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Ordföranden har ordet

Pesachfirandet ett uttryck för glädje och sammanhållning

Insamlingen till Pesachfirande i 
förra numret av vår Bulletin gav 
ett rekordartat gensvar!  Vi kun-
de skicka drygt 100 000 kronor! 
Vi har erhållit följande skrivelse 
från vår samarbetspartner, Joint: 
”Tack vare hjälpen från Östersjöjudiskt 

Forum och dess givare har mer än 5 700 judar i Baltikum 
firat Pesach och erhållit Pesachpaket. Ett varmt tack!”
 
OR-läger i Riga
Som framgår av notis på annat ställe i Bulletinen ges ett 
utmärkt tillfälle för skandinaviska ungdomar att vidga 
sina vyer om vad som händer i östra Europa. 

I ett brev från en svensk deltagare, som varit på två 
OR-läger skriver han följande: 
Jag tyckte att programmet och upplägget lät väldigt lockande, 
och det var därför jag valde att anmäla mig. På OR erbjuds 
varje dag ett drygt 10-tal aktiviteter, föreläsningar och semi-
narier som man kan välja fritt emellan. OR har inte någon 
speciellt religiös betoning, men möjligheter till att fira shabbat 
erbjuds. 

OR är en bra möjlighet att träffa andra judar från olika 
länder. Jag träffade till exempel min litauiska flickvän där, 
som jag än idag är tillsammans med. 2013 deltog jag och min 

flickvän åter i OR, vilket var mycket lyckat. Jag har rekom-
menderat OR till många unga judar, som en bra aktivitet för 
den som vill åka iväg och träffa judar från olika länder, lära 
sig något eller bara semestra och ha kul. /Jacob Haendler”
 
Vår verksamhet 2013
I detta nummer har vi publicerat vår verksamhetsberät-
telse för 2013. Mycket har vi kunnat göra tack vare Dina 
och många hängivna supporters insatser. Ditt engage-
mang har sporrat oss och gemensamt har vi kunnat ge-
nomföra de aktiviteter som redovisas.

Sommarvistelse på Glämsta – ett minne för livet
Sommarvistelsen på Glämsta för judiska barn och deras 
familjer från Baltikum är en viktig mötesplats för svens-
ka och baltiska barnfamiljer. Vi vet att dessa veckor på 
Glämsta ger ökad judisk kunskap och identitet. Det är en 
viktig länk till gemenskap och knyter vänskapsband för 
livet. För de baltiska barnen med deras familjer är detta 
inte möjligt utan medverkan från våra sympatisörer. På 
annan plats i vår tidning vädjar vi till Dig att medverka 
till att ge våra barnfamiljer en oförglömlig sommar.
Med önskan om en skön sommar!

Hans Kraitsik/ordförande

Verksamhetsberättelse för år 2013
Östersjöjudiskt Forum, ÖjF, startade – under namnet Aktionskommittén för Sov-
jets judar – 1971 och stödde s.k. refuseniks och Sions fångar i Sovjet. ÖjF är en 
ideell organisation som fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt stöd 
till judar i Östersjöregionen (f d Sovjet). Mat, kläder, medicin, sjukvårdsutrustning 
m m sändes tidigare från Sverige. Nu ges hjälpen huvudsakligen i kontant form för 
lokala inköp. 
Biståndet lämnas ofta i samarbete med svenska och internationella hjälporganisatio-
ner. Kulturutbyte och andra former av samverkan är en viktig del av verksamheten. 
Parallellt med detta bekämpas alla former av antisemitism.
Baltiska barns, familjers och seniorers deltagande i judiska sommarläger på Glämsta 
ingår sedan länge i verksamheten.
Vid årsskiftet 2013-2014 hade Östersjöjudiskt Forum ca 1 800 betalande medlemmar. 
Dessutom finns många sympatisörer utanför organisationen som stöder verksam-
heten, både  ekonomiskt och på andra sätt.

Styrelsen har haft sammanträde sju gånger (12 februari, 11 april, 7 maj, 29 augusti, 
17 oktober, 8 november samt 3 december). Årsmöte hölls 7 maj i ÖjF:s lokaler på 
Taptogatan där kontoret ligger för tillfället.
Styrelsen har bestått av Hans Kraitsik, ordförande, Bengt Sederowsky, vice ordfö-
rande, Tobias Rawet, kassör, och vidare Bengt Björkstén, Max Fischler, John Gra-
dowski, Marianne Prager, Rut Milchner, Ulla Terling och Tommy Bab. 
 
Revisor har varit Bernt Heyman och revisorssuppleant Peter Christensen. Dina Mar-
kovich har varit valberedare.

På kontoret har Dina Markovich varit deltidsanställd. Hon har även varit styrelsens 
sekreterare. Hennes språkkunskaper i bl.a. ryska är värdefulla för verksamheten.
Fanni Epstein har löpande skött medlems- och adressregistren under året.

Fem utgåvor av tidningen Östersjöjudisk bulletin har getts ut under året och spri-
dits i ca 4 300 exemplar. Den ideellt arbetande redaktionen har bestått av John Gra-
dowski, Hans Kraitsik, Marianne Prager, Rut Milchner och Ulla Terling med Dina 
Markovich som sammanhållande kraft. 

Bulletinen skickas, förutom till våra egna medlemmar, till medlemmar av judiska 
församlingar i Sverige, samt till politiker, journalister, författare och andra opini-
onsbildare. Den skickas även till de judiska församlingarna i Baltikum och till JDCs 
(The American Joint Distribution Committee) representanter Stefan Oscar och Mari-
na Astanowskaja. Vädjanden i bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ända-
mål ger stort gensvar bland läsarna.
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En minnesceremoni  
i Riga

Text: Rut Milchner Foto: Ulla Terling

En stor del av det arbete som ÖjF bedriver är baserat på Gunilla och Werner 
Guters djupa engagemang och support. I november avled Gunilla Guter.

En minnesceremoni ägde nyligen rum i Judiska församlingshuset i Riga där 
samtliga församlingsföreståndare i de baltiska länderna uttalade sitt stora tack 
för familjens Guters mångåriga stöd.

Werner Guter menade att det var familjens plikt att hjälpa eftersom de var 
födda på den lyckliga sidan av Östersjön. Han försäkrade att hjälpverksamhe-
ten kommer att fortsätta, nu i femte generationen. 

Ceremonin avslutades med att den vackraste och största samlingssalen i 
huset fick namnet Gunilla Gutersalen. 
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Medlemsavgiften under 2013 var 200 kr. Medlemsvärvning har bland annat skett i 
samband med utskick till medlemmarna i Stockholms, Göteborgs och Malmös judis-
ka församlingar.

Aktiviteterna under verksamhetsåret listas nedan, i möjligaste mån i tidsföljd. En 
del är årligen återkommande, andra är engångsföreteelser. Arbetet sker ofta i nära 
samarbete med JDC i Baltikum, med Stefan Oscar och Marina Astanowskaja som 
sakkunniga.
✡ Det s.k. Welfareprogrammet, med kvartalsutbetalningar för mat och medicin 
till judiska församlingar i de baltiska länderna, har fortsatt under året. Bakgrunden 
är en privat och årligen förnyad donation, under 2013 på 80 000 euro. Vårt forum 
sköter administrationen. Donatorerna har uttalat sin belåtenhet med hur pengarna har 
använts.
✡ För vaccinering mot influensa för gamla och barn samt som utökat bidrag till Vin-
terhjälp i de baltiska länderna översändes 80 000 kr. Det kan ha räddat liv. 
✡ År 2013 vaccinerades 813 personer, varav 309 från Estland, 458 från Lettland 
och 46 från Litauen. Det är nästan tre gånger mer än 2008 och en mycket viktig verk-
samhet. 
✡ 141 hushåll i Lettland, 87 i Litauen och 76 i Estland får Vinterhjälp i form av 
bidrag till värmekostnaderna.
✡ I en lägesrapport från Marina Astanowskaja (JDC) konstaterades bl.a. att flera 
av de fattigaste judarna bor på landsbygden, i småstäder och byar. Totalt distribueras 
vårt forums vinterhjälp till 25 olika platser i de tre baltiska staterna (8 i Estland, 4 i 
Lettland, 13 i Litauen). Många utblottade judar skulle knappt överleva utan den hjälp 
som distribueras av församlingarna.
✡ Insamlingen till Pesachpaket (mat och dryck à 95 kr), gav 113 000 kr. I samarbete 
med Joint har därmed tusentals fattiga judar i Baltikum kunna fira Pesach i bostaden 
eller vid gemensamma sederaftnar i församlingarnas regi. Pesachfirandet har varit 
mycket uppskattat.
✡ Projektet Children in need/Barn i nöd eller Jaldeinu (Våra barn) i Estland star-
tades år 2010 och pågick i fyra år. Det avslutades år 2013. Projektet initierades av 
vårt forum, bekostades av Eduard och Sophie Heckschers stiftelse och genomfördes 
av Judiska församlingen i Tallinn. Ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt 
bistods flera hundra av de sämst ställda judiska barnen och ungdomarna i landet. Lik-
nande projekt finns i Lettland och Litauen men har inga kopplingar till Heckschers 
stiftelse.
✡ John Gradowski och Rut Milchner gjorde en reportageresa till Riga (Lettland) 
i februari och intervjuade äldre och barnfamiljer vid hembesök. Vid besök på det 
nyrenoverade judiska församlingshuset intervjuades aktivitetsansvariga och besöka-
re. Under en intervju med Inna Eisenscharf, chef för sociala verksamheten i Riga och 
Lettland, konstaterades att det finns stora framtida hjälpbehov. 
En intervju gjordes även med Hagit Ben-Yaakov, Israels ambassadör i Lettland med 
ansvar även för Litauen, om antisemitismen i landet. 
✡ Stefan Oscar från JDC kom till Stockholm i februari för överläggningar bl a om 
kulturfrågor med Hans Kraitsik, Tobias Rawet, Bengt Sederowsky och ledningen 
för Judiska församlingen.  
Stefan informerade om det kommande danslägret Inbal Baltics och inbjöd deltagare 
från Sverige. Från ÖjF:s sida deltog Marianne Prager.  
Han informerade även om det kommande ungdomsseminariet OR – Ljusets semi-
narium, som arrangeras av JDC, och såg fram emot att åter få många deltagare från 
Sverige.  
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Eisenscharf, chef för sociala verksamheten i Riga och Lettland, konstaterades att det finns 
stora framtida hjälpbehov. 
En intervju gjordes även med Hagit Ben-Yaakov, Israels ambassadör i Lettland med ansvar 
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kulturfrågor med Hans Kraitsik, Tobias Rawet, Bengt Sederowsky och ledningen för Judiska
församlingen.  Stefan informerade om det kommande danslägret Inbal Baltics och inbjöd 
deltagare från Sverige. Från ÖjF:s sida deltog Marianne Prager.  
Han informerade även om det kommande ungdomsseminariet OR – Ljusets seminarium, 
som arrangeras av JDC, och såg fram emot att åter få många deltagare från Sverige.  
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Seminariet arrangeras för judiska ungdomar mellan 19 till 35 år för sjätte året i rad 
och ägde rum i Jurmala utanför Riga. 
Sverige deltog första gången 2012 och deltagandet initierades av Östersjöjudiskt 
Forum som värvade sex deltagare som alla upplevde seminariet positivt. Projektet 
genomfördes i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm. 
Östersjöjudiskt Forums önskemål om att skapa en hemsida togs upp av Stefan. Han med-
delade att JDC kommer att stå för utvecklingskostnader medan ÖjF sedan ansvarar för 
underhåll. Arbetet har påbörjats och en arbetsgrupp har bildats. Den består av Bengt S, 
Marianne P, Tommy B med Dina som sammanhållande och Ulla T som backup.
✡ John Gradowski gjorde en reportageresa till Vilnius (Litauen) i april och deltog 
i projektet Jude - för en dag som syftar till att visa det rika judiska liv som fanns i 
Litauen före Förintelsen. Han intervjuade Ruta Vanagaite som startade projektet när 
hon insåg hur lite barnen fick lära sig om Förintelsen i skolan.  Nu är projektet ett led 
i myndigheternas toleransprogram ”Tolerance umbrella ” för alla elever. 
✡ Vår tidigare mångåriga styrelseledamot och redaktionsmedlem Barbro Sollbe gjor-
de en reportageresa till Vilnius (Litauen) med omnejd i april och intervjuade Anna 
Bogatyriova, museipedagog på judiska församlingens museum Toleranscentrum, och 
Mischa Jakobas rektor för Judiska skolan i Vilnius. Under ett samtal med förste am-
bassadsekreterare Pascal Restel om Litauens framtid, framkom bl a att pensionerna i 
Litauen är mycket låga. Det finns skäl till att ÖjF fokuserar sitt stöd till de allra äldsta
I staden Kaunas intervjuades ordföranden i Judiska Församlingen som berättade om 
deras många aktiviteter.
✡ Två familjer från Riga deltog i Familjevecka på Glämsta i juli. Det var familjen 
Kuklja;  Larissa, 40, Alexander 43 med barnen Eliza 18 och Alisa 10 samt familjen 
Kirman;  Diana, Vladimir med barnen Viktor 11 och Nadja 6. De utrustades med 
fickpengar, badhanddukar och sänglinne.  Familjernas besök avslutades med två da-
gar i Stockholm. Båda familjerna berättade hur vänliga, leende och hjälpsamma alla 
varit på Glämsta.-Vi tar deras leenden med oss hem, sa familjen Kirman. Alexander 
Kuklja beskrev veckan som ”ett litet svenskt-judiskt paradis”.
✡ I augusti gjordes en kontaktresa till Riga då de nya styrelseledamöterna Tommy 
Bab och Ulla Terling träffade representanter för judiska församlingen i Riga och 
JDC i Baltikum. I resan deltog även Hans Kraitsik, Bengt Sederowsky och Marianne 
Prager. 
✡ I november deltog Stefan Oscar i ett styrelsemöte hos ÖjF och informerade om 
strukturella förändringar i JDC:s organisation. Han uttryckte sin uppskattning av 
hur ÖjF i Sverige bedriver verksamheten och såg fram emot fortsatt samarbete. Han 
informerade även om planer på ett Golden Age läger på vårkanten.
✡ Arbetet med en ny broschyr som presenterar Östersjöjudiskt Forums bakgrund 
och verksamhet avslutades under 2013. Broschyren har tryckts i 3 000 exemplar och 
spridits till sympatisörer och intressenter till ÖjF. 
✡ Olyckan i Riga (Lettland) i november då taket på matvaruhuset Maxima kollap-
sade och störtade ner över kunder och anställda orsakade flera dödsfall vilket även 
drabbade medlemmar i Judiska församlingen. ÖjF har skickat kondoleansbrev till 
judiska församlingens representanter i Riga. 
✡ I slutet av året beslöts även om 100 000 kr till Vinterhjälp i Baltikum för utbetal-
ning tidigt 2014.  
✡ I november avled Gunilla Guter. En stor del av det arbete som ÖjF bedriver är 
baserat på Gunilla och Werner Guters djupa engagemang och support. I Östersjöju-
disk Bulletin nr 5 tackades Gunilla för familjen Guters mångåriga och omfattande 
hjälpprogram till fattiga judar i de baltiska länderna. ÖjF och många judar i Estland, 
Lettland och Litauen kommer att minnas Gunilla med djup tacksamhet och respekt. 
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mycket uppskattat.
✡ Projektet Children in need/Barn i nöd eller Jaldeinu (Våra barn) i Estland star-
tades år 2010 och pågick i fyra år. Det avslutades år 2013. Projektet initierades av 
vårt forum, bekostades av Eduard och Sophie Heckschers stiftelse och genomfördes 
av Judiska församlingen i Tallinn. Ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt 
bistods flera hundra av de sämst ställda judiska barnen och ungdomarna i landet. Lik-
nande projekt finns i Lettland och Litauen men har inga kopplingar till Heckschers 
stiftelse.
✡ John Gradowski och Rut Milchner gjorde en reportageresa till Riga (Lettland) 
i februari och intervjuade äldre och barnfamiljer vid hembesök. Vid besök på det 
nyrenoverade judiska församlingshuset intervjuades aktivitetsansvariga och besöka-
re. Under en intervju med Inna Eisenscharf, chef för sociala verksamheten i Riga och 
Lettland, konstaterades att det finns stora framtida hjälpbehov. 
En intervju gjordes även med Hagit Ben-Yaakov, Israels ambassadör i Lettland med 
ansvar även för Litauen, om antisemitismen i landet. 
✡ Stefan Oscar från JDC kom till Stockholm i februari för överläggningar bl a om 
kulturfrågor med Hans Kraitsik, Tobias Rawet, Bengt Sederowsky och ledningen 
för Judiska församlingen.  
Stefan informerade om det kommande danslägret Inbal Baltics och inbjöd deltagare 
från Sverige. Från ÖjF:s sida deltog Marianne Prager.  
Han informerade även om det kommande ungdomsseminariet OR – Ljusets semi-
narium, som arrangeras av JDC, och såg fram emot att åter få många deltagare från 
Sverige.  

Den skickas även till de judiska församlingarna i Baltikum och till JDCs (The American Joint 
Distribution Committee) representanter Stefan Oscar och Marina Astanowskaja. Vädjanden i 
bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ändamål ger stort gensvar bland läsarna.

Medlemsavgiften under 2013 var 200 kr. Medlemsvärvning har bland annat skett i samband
med utskick till medlemmarna i Stockholms, Göteborgs och Malmös judiska församlingar.

Aktiviteterna under verksamhetsåret listas nedan, i möjligaste mån i tidsföljd. En del är 
årligen återkommande, andra är engångsföreteelser. Arbetet sker ofta i nära samarbete med 
JDC i Baltikum, med Stefan Oscar och Marina Astanowskaja som sakkunniga.
*Det s.k. Welfareprogrammet, med kvartalsutbetalningar för mat och medicin till judiska 
församlingar i de baltiska länderna, har fortsatt under året. Bakgrunden är en privat och 
årligen förnyad donation, under 2013 på 80 000 euro. Vårt forum sköter administrationen. 
Donatorerna har uttalat sin belåtenhet med hur pengarna har använts.
*För vaccinering mot influensa för gamla och barn samt som utökat bidrag till Vinterhjälp i 
de baltiska länderna översändes 80 000 kr. Det kan ha räddat liv. 
*År 2013 vaccinerades 813 personer, varav 309 från Estland, 458 från Lettland och 46 från 
Litauen. Det är nästan tre gånger mer än 2008 och en mycket viktig verksamhet. 
* 141 hushåll i Lettland, 87 i Litauen och 76 i Estland får Vinterhjälp i form av bidrag till 
värmekostnaderna.
*I en lägesrapport från Marina Astanowskaja (JDC) konstaterades bl.a. 
att flera av de fattigaste judarna bor på landsbygden, i småstäder och byar. Totalt distribueras 
vårt forums vinterhjälp till 25 olika platser i de tre baltiska staterna (8 i Estland, 4 i Lettland, 
13 i Litauen). Många utblottade judar skulle knappt överleva utan den hjälp som distribueras 
av församlingarna.
*Insamlingen till Pesachpaket (mat och dryck à 95 kr), gav 113 000 kr. I samarbete med 
Joint har därmed tusentals fattiga judar i Baltikum kunna fira Pesach i bostaden eller vid 
gemensamma sederaftnar i församlingarnas regi. Pesachfirandet har varit mycket uppskattat.
*Projektet Children in need/Barn i nöd eller Jaldeinu (Våra barn) i Estland startades år 2010
och pågick i fyra år. Det avslutades år 2013. Projektet initierades av vårt forum, bekostades av
Eduard och Sophie Heckschers stiftelse och genomfördes av Judiska församlingen i Tallinn. 
Ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt bistods flera hundra av de sämst ställda 
judiska barnen och ungdomarna i landet. Liknande projekt finns i Lettland och Litauen men 
har inga kopplingar till Heckschers stiftelse.
*John Gradowski och Rut Milchner gjorde en reportageresa till Riga (Lettland) i februari 
och intervjuade äldre och barnfamiljer vid hembesök. Vid besök på det nyrenoverade judiska 
församlingshuset intervjuades aktivitetsansvariga och besökare. Under en intervju med Inna 
Eisenscharf, chef för sociala verksamheten i Riga och Lettland, konstaterades att det finns 
stora framtida hjälpbehov. 
En intervju gjordes även med Hagit Ben-Yaakov, Israels ambassadör i Lettland med ansvar 
även för Litauen, om antisemitismen i landet. 
*Stefan Oscar från JDC kom till Stockholm i februari för överläggningar bl a om 
kulturfrågor med Hans Kraitsik, Tobias Rawet, Bengt Sederowsky och ledningen för Judiska
församlingen.  Stefan informerade om det kommande danslägret Inbal Baltics och inbjöd 
deltagare från Sverige. Från ÖjF:s sida deltog Marianne Prager.  
Han informerade även om det kommande ungdomsseminariet OR – Ljusets seminarium, 
som arrangeras av JDC, och såg fram emot att åter få många deltagare från Sverige.  
Seminariet arrangeras för judiska ungdomar mellan 19 till 35 år för sjätte året i rad och ägde 
rum i Jurmala utanför Riga. Sverige deltog första gången 2012 och deltagandet initierades av 

Seminariet arrangeras för judiska ungdomar mellan 19 till 35 år för sjätte året i rad 
och ägde rum i Jurmala utanför Riga. 
Sverige deltog första gången 2012 och deltagandet initierades av Östersjöjudiskt 
Forum som värvade sex deltagare som alla upplevde seminariet positivt. Projektet 
genomfördes i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm. 
Östersjöjudiskt Forums önskemål om att skapa en hemsida togs upp av Stefan. Han med-
delade att JDC kommer att stå för utvecklingskostnader medan ÖjF sedan ansvarar för 
underhåll. Arbetet har påbörjats och en arbetsgrupp har bildats. Den består av Bengt S, 
Marianne P, Tommy B med Dina som sammanhållande och Ulla T som backup.
✡ John Gradowski gjorde en reportageresa till Vilnius (Litauen) i april och deltog 
i projektet Jude - för en dag som syftar till att visa det rika judiska liv som fanns i 
Litauen före Förintelsen. Han intervjuade Ruta Vanagaite som startade projektet när 
hon insåg hur lite barnen fick lära sig om Förintelsen i skolan.  Nu är projektet ett led 
i myndigheternas toleransprogram ”Tolerance umbrella ” för alla elever. 
✡ Vår tidigare mångåriga styrelseledamot och redaktionsmedlem Barbro Sollbe gjor-
de en reportageresa till Vilnius (Litauen) med omnejd i april och intervjuade Anna 
Bogatyriova, museipedagog på judiska församlingens museum Toleranscentrum, och 
Mischa Jakobas rektor för Judiska skolan i Vilnius. Under ett samtal med förste am-
bassadsekreterare Pascal Restel om Litauens framtid, framkom bl a att pensionerna i 
Litauen är mycket låga. Det finns skäl till att ÖjF fokuserar sitt stöd till de allra äldsta
I staden Kaunas intervjuades ordföranden i Judiska Församlingen som berättade om 
deras många aktiviteter.
✡ Två familjer från Riga deltog i Familjevecka på Glämsta i juli. Det var familjen 
Kuklja;  Larissa, 40, Alexander 43 med barnen Eliza 18 och Alisa 10 samt familjen 
Kirman;  Diana, Vladimir med barnen Viktor 11 och Nadja 6. De utrustades med 
fickpengar, badhanddukar och sänglinne.  Familjernas besök avslutades med två da-
gar i Stockholm. Båda familjerna berättade hur vänliga, leende och hjälpsamma alla 
varit på Glämsta.-Vi tar deras leenden med oss hem, sa familjen Kirman. Alexander 
Kuklja beskrev veckan som ”ett litet svenskt-judiskt paradis”.
✡ I augusti gjordes en kontaktresa till Riga då de nya styrelseledamöterna Tommy 
Bab och Ulla Terling träffade representanter för judiska församlingen i Riga och 
JDC i Baltikum. I resan deltog även Hans Kraitsik, Bengt Sederowsky och Marianne 
Prager. 
✡ I november deltog Stefan Oscar i ett styrelsemöte hos ÖjF och informerade om 
strukturella förändringar i JDC:s organisation. Han uttryckte sin uppskattning av 
hur ÖjF i Sverige bedriver verksamheten och såg fram emot fortsatt samarbete. Han 
informerade även om planer på ett Golden Age läger på vårkanten.
✡ Arbetet med en ny broschyr som presenterar Östersjöjudiskt Forums bakgrund 
och verksamhet avslutades under 2013. Broschyren har tryckts i 3 000 exemplar och 
spridits till sympatisörer och intressenter till ÖjF. 
✡ Olyckan i Riga (Lettland) i november då taket på matvaruhuset Maxima kollap-
sade och störtade ner över kunder och anställda orsakade flera dödsfall vilket även 
drabbade medlemmar i Judiska församlingen. ÖjF har skickat kondoleansbrev till 
judiska församlingens representanter i Riga. 
✡ I slutet av året beslöts även om 100 000 kr till Vinterhjälp i Baltikum för utbetal-
ning tidigt 2014.  
✡ I november avled Gunilla Guter. En stor del av det arbete som ÖjF bedriver är 
baserat på Gunilla och Werner Guters djupa engagemang och support. I Östersjöju-
disk Bulletin nr 5 tackades Gunilla för familjen Guters mångåriga och omfattande 
hjälpprogram till fattiga judar i de baltiska länderna. ÖjF och många judar i Estland, 
Lettland och Litauen kommer att minnas Gunilla med djup tacksamhet och respekt. 



Under året har vi kunnat stötta och hjälpa många – obemedlade pensionärer likaväl 
som arbetslösa yngre föräldrar – i de baltiska länderna. I stor utsträckning handlar det 
om mat: gemensamma varma måltider i de olika församlingarnas regi, matpaket hem 
till dem som inte kan lämna sina bostadsområden eller bostäder, Pesachpaket med 
matze och andra förnödenheter, gemensamt firande av judiska helger i församlingens 
egna eller i tillfälligt hyrda lokaler.

Stärkandet av den judiska identiteten genom lägervistelse med svenska jämnåriga 
på Glämsta har uppskattats av alla som fått chansen att delta. För ansträngda barnfa-
miljer har det varit en välbehövlig semester. Många har känt sig svältfödda på judiskt 
liv och har upplevt vistelsen som en vitamininjektion.

Gåvor till verksamheten har kommit från många händer. Det är här omöjligt att räk-
na upp alla vårt forums generösa donatorer. Inte heller kan gåvorna rangordnas. Alla 
är givna med gott hjärta och alla är mycket välkomna.
Bland våra stora – och i många fall återkommande – bidragsgivare under året 
var Werner och Gunilla Guters stiftelse, Rodef Chesed, Eduard och Sophie Hecksch-
ers stiftelse, Carl Erik Levins stiftelse, Leopold G Herssons minnesfond, Stiftelsen 
Warburgs donationsfond, Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond, Gertrud och Ivar 
Philipsons stiftelse, Föreningen Förintelsens överlevande, Judiska Kvinnoklubben, 
Clubb 10, Dafke, Gubb 10 samt Fria kristna missionen. 
En tidigare, anonym donation av andelar i Skandifond, bokförd till 138 233 kr, ligger 
i en akutfond som är avsedd för brandkårsutryckningar och andra snabba insatser 
som inte kunnat förutses eller planeras. 
Vi tackar även de som skänkt gåvor till högtids- och minnesdagar samt många andra 
givmilda privatpersoner. Alla gåvor, stora och små, hjälper oss att hjälpa. 

Vi tackar alla – här nämnda likaväl som onämnda – som med arbetsinsatser och 
pengar har stöttat verksamheten. 

  P.O. Box 5053 Telefon: 08-664 53 38 Phone: +46 8 664 53 38 Postgiro: 85 29 50-5
  SE-102 42  Stockholm, Sweden Fax: 08-664 05 91 Fax: +46 8 664 05 91 Bankgiro: 5036-6822
     ORG. NR: 802013-3842
   E-mail adress: b.j.f@telia.com 

Hans Kraitsik                Bengt Sederowsky                Tobias Rawet                  Bengt Björkstén 

John Gradowski                Max Fischler                   Marianne Prager                    Rut Milchner 

                                         Ulla Terling                        Tommy Bab
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Skänk en gåva till hjälp och stöd

Under en rad av år har vi tack 
vare våra läsare kunnat inbjuda 
barn från de baltiska länderna 
till en skön vistelse på Glämsta.

I år inviterar vi två judiska 
barnfamiljer från Baltikum till 
andra familjeveckan på Gläm-
sta. En familj kommer från Est-
land och den andra kommer 
från Lettland. Barn och föräld-
rar kommer att få ta del av våra 
judiska aktiviteter och traditio-
ner tillsammans med andra ju-
diska familjer.

Vi förser samtliga med hygienartiklar, fickpengar mm. Vi står dessutom för 
alla resekostnader, försäkringar samt uppehälle på Glämsta.

Vi vet att dessa dagar på Glämsta ger ökad judisk kunskap och identitet 
samt vänner för livet.

Östersjöjudiskt Forum hoppas att Du med Ditt bidrag skall göra det möj-
ligt att ge våra barnfamiljer en oförglömlig sommar även i år.

Utan din hjälp kan vi ingenting göra – med din hjälp kan vi göra mycket!

 Hans Kraitsik/ordförande

Två baltisk-judiska familjer njuter av Familjeveckan på Glämsta.

En ny Glämstasommar med judiska 
barnfamiljer från Baltikum
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Under året har vi kunnat stötta och hjälpa många – obemedlade pensionärer likaväl 
som arbetslösa yngre föräldrar – i de baltiska länderna. I stor utsträckning handlar det 
om mat: gemensamma varma måltider i de olika församlingarnas regi, matpaket hem 
till dem som inte kan lämna sina bostadsområden eller bostäder, Pesachpaket med 
matze och andra förnödenheter, gemensamt firande av judiska helger i församlingens 
egna eller i tillfälligt hyrda lokaler.

Stärkandet av den judiska identiteten genom lägervistelse med svenska jämnåriga 
på Glämsta har uppskattats av alla som fått chansen att delta. För ansträngda barnfa-
miljer har det varit en välbehövlig semester. Många har känt sig svältfödda på judiskt 
liv och har upplevt vistelsen som en vitamininjektion.

Gåvor till verksamheten har kommit från många händer. Det är här omöjligt att räk-
na upp alla vårt forums generösa donatorer. Inte heller kan gåvorna rangordnas. Alla 
är givna med gott hjärta och alla är mycket välkomna.
Bland våra stora – och i många fall återkommande – bidragsgivare under året 
var Werner och Gunilla Guters stiftelse, Rodef Chesed, Eduard och Sophie Hecksch-
ers stiftelse, Carl Erik Levins stiftelse, Leopold G Herssons minnesfond, Stiftelsen 
Warburgs donationsfond, Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond, Gertrud och Ivar 
Philipsons stiftelse, Föreningen Förintelsens överlevande, Judiska Kvinnoklubben, 
Clubb 10, Dafke, Gubb 10 samt Fria kristna missionen. 
En tidigare, anonym donation av andelar i Skandifond, bokförd till 138 233 kr, ligger 
i en akutfond som är avsedd för brandkårsutryckningar och andra snabba insatser 
som inte kunnat förutses eller planeras. 
Vi tackar även de som skänkt gåvor till högtids- och minnesdagar samt många andra 
givmilda privatpersoner. Alla gåvor, stora och små, hjälper oss att hjälpa. 

Vi tackar alla – här nämnda likaväl som onämnda – som med arbetsinsatser och 
pengar har stöttat verksamheten. 
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Barn med många behov
Text och foto: John Gradowski

I slutet av förra året startade Judiska församling-
en i Riga, inom ramen för det sociala välfärds-
programmet, gratis eller kraftigt subventionerad 
psykologhjälp för de medlemmar som av olika 
orsaker mår psykiskt dåligt. Ganska ofta är klien-
terna föräldrar till barn som ingår i Kids in need-
programmet.

– Vissa föräldrar förstår inte att det kan vara ett psy-
kiskt problem som ligger bakom barnens ständigt åter-

kommande sjukdomar, säger Anna Andrejeva, ansvarig 
för Kids in need-programmet och tillägger:

– På grund av ekonomiska problem har många också 
fastnat i ett negativt tänkande de inte kan frigöra sig från.

Marianna Prozorowa, mamma till Sonja och Liza Kin, 
är en av flera föräldrar som ska eller har börjat i terapi. 
Hon hade inga ekonomiska problem fram till att maken 
en dag reste sig upp och gick för att inte komma tillbaka. 
Exmaken bidrar inte med en cent till barnens uppehälle.
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Omslagsbild
Strålande sommarväder och  

ljumt vatten har bidragit till att  
de baltiska familjerna hade en  
fantastisk vecka på Glämsta.

Foto: B. Sederowsky

Familjen bor i ett sovjetbyggt bostadsområde som en 
utomstående helst skulle vilja riva och bygga nytt. Ce-
mentplattor på cementplattor, husblock efter husblock 
formar sig till en grå mur i januarikylan. Men inne hos 
familjen Prozorowa är det varmt och nästan all kommu-
nikation sker på engelska. Eftersom mamma Marianna 
arbetar som sekreterare behärskar hon engelska och bar-
nen Sonja, 12 år och Liza, 10 år, lär sig språket i skolan.

– På sin fritid tar de, förutom danslektioner, också pri-
vatlektioner i engelska, berättar Marianna Prozorowa.

300 barn får hjälp
Sonja och Liza är två av de cirka 300 barn som varje må-
nad får hjälp från välfärdsprogrammet (som finansieras 
med hjälp av bland andra Östersjöjudiskt forums med-
lemmar). För att ingå i programmet krävs att varje fa-
miljemedlem har under 200 euro (cirka 1 800 kronor) att 
leva för i månaden. Den som uppfyller kriteriet kan få 
hjälp med hela eller delar av biståndet – matkort, medi-
cin, vistelse på den judiska barnkolonin, kläder, värme, el 
med mera.

– Om man i en familj kommer över gränsen 200 euro, 
men har stora utgifter för mediciner, hjälper vi dem också. 
Vi har något färre behövande idag beroende på att arbets-
lösheten är mindre nu när den ekonomiska krisen håller 
på att klinga av, förklarar Anna Andrejeva.

Marianna Prozorowa vill arbeta heltid istället för 
halvtid som hon gör nu och istället kunna försörja sina 
barn själv.

– Men som läget är nu skulle jag inte klara mig utan 
den hjälp jag får.

Besökte Glämsta
För två år sedan besökte Marianna och hennes döttrar 
Glämsta, en vistelse de beskriver i lyriska ordalag.

– Det var en fantastisk tid, vi sjöng, badade, solade och 
Sonja spelade piano och hon fick till och med beröm av 
Semmy Stahlhammer från Kungliga hovkapellet, berättar 
Marianna Prozorowa med stolthet i rösten.

– Men det allra roligaste var besöket på Junibacken, 
utropar Liza och Sonja samtidigt.  

forts från föregående sida. Barn med många behov

Lägenheten må vara sliten men det råder en varm stämning 

hemma hos Lisa och Sonja Kin som flankerar mamma 

Marianna Prozorowa.


