
Diverse Informationer: 

 
 
Husk at vi starter kl. 9.30 Shabbes morgen. 
Man opfodres til at læse Shema hjemmefra, for ikke at overskride Sof Zman 
Krias Shema (det seneste tidspunkt man optimalt bør læse Shema).  

---------------------------------------------------- 
Mazal Tov! 

•Til Tue Jehoshua & Nina med jeres forlovelse 
•Til familien Brudzewsky med jeres førstefødte søn 

 
Geniza 

Har du gamle siddurim/hellige bøger, papirer/foldere med divrei Torah eller 
gamle tzitzis du skal smide ud?  
Så benyt Geniza-brevsprækken ved trappen ned til mændene. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For korte børnevenlige parsha-resuméer og tegninger til farvelægning se:     
 

www.machsikehadas.dk 
----------------------------------------------------------------- 

 
Evt. fejl i denne folder er udelukkende mit ansvar, David Villegas. 
Har du kommentarer, ideer eller andet til denne folder, så giv os besked: dvillegas7@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Velkommen til Machsike Hadas’ nye månedlige informationsblad. Tanken er at 
folderen skal udkomme månedligt med information om kommende chagim og kort 
omhandle relevante mitzvos og halachos. 
Vi håber at indholdet vil være nyttigt og en inspiration til mere dybdegående 
studie. 
 
Vi går nu ind i Adar-måned og forbereder fejringen af Purim og læsningen af 
arba parashiyos. 
 
På de 4 shabbosim (som falder før Rosh Chodesh Adar til Rosh Chodesh Nisan), 
læser vi specielle maftir-stykker i stedet for den normale gentagelse af den 
sidste del af ugens parasha. Vi tager derfor 2 ספרי תורה ud. I den første læses 
ugens parasha og i den anden det specielle maftir-stykke. 
 
Parashas Shekalim (18.feb.): læses den sidste shabbes før Rosh Chodesh 
Adar. På Templets tid donerede alle en halv-Shekel i Adar måned til at 
finansiere ofringerne. På Rosh Chodesh Adar blev folket mindet om at tage den 
halve Shekel til Templet. Maftir-stykket omhandler folkets donationer under 
det 1. Beis haMikdash. 
 
Parashas Zachor (3.marts): læses den shabbes der falder før Purim. Det 
omhandler Amaleks angreb på Bnei Israel, da de forlod Mitzrayim. Haman, en 
af hovedpersonerne i Purim-historien, var efterkommer af Amalek. 
VIGTIGT! Det er en mitzvah at høre Zachor-stykket, så under læsningen må 
både baal koreh og de tilstedeværende have intention om at opfylde denne 
mitzve og følge læsningen omhyggeligt. Ifølge nogle halachiske autoriteter er 
også kvinder forpligtet til at høre Parashas Zachor. 
 
Parashas Parah (17.marts): Dette specielle maftir-stykke minder os om den 
renselse, folk skulle igennem med aske fra Para Aduma, hvis de havde været i 
kontakt med et lig, for at været klar til Pesach-ofringerne i templet. Derfor 
læses dette kort før Pesach. 

Vi takker alle mispalelim, som kommer og er med til at skabe 
minyan i Machsike Hadas!  
Samtidig opfodrer vi alle til at komme så ofte som muligt og så 
vidt muligt til tiden og på den måde styrke vores minyan.   
Ta’ gerne en ven med!! 

 
Purim i  Machsike  Hadas !  

Vær med til en festlig Purim i Machsike Hadas. Vi 
starter onsdag aften d. 7.marts, hvor der er Megillah-
læsning og slikposer til børnene, som meget gerne må 

komme festligt udklædt…! 
Ta’ venner og familie med! 



Parashas haChodesh (24.marts): Pga. Nisan-måneds vigtige status, læses et specielt 
maftir-stykke som omhandler halachos vedr. Pesach-ofret og Nisan nævnes som den 
første måned i året. 
Da Parshas haChodesh i år falder sammen med Rosh Chodesh læser vi denne 
shabbes fra 3 ספרי תורה.   
 

Ta’anis Esther (Onsdag 7.marts): 
 
Fasten starter i år kl. 4.57 og slutter kl. 18.35. 
Der læses selichos og et afsnit fra Tora’en. 
Aneinu læses individuelt i den stille Shemoneh Esrei til Mincha og tilføjes af chazzan 
i gentagelsen af Shemoneh Esrei til Shacharis og Mincha. 
 
Zeicher l’machatzis heShekel: For at mindes den førnævnte halv-shekel donation 
på Beis haMikdash’ tid, er det minhag i dag at give 3 halve af landets møntfod, til 
fattige. I Danmark er dette 3x50 øre, men det er at foretrække også at give 3x5kr for 
at nærme os et beløb der svarer til den originale halve shekel. Der gives 3, da ordet 
Terumah og ordet Machatzis haShekel nævnes 3 gange i Parshat Ki Tisa som 
omhandler denne mitzva. 
Man giver disse mønter før Mincha på Ta’anis Esther eller før Megilla-læsningen 
Purim aften. Der stilles beholdere til indsamling frem i synagogen. 
 

Purim (Torsdag 8.marts): 
 
Megillah-læsning: Man læser Megillah om aftenen og om dagen. Både mænd og 
kvinder er forpligtet til at høre læsningen. Under læsningen må både baal koreh og 
de tilstedeværende have intention om at opfylde denne mitzva og følge læsningen 
omhyggeligt. Det er vigtigt at høre hvert ord, så der snakkes ikke under oplæsningen. 
 
Mishloach Manos: Det er en mitzva at give en gave bestående af mindst 2 forskelige 
slags mad til mindst én person. (Man kan selvfølgelig give flere). Det optimale er ikke 
at aflevere gaverne personligt, men give dem gennem en shaliach, en tredje person. 
(Dette bør gøres Purim dag). 
 
Matanos L’evyonim: Vi giver gaver til mindst 2 fattige personer (én gave til hver). 
Dette er oftest penge eller mad. (Dette bør gøres Purim dag). 
 
Fest-måltid: I løbet af Purim dag skal man holde et festligt måltid med mere vin end 
sædvanligt, så man, som vore chachamim sagde, har svært ved at kende forskel på 
”Velsignet være Mordechai” og ”Forbandet være Haman”. 
 
HUSK at tilføje Al haNisim i Shmoneh Esrei og Birkas haMazon. 

 
----------------------------------------------------------------------- 
Mishloach Manos & Matanos L’evyonim 

 
I gemaraen Megilah lærer vi at mitzven משלוח מנות består af 2 מנות (portioner) mad 
som skal gives til én ven, hvoriod מתנות לאביונים -mitzven udføres ved at give 2 
gaver (bestående af penge eller mad) til 2 fattige, d.v.s. én til hver. 

Eftersom ens ven ikke nødvendigvis er fattig, kan man stille spørgsmålet – 
hvorfor skal han have 2 portioner og de fattige (som har mere brug for det) 
kun én!? Ville det ikke være mere logisk hvis det var omvendt? 
Flere Rabbinere beskæftiger sig med dette spørgsmål og en af forklaringerne 
bygger på et princip i jødedommen – at når man giver en gave, bør der tages 
hensyn til modtagerens sociale status. Det er ikke passende at give en 
betydningsfuld person en gave, som ikke er vedkommende værdig. F.eks. 
giver man ikke Dronningen en ny håndblender i fødselsdagsgave. Derfor er 
det nok, at der gives én gave til den fattige, hvorimod vi giver 2 מנות til 
venner, som normalt har en højere social status. 
En anden forklaring går ud på at en מתנה (gave) per definition er noget 
betydningsfuldt og derfor er det nok med én. Men ���� kan være af hvilken 
som helst størrelse, derfor skal der 2 til for at give noget tilsvarende. 
(Halachisk paskener vi ikke sådan). 
En helt anden forklaring lyder, at hele ideen med Purim og Megilas Ester, er 
at vise, at det er Hashem Yisborach der styrer verdenen, også selvom det 
ikke altid er tydeligt. Dette bekræfter vi ved at give de fattige 1 gave og vore 
ven 2 og derved viser at det i sidste ende ikke er vores handlinger (selvom at 
vi er forpligtigede til at give tzedakah), men G-d der opretholder de fattige 
og sørger for dem.                 B.V.        

Purim sameach!      
-------------------------------------------------------------- 

 
 Kære mispalelim! 

   På opfordring fra flere, begynder vi at udsende et girokort som en 
månedlig påmindelse om beløb/matanos, som man evt. har doneret i 
forbindelse med  עליה לתורה på shabbes og chag i Machsike Hadas. 
 
Donationerne bliver brugt til synagogens drift, løbende istandsættelse, 
kiddush mv. 
Beløbene er fastsat således: 
 .25kr : (Matana)מתנה 
 .18kr: (Chai) חי
 
 Økonomiske bidrag er meget velkomne! 
 
Man kan donere via synagogens pushke og via netbank,  
giro: +01   +5052815 
 
   På forhånd tak!                                         Med venlig hilsen 
                                                                       Machsike Hadas 
 


