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Kære  Herbert Pundik                                                                             

 

Vi vil gerne fejre dig i aften. 

Du har nu besøgt os 11 gange – altid beredvillig til at tage turen over Storebælt – og spendere  

en aften på os. Nogle gange har du haft dit livs vagt, Sussie, med dig. Vi vil savne hende i aften. 

Jeg husker meget tydeligt, da du en gang forklarede os, hvor vigtigt det ville være, at der blev 

dannet en palæstinensisk stat ved siden af staten Israel – for palæstinensernes skyld – og for de 

unge israeleres skyld. Det er ikke sundt for et folk at være undertrykker og vogter over et andet, 

og du forklarede for os, at et Israel der fortsætter besættelsen af Judæa og Samaria - og den 

gang også Gaza - en uskønne dag vil bringe jøderne i mindretal i Staten Israel.  

Jeg er sikker på, at vi var mange, der fik rykket og rystet vores virkelighedsbillede den aften. 

Mange er gået hjem fra dine foredrag med optimisme. Du satte os i stand til at forstå svære 

sammenhænge – og det var vi ikke altid i stand til med den daglige nyhedsstrøm i ører og øjne.  

Siden 1993 har vi håbet og håbet på et gennembrud, men ofte er vi blevet skuffet, og alligevel 

har vi holdt fast i kærligheden til Israel ud fra hver vore baggrunde.  

Vi vil gerne udnævne dig til æresmedlem af Dansk Israelsk Selskab for Fyn med ret til at komme 

til møderne ganske gratis – det omfatter også kaffe og kager.  

Vi vil gerne understrege vores taknemmelighed for dine mange foredrag hos os.  

Det vil vi gøre med overrækkelsen af dette billede og 100 USD som vi vil bede dig bringe videre 

til Peres Center for Peace.  Vi vil gerne lade dem gå til projektet ”600 goals – one peace”, som 

har til formål at give rammer for unge palæstinensere og israeleres  muligheder for at mødes og 

spille fodbold.  

Jeg har Richard Møller Nielsens ord for at palæstinensere på det israelske landshold i hans 

periode som landsholdstræner fungerede uden problemer. Så må det vel også være muligt på 

lavere niveauer. Det er jo dagligdagen, der skal forberede er fredelig sameksistens. 

 

                        på vegne af bestyrelsen for DISF  Dansk Israelsk Selskab for Fyn  

                                                                

                                                                                                   Elias Ole Tetens Lund                          
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