
Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810 

Bestyrelsens beretning for året 2015 
 

Jeg skal bede jer rejse jer op: 
 

Siden sidste generalforsamling har Selskabet mistet følgende medlemmer 

 
Connie Altschul f. Anderson 

Ruth Rosenbaum f. Cipikoff 
Bent Kaj Goldschmidt 

Ahuva Bachmann f. Blat 
Martin Gelvan 

Lissi Genia Niemann f. Gendlin 
 

Mindeord om  
Bent Goldschmidt 

 
Bent Goldscmidt blev medlem af vores bestyrelse i 1987, hvor han fungerede 

igennem 17 år. Sidenhen stillede han trofast op som minjanmand, når vi 
kaldte på ham. 

 

Bent Goldscmidt var meget aktiv igennem en periode som rådsbroder i 
Danmark Logen og sammen med Magda ydede han en stor indsats i 

aktionsgruppen for jøderne i Sankt Petersborg 
 

Hans stille og rolige væsen samt hans trofaste indsats vil være savnet i flere af 
menighedens andre organisationer. 

 
- - - - - - - 

-  
Bestyrelsen har fået underretning om, at Esther Fisch er gået bort i denne 

måned og er blevet begravet i Israel. 
 

Esther Fisch var tahara dame i hele sit voksenliv, og havde et fortrinligt 
samarbejde med tidligere æresmedlem Hannah Schalimtzek. 

 

De personer, der kom i berøring med Esther Fisch, vil huske hende som et 
kærligt og behageligt menneske, der udførte sin gerning på en værdig måde. 

 
Som pensionist flyttede Esther Fisch til Israel, hvor hendes datter og svigersøn 

Kirsten og Birger Silbermann bor. 
 

 
 

Vore 6 medlemmer vil blive savnet og vore tanker går til deres familier. 
Vi har indskrevet dem til evig erindring i selskabets mindeprotokol. 

 
Må deres sjæle være forbundet med livets bånd. 



På Begravelsesselskabets vegne vil jeg med vemod, udtrykke et æret være 
deres minde.       

 
TAK. 

 
Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig således: 

 
Kasserer og protokolansvarlig Johnny Tikotzki 

Sekretær Bjarne Bikov 
finanssekretær Gunnar Bjørk 

Helen Jacobsen 
Mozes Bergmann 

Simon Fisch 

Henry Nachmann 
Jan Strumberger 

 
Som suppleanter valgtes Leo Hess og Ebbe Siber. 

 
Bestyrelsen valgte mig som formand og Johnny Tikotzki som næstformand. 

 
I kalenderåret 2015 har selskabet medvirket ved 39 begravelser der fordeler 

sig med 21  kvinder og 18 mænd. Siden årsskiftet 2015/2016 har vi medvirket 
ved yderligere 3 begravelser. 

 
Der skal også i år lyde en stor tak til gruppen af damer og gruppen af mænd, 

der udfører tahara. Alle udfører taharagerningen på ordentlig og værdig måde, 
der lever op til vort selskabs idealer. 

 

Æresmedlem Allan Niemann og Bent Bograd er ved årsskiftet 2016 trådt ud af 
gruppen af fungerende forstandere. Vi skylder dem en stor tak for det arbejde 

de har udført også efter de er udtrådt af selskabets bestyrelse. 
 

Bestyrelsesmedlem Simon Fish og suppleant til bestyrelsen Ebbe Siber indgår 
nu i gruppen af fungerende forstandere. Begge har været på opgaven et par 

gange og udfører det rigtig godt. 
 

Det er den fungerende, der sørger for at der er minjan til stede ved enhver 
begravelse. Ligesom de sidste mange år, har der i 2015 været minjan til 

samtlige begravelser. Tak til de personer der stiller op ofte med meget kort 
varsel. 

 
Bestyrelsen har afholdt 2 møder siden sidste generalforsamling. Traditionen tro 

blev der afholdt sommermøde hos Annie og Johnny Tikotzki. Vintermødet blev 

denne gang holdt i Biblioteket i det Jødiske hus.  
 

Siden sidste generalforsamling har vi deltaget i 2 sam-arrangementer med 
Chevre Kadisha og Jødisk Broderselskab af 1768 Ved Hoshana Rabba 

arrangmentet deltog 21 personer og til Jom Kippur Katan deltog 36 personer. 
 

 



I årets løb har vi i anledning af fødselsdage og andre mærkedage lykønsket 
Kate og Erling Krivaa, Simon Fish, Bent Bograd, Jette Strumberger, Erik 

Henriqes Bing og Æresmedlem Allan Niemann, bl.a. ved at sende bidrag til DDI 
og indsamlingen til fordel for gadebørn i Haifa. 

 
Antallet af restanter pr. 31. december 2015 er faldet væsentligt i forhold til 

året før. 
 

4 par har dog fået deres medlemskab slettet, efter de - på trods af flere 
rykkerskrivelser - ikke har indbetalt kontingent for de sidste 3 år. 

 
Samarbejdet med Gert Unterschlag fungerer stadigvæk tilfredsstillende. 

Efter flere års oplæring er han ikke længere bange for at overlade ansvaret til 

taharafolkene og de fungerende forstandere. 
 

Selv om de 2 revisorer af alle kræfter forsøger at finde kritisable poster i 
regnskabet, har de igen i 2015 måttet underskrive regnskabet uden 

anmærkninger. Tak til dem begge. 
 

Til sidst og ikke mindst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et godt og 
konstruktivt samarbejde og tak for alles indsats i det forløbne år. Det er en 

fornøjelse at arbejde sammen med jer. Alle stiller op, når der er behov for os 
til de alvorlige opgaver, som vi som begravelsesselskab har påtaget os.  

 
Jeg stiller hermed bestyrelsens beretning til behandling og godkendelse. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Henry 25 års jubilæum 
 

 
Kære Henry 

 

Du er jo en ung mand, stadig i 70´erne og alligevel kan du nu fejre 25 års 
jubilæum som medlem af bestyrelsen i vort Begravelsesselskab, hvor du 

gennem årene har beklædt flere poster. 
 

Som fungerende forstander og som fast deltager til tahara har du med din 
religiøse indstilling, og med din varme og omsorgsfuldhed, altid sørget for at 

de påtagne opgaver udføres på en værdig og ordentlig måde. 
 

Du er nu trådt ind i Begravelsesselskabets kreds af medlemmer med lang 
bestyrelseskarriere. Vi håber at Selskabet – Synagogeforstanderskabet og flere 

af MT´s andre organisationer - må have gavn af din store menneskelige 
indsats mange år fremover. 

 
Tak fra os alle – til 120 med mange gode år for dig og Lone. 

 

Jeg ville have købt nogle AA batterier til dig, men tiden var ikke til det. 
(Henry er ansvarlig for urene i kapellet). 

I stedet har Selskabet skænket en gave i dit navn til Indsamlingen til fordel for 
Gadebørn i Haifa. 

 
Skal vi ikke give Henry en stor hånd. 

 
 

 
 

 
 

 


