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Ordföranden har ordet

Ordförandeskifte på Östersjöju-
diskt Forum
Kära läsare, vänner och medlemmar i 
Östersjöjudiskt Forum. Undertecknad 
är sedan maj månad ny ordförande i 
vårt Forum. Det är med stor ödmjuk-
het jag tagit över efter Hans Kraitsik 
som efter 25 år på ordförande posten 

valt att trappa ner. Hans kvarstår dock i vår styrelse* vilket 
känns tryggt. Vad Hasse gjort och betytt för Östersjöjudiskt 
Forum och dess föregångare är helt enastående och om detta 
kan ni läsa i detta nr där Rut Milchner intervjuar Hasse.

Som ett tack till Hasse för alla insatser och som ett grattis 
på 80-årsdagen, som inföll i juli månad, gjorde vi ett upprop 
med förra bulletinen vilket resulterade i nästan 50 000 kr 
till vår verksamhet, ett bevis om något för vad Hasse betytt. 
Har du missat detta är det inte för sent med en insättning i 
efterhand som ett tack och grattis till Hasse.

Mitt engagemang för Östersjöjudiskt forum väcktes när 
jag i början av 70-talet, genom resor för Aktionskommittén 
för Sovjets judar (föregångaren till dagens Forum), kom i 
kontakt med den utsatthet judar i öst levde under. Sedan 
dess har jag på olika sätt efter förmåga och tid bidragit till 
att verka för en förändring till det bättre för den judiska 
gruppen på andra sidan Östersjön. Och visst har det med 
tiden blivit mycket bättre – men än finns behoven hos de 
mest utsatta och så länge vi ser ett behov så skall vi fin-
nas där med en hjälpande hand. Det är grunden för mitt 
engagemang.

Vaccinationskampanjen är snart i gång! 
Vi pensionärer här i Sverige får snart via landstinget en 
uppmaning att kostnadsfritt vaccinera oss mot den år-
liga influensan. Även de s.k. riskgrupperna uppmanas att 
utan kostnad vaccinera sig. Samma influensa kommer 
också att dyka upp 40 mil bort, i Baltikum. Där finns 
inte de förmåner som vi tar för givna. Att själv bekosta 
en vaccinering är för flertalet av de äldre en omöjlighet 
– när det allra nödvändigaste för att klara det dagliga 
uppehället är betalt finns inget över för ”lyxen” att låta 
vaccinera sig. Detta gäller också för de s.k. riskgrupper-
na samt särskilt utsatta barn. Här gör vår vaccinations-
kampanj verklig skillnad. 

Vid mitt senaste besök Tallinn i våras fick jag höra av en 
av JOINTs sociala medarbetare att medellivslängden hos de 
judiska klienterna är närmare tio år högre jämfört med ma-
joritetsbefolkningen. Detta beror på bl.a. bättre livskvalitet 
och bättre hälsotillstånd vilket möjliggörs genom insatserna 
från vårt Forum. Ett verkligt kvitto på att våra ansträngning-
ar ger resultat.

Vaccinationskampanjen startade år 2006 då 200 personer 
vaccinerades - förra året var siffran uppe i ca 850. Behoven 
har inte minskat – tvärtom. Förhoppningsvis kan vi med din 
hjälp möjliggöra att 1000 personer blir vaccinerade. Varje 
dos kostar runt 95 kr.

Ännu en lyckad Glämsta-sommar
Vi arbetar också inom andra områden där det finns behov, 
allt för att ge de mest utsatta en lite bättre tillvaro. T.ex. 
kunde vi i somras åter erbjuda två familjer en fin vistelse 
på Glämsta, allt tack vare generösa bidrag från många av 
er och ett antal stiftelser/fonder. Man blir glad i själen 
när man ser att två små syskon, som till vardags nu bor på 
olika ställen sedan deras mor dog, kunde återförenas på 
Glämsta och få njuta en sommarvecka tillsammans. Och 
äta obegränsat med jordgubbar. Läs Marianne Pragers 
fina reportage.

Köp vårt gåvodiplom - lindra nöden i Baltikum
Ett fint sätt att bidra till vår verksamhet är att i samband 
med bemärkelsedagar låta vänner uppvakta genom att 
ge bidrag till ÖjF. Vi skickar sedan ett fint diplom till 
jubilaren med alla namn som har bidragit. Ett annat al-
ternativ är att köpa ett diplom för 150 kr där man själv 
kan skriva några rader och använda exempelvis istället 
för en chokladask eller blomma om man skall bort på 
middag. Att ha några diplom hemma är ett bra sätt att 
alltid ha en gå-bort-present till hands. Se vidare sid 11.  
Att komma ihåg och stödja oss genom en testamentsgåva 
är en fin gest. Behöver du hjälp med detta så kontakta oss. 

Dessa dagar kan jag inte underlåta att nämna den stora 
flyktingtragedin som vi nu ser i området kring östra Med-
elhavet med följdverkningar i stora delar av Europa. Ni har 
alla läst och sett bilder på vad som sker. Vårt arbete är viktigt 
i Baltikum men låt oss också visa solidaritet med andra i ett 
akut läge där behoven är enorma. 

Jag tror vi klarar både och.
Avslutningsvis vill jag önska alla läsare ett sent Shana 

Tova/Gott Nytt År 5776
 Thomas (Tommy) Bab/Ordförande 

*Övriga i styrelsen är: John Gradowski, Rut Milchner, 
Marianne Prager, Tobias Rawet, kassör, Bengt Sederow-
sky, vice ordförande, och Ulla Terling. Dina Markovich är 
vår allt i allo på kansliet som ser till att allt fungerar.

PS. Du som ännu inte är medlem i ÖjF – välkommen att 
bli ny medlem. Ditt stöd behövs. Är du medlem så kan du 
redan nu betala dina 200 kr för 2016.
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Förra året kunde Östersjöju-
diskt Forum tack vare gene-
rösa bidrag från våra läsare 
bekosta influensa vaccine-
ring av de mest utsatta ju-
darna, pensionärer, sjuka 
och barn. Ingen av dem som 
fick hjälp hade möjlighet att 
med egna medel betala för 
en vaccination. Vår insats 
blev oerhört uppskattad 
och vi vet att vi med vacci-
neringen bidrar till ett bättre 
och längre liv!

Vi har som mål att i år kunna 
vaccinera 1 000 äldre perso-
ner samt de med särskilda 
behov och de utsatta bar-
nen. 

Vill Du vara med och kanske rädda liv?  
Varje vaccination kostar 95 kr!

Genom att fylla i beloppet på bifogade inbetalningskort bestämmer Du hur 
många vaccinationer Du vill bekosta.

Utan Din hjälp kan vi ingenting göra. Med Din hjälp kan 
vi göra mycket!

Thomas Bab/ordförande

Skänk en gåva till hjälp och stöd

Bidra till influensavaccinering
i Baltikum!

Förra året påbörjades vaccineringskampanj i början på oktober i 

judiska församlingarnas lokaler i de tre baltiska länderna. 

Foto: J.Zdankevitch
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The Swedish kitchen is very best
Text: Marianne Prager Foto: Dina Markovich, Tommy Bab, Irina Berlicka, Oksana Attermann 

I år har två familjer njutit av Gläm-
stas familjevecka, och vi i ÖJF är tack-
samma för alla fonder och enskilda bi-
dragsgivare som gjort detta möjligt.

Den ena familjen från Tallinn be-
stod av två små syskon, Nikita en pojke 
på åtta år och Ksenia en liten flicka på 
fyra som tragiskt förlorade sin mamma 
i cancer för tre år sedan. Med dem 
fanns en stöttande moster Oksana som 
sedan 17 år bor i Köpenhamn och pra-
tar flytande engelska och danska, samt 
mormor Valentina på 65 som hastigt 

fick påta sig rollen som mamma till Ksenia efter moderns 
död. Brodern Nikita har bott hos pappan som numera 

har en ny familj. Därför har det varit extra värdefullt att 
kunna samla familjen och för de båda syskonen att få en 
chans att vara tillsammans. 

Oksana berättade att de på mycket länge inte kunde 
prata om mammans död för att det varit för smärtsamt 
för dem alla. Men på sista tiden har fokus börjat förskju-
tas från tragedi till mera glädje. De ser också hur Ksenia 
börjar bli mer och mer lik sin mamma. Oksana är tio år 
äldre än sin syster som dog endast 29 år gammal. Mam-
mans sista önskan var at barnen skulle få gå i judisk skola 
och så har också skett. Pappan är inte jude men även han 
har stöttat detta beslut. 

Nikita är en mycket charmig pojke. När jag frågar ho-
nom vad det bästa med Glämsta varit svarar han ”alla nya 
vänner”. Språkproblemen verkar inte ha varit stora för de 

Tre generationer, två familjer blir till en ”Storfamilj” här på Glämsta. 

Marianne Prager, 

styrelseledamot 

och medlem i 

redaktionen.
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har förstått varandra. Även jag förstår Nikita med sitt ut-
trycksfulla ansikte. 

Mest kommer han att sakna Alex. Alex kommer från 
Danmark och råkar vara lillebror till Oksanas sons kom-
pis från Karolineskolen, den judiska skolan i Köpenhamn. 
Vilket sammanträffande! Det visar sig att många hittar 
till Glämsta. 

Ksenia tyckte det roligaste var att fiska. Hon lyckades 
fånga en stor fisk, och det minnet bär hon med sig hem. 

Den andra familjen är från Riga och består av mamma 
Irina med sina båda döttrar Ella 14 och Inga tio år. Det 
finns också en storasyster, Dina, 23, som flyttade till Israel 
när hon var 15 år gammal. Hon studerar på Technion, 
Tekniska högskolan i Haifa. Pappan följde inte med till 
Glämsta p g a. sjukdom. 

Endast Ella pratar engelska, men hon pratar desto 
mer. Hon visar sig vara mycket försigkommen och be-
rättar att hon springer varje dag för att hålla sig i form. 
Hon går i judisk skola och har hoppat över en klass. Hen-
nes favoritämnen är naturkunskap och biologi och hon 
vill också åka till Israel när hon blir 15 eller 16 år för att 
studera. Jag frågar mamman vad hon tycker om att båda 
döttrarna försvinner, men hon tycker det är positivt att 
de får en chans till ett bättre liv. Där får de möjlighet att 
studera med hjälp av stipendier. Pappan är jude men inte 
mamman, men de gör allt för att leva ett judiskt liv. Dina 
har konverterat i Israel. 

Ella berättar att hon är äldst bland barnen på famil-
jeveckan, men yngst bland de vuxna. Men det är inget 
problem för barnen är jättesöta och hon har passat många 
av dem. Fast hennes lillasyster Inga blev lite sur när hon 
tyckte om ett av de små barnen för mycket. Men Inga 
blev så småningom också förtjust i den lilla. Ella har re-
dan lärt sig lite svenska. Hon visar stolt: ”Vill du go to 

your mamma o pappa?” Äpple, tack, 
hallå… 

Även Inga fick en ny bästis. Kantor 
Isidoro Abramowicz var där med sin 
dotter Kalla som inte heller kan svens-
ka. De två fann varandra. Inga lärde 
Kalla prata lite ryska och Kalla lärde 
Inga prata hebreiska och spanska.  Så 
kan Glämsta bidra till att öppna upp 
världen och vara en mötesplats över 
gränserna för en ny generation. 

En gemensam hyllning gick till 
maten. Alla verkar ha ätit massor… 

Ella var mycket förtjust: ”the Swe-
dish kitchen is very best” som hon ut-
tryckte det. När jag frågade vad det 

”Girlpower” Mamma Irina njuter av Glämsta tillsammans med sina båda 

döttrar Ella och Inga.

Här får Nikita ”egen tid” med den populäre seglingsledaren 

Ronny Hertig.

forts på sid 10. 
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Han ville hjälpa judar i Baltikum
Text: Rut Milchner  Foto: Östersjöjudiskt Forums bildarkiv

Hans Kraitsik har i mer än 25 år varit ordförande för Östersjöjudiskt Forum, ÖjF, och  föregångaren Aktionskom-
mittén för Sovjets judar. Under dessa år har mycket hänt i de  baltiska länderna. Nu lämnar han över till sin efter-
trädare, Tommy Bab. 

Jag talade med Hans Kraitsik några 
dagar senare och han hade mycket att 
berätta. -Det har varit mycket inne-
hållsrika år, konstaterar han. Jag anser 
att det viktigaste som ÖjF har gjort är 
att visa judarna i Baltikum att det finns 
människor på andra sidan Östersjön 
som bryr sig. Och att vi kunnat lindra 
omedelbar nöd som i vissa fall räddat 
liv, men även bidragit till att ge judarna 
i Estland, Lettland och Litauen möj-

lighet att återuppliva judiskt liv och traditioner.

Startade 1971
Östersjöjudiskt Forum, ÖjF, startade – under namnet 
Aktionskommittén för Sovjets judar – 1971 och stödde så 
kallade refuseniks och Sions fångar i Sovjet. 

Refuseniks kallades sovjetiska judar som förlorat sina 
arbeten för att de ansökt om tillstånd att emigrera till Is-
rael. Det var många svenska judar som engagerade sig för 
de sovjetiska judarna och besökte dem regelbundet. Kom-
mittén hade även kontakter med utsatta vetenskapsmän 
och författare i Sovjet, bedrev intensiv lobbyverksamhet 
för att de skulle få lämna landet och fick hjälp av svenska 
politiker och ministrar. Både f.d. statsminister Olof Pal-
me och f.d. utrikesminister Lennart Bodström ställde upp 
och många bistod i det tysta. 

Hans Kraitsik blev tidigt engagerad och besökte ofta 
refuseniks.

– Under Förintelsen, när jag var ett litet barn i Sverige, 
kunde jag inte göra något, men nu hade jag chansen att 
göra en insats. Detta har nog varit min drivkraft och det 
finns så mycket att göra, menar han. Det är vår plikt och 
ansvar att hjälpa judar som har det svårt. 

Judisk tidning
Den process som slutligen ledde till Sovjetunionens upp-
lösning 1991 innebar en viss ljusning för judarna.

– I början av 1989 startade en grupp judar i Riga med 
hjälp av vår kommitté en judisk tidning som skulle sprida 
kunskap om vad som hänt i den judiska världen under 

lång tid av isolering, berättar Hans. Den judiska befolk-
ningen hade mörka minnen från sovjettiden och längtade 
efter kontakter med väst. Tidningen skulle spridas till ju-
dar i hela f. d. Sovjet. För detta ändamål hade kommit-
tén fått ekonomisk hjälp av Åke Bonnier, numera biskop 
i Skara, förre rikspolischefen Sten Heckscher och Jan 
Friedman. Vid den tiden fanns det inga judiska försam-
lingar i Baltikum.

Första församlingen
I oktober 1989 besökte Hans Kraitsik och Jackie Ja-
kubowski Lettlands huvudstad Riga. De var inbjudna av 
judiska aktivister som ville etablera ett judiskt kulturcen-
trum där. Tusentals judar trängdes i den gamla judiska 
teatern för att delta när deras judiska centrum grundades. 
Det var starten på en av de första judiska församlingarna 
i Baltikum.

– Vi var de enda närvarande från västvärlden och 
stämningen var euforisk. Denna händelse är ett fantas-
tiskt minne, säger Hans. 

Ny inriktning
Efter Sovjetunionens fall stod kommittén inför valet att 
lägga ner eller fortsätta med ändrad inriktning. Det fanns 

Hans Kraitsik, Marina Astanowskaja, Stefan Oscar och Arkady 

Sushkin som år 2007 var ordförande i den judiska församlingen 

i Cecis, några mil från Riga.

Rut Milchner, 

styrelseledamot 

och medlem i 

redaktionen.
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stora behov av materiell hjälp och att bygga upp judiska 
församlingar. Verksamheten fortsatte och hjälpinsatserna 
koncentrerades till de baltiska länderna. Det nya namnet 
blev Östersjöjudiskt Forum.

Samarbete med Joint Distribution Committé (JDC)
– Redan på ett tidigt stadium insåg vi att vi behövde en 
erfaren samarbetspartner för att kunna arbeta effektivt, 
berättar Hans. Vi tog kontakt med JDC som bland många 
världsomspännande aktiviteter hade beslutat att inkludera 
de baltiska länderna. Vår kontaktperson har under många 
år varit Stefan Oscar som hängivet stött vårt arbete. Detta 
samarbete har varit avgörande och bidragit till att vi fram-
gångsrikt kunnat bedriva hjälpverksamheten. 

Samverkan med Gunilla och Werner Guter
– Jag vill även lyfta fram Gunilla och Werner Guter som 
genom sin generositet och aktiva engagemang medverkat 
till att vårt arbete i Estland, Lettland och Litauen kun-
nat vara så omfattande och effektivt. En stor del av ÖjF:s 
arbete är baserat på deras support. 

Arbetet inom Östersjöjudiskt Forum (ÖjF)
– Inom Öjf har vi sedan starten haft fokus på socialt, 
medicinskt,  materiellt och kulturellt bistånd. Kulturut-
byte och andra former av samverkan är en viktig del av 
verksamheten. Genom våra insamlingskampanjer Pesach-
paket, Influensavaccinering, Vinterhjälp, Glämstavistelse för 
barnfamiljer, Barn i nöd och Chanukafirande stödjer vi de 
mest behövande. 

Våra aktiviteter har delvis förändrats. Tidigare var in-
samling och distribution av kläder en stor verksamhet. På 
grund av ändrade förhållanden, bl.a. lagstiftning gällande 
klädimport, började vi istället bidra ekonomiskt till de 
judiska församlingarnas kontaktpersoner som förser be-
hövande med kläder. De gamla och överlevande från För-
intelsen har ofta inga anhöriga och har mycket svårt att 
klara sig.  Under åren har nya behov tillkommit; ensamma 
mödrar som övergivits av sina män och inte ensamma kan 
försörja sina barn, ”needy children” samt familjeförsörjare 
som förlorat sina jobb under finanskrisen. Dessa grupper 
behöver särskilda insatser.

Pesachpaket
– Pesach- den judiska påsken- är en av de största judiska 
högtiderna och symboliserar frihet från förtryck, fortsät-
ter Hans. Ett av de viktigaste bidragen till att stödja judisk 
kultur och traditioner i Baltikum är pesachpaketen. Tack 
vare dem kan tusentals fattiga judar varje år fira Pesach, i 
bostaden eller vid sederaftnar i de judiska församlingarnas 
regi.  Detta är mycket uppskattat. 

En spruta för livet 
För tio år sen tog Hans Kraitsik initiativ till att starta ett 
årligt hjälpprogram för att vaccinera judiska äldre, barn 
och utsatta riskgrupper som inte själva har råd att betala 
för influensavaccinering. Detta blev mycket uppskattat. 
Förutom att kanske rädda liv har det bidragit till ett pre-
ventivt hälsotänkande och att man fått upp ögonen för 
friskvård. Utsatta riskgrupper har fått bättre hälsa.  År 
2014 vaccinerades 813 personer, varav 309 från Estland, 
458 från Lettland och 46 från Litauen. Det är nästan tre 
gånger mer än 2008 och en viktig verksamhet.

Bulletinen är verktyg och livlina
– Tidningen Östersjöjudisk bulletin startade år 1989, in-
formerar Hans. Det är vår enda kontakt för att nå ut till 
våra medlemmar. Här beskriver vi våra aktiviteter, utveck-

Gunilla och Werner Guter diskuterar läget för de baltiska judarna 

med bl. a. Stefan Oscar och Marina Astanowskaja från Joint.

Pesachpaketen är en av ÖjF:s viktiga insamlingskampanjer.
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lingen i de baltiska länderna, informerar om hjälpbehov 
och vädjar om ekonomiska bidrag till våra insamlings-
kampanjer. Önskemål om bidrag får ofta stort gensvar 
hos våra läsare.  

Judisk kultur blomstrar
– Under mina år i ÖjF har judiska församlingar bildats i 
huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius, samt i andra or-
ter där judar lever, delvis med stöd av ÖjF, utbrister Hans 
glatt.  Några orsaker är att man med ÖjF:s hjälp fått till-
gång till mat, hälsovård och aktiviteter i församlingshu-
sen.  Numera finns judiska skolor, dagisverksamhet samt 
flera ungdomsläger. Tack vare de judiska institutionerna 
blomstrar nu den judiska kultur som tidigare var förbju-
den. Alla de baltiska staterna tillhör också EU.

Avtackning i Tallinn  
Vid en högtidlig ceremoni i Tallinns judiska församlings-
hus i närvaro av samtliga föreståndare för församlingarna 
i Baltikum samt ett stort antal seniorer avtackades Hans 
Kraitsik. Det var flera tal, specialskrivna dikter av senio-
rerna som även bakat kakor samt virkat grytlappar och 
kippor till honom. En specialbakad tårta serverades till 
pianomusik och sång. Han fick också hedersmedlemskap 
i de judiska församlingarna i Estland, Lettland och Li-
tauen. 

Stefan Oscar, tidigare ansvarig för JDC ( Joint Distri-
bution Committé) i Baltikum, överlämnade en specialtill-
verkad statyett. 

På statyetten, som är en gemensam gåva från JDC och 
de judiska församlingarna i Estland, Lettland och Litau-
en, finns följande inskription:

Hans Kraitsik tillsammans med sin efterträdare 

Tommy Bab skär upp den specialtillverkade 

tårtan.

... och blev mycket glad och hedrad 

över hedersmedlemskapet i de judiska 

församlingarna i Baltikum.

Hans Kraitsik tar stolt emot en specialtillverkad 

statyett av Stefan Oscar.



4 · 2015 9

“ If you will, it is no dream “
- Theodore Herzl

“ With deepest gratitude for the compassion, support, 
dedication and outstanding leadership you have provided to 

the Jews in the Baltics over the last 25 years. “
 JDC and the Jewish Communities of 

Estonia, Latvia & Lithuania

– Detta är en symbolisk present för att  du ska komma 
ihåg oss, menade Stefan Oscar. Du är en stor människa, 
bryr dig om andra, har ett stort judiskt hjärta och vill hjäl-
pa människor i nöd. Du har både varit en partner, mentor 
och vän.

Skicklig ledargestalt
Som medlem i styrelsen har jag ofta beundrat vår ord-
förandes förmåga att skapa sammanhållning och att få 

folk att uträtta saker. Man ställer alltid upp. Det är svårt 
att säga nej till hans försynta och vänliga förfrågningar. 
Sen har han ju en härlig humor som ibland gränsar till 
det absurda. Med Hasse i sällskapet blir det många glada 
skratt. Nytta förenas alltid med nöje. Att han också är en 
skicklig och outtröttlig dansör och en stor underhållare är 
ytterligare fördelar.  

Önskan inför framtiden
– När man följt utvecklingen i Baltikum inser man att 
ingenting är omöjligt om man är övertygad om att ens in-
sats för människor i nöd gör skillnad, avslutar Hans. Min 
önskan inför framtiden är att de judiska församlingarna 
och judarna i Baltikum ska klara sig själva utan ekono-
miska bidrag från utomstående hjälporganisationer. Att vi 
i Sverige kommer att ha ett stort kulturutbyte med våra 
judiska vänner i Baltikum och att vår organisation kom-
mer att bli överflödig!

En värdig efterträdare
Nu tar Tommy Bab över ordförande-
klubban. Tommy har ett långt förflutet 
i judiska sammanhang. Han började ti-
digt spela fotboll i IK Makkabi och har 
senare haft många olika förtroende-
uppdrag i föreningen. Numera verkar 
han inom Svenska Makkabiförbundet 
där han är kassör. Han har också varit 
ledare på Glämsta. Tidigare efterträdde 
han Hans Kraitsik som förvaltnings-
chef i judiska församlingen i Stock-
holm och arbetade där i tio år. 

– Tommy Bab är en bra person och 
kommer att bli en utmärkt ordförande 
för ÖjF, kommenterar hans företrädare. 
I nästa nummer kommer en utförlig 
presentation av Tommy Bab och hans 
tankar inför framtiden.

Kvar i styrelsen
Hans Kraitsik blir kvar i styrelsen och 
fortsätter att arbeta med sina hjärtefrå-
gor. Vi judar brukar ju säga, ”bis hun-
dertzwanzig” och vi hoppas att han har 
många aktiva år kvar. Vi önskar honom 
all lycka, en god hälsa och ett gott liv 
tillsammans med sin kära Channa. 
Hon har hela tiden stött Hasse under 
hans engagemang i ÖjF och medverkat 
i många aktiviteter.  

Hans och Channa Kraitsik under ett av ÖjF:s möten i deras bostad.

Hans Kraitsik lämnar med glädje över ordförandeklubban till Tommy Bab under 

årsmötet 26 maj i närvaro av Dina Markovich och Fanny Epstein.
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svenska köket innebar för henne svarade hon: ”att man får 
äta så mycket man vill av allt på bordet.” ”Jag åt för alla. 
Min tallrik var för två” 

Även de vuxna njöt av Glämsta. De njöt av ”vackra 
föräldrar, vacker natur och att få en paus från matlag-
ningen hemma.” Någon tyckte segling och fiske varit det 
bästa medan en annan tyckte att blåbärsplockning och 
konsthantverket med barnen varit roligt. Mormor tyckte 
det var fint med de judiska traditionerna som bärs vidare 

genom barnen. Själv har hon upplevt hur hennes egen 
mamma fått dölja sin judiska bakgrund av rädsla för för-
följelse i Ukraina. 

Alla barn njöt av Olympiaden som är den årliga 
idrottstävlingen, och alla dansade de på discot - även 
mormor. 

”Det här kommer vi att minnas länge! Vi önskar vi 
kunde komma varje år!” blev den gemensamma slutrepli-
ken.  

 

Barnen deltog i olika idrottstävlingar. Här, den 

obligatoriska fotbollsmatchen mellan barnen och 

föräldrarna.

När man väntar på något gott... Lilla Ksenia fick upp en stor fisk.

forts från sid 5, The Swedish kitchen... 

Familjerna njöt av den vackra naturen på Glämsta.
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gåvobevis

á 150 kronor

ÖstersjÖjudiskt Forum

– ger behövande judar i Baltikum en bättre tillvaro.

Läs mer på www.ostersjöjudisktforum.se • www.balticjewishforum.se

GåvoBevis Nr 001

Östersjöjudiskt

FORUM

Baltic Jewish

FORUM

sweden

Gåvobevis      á                kronor

ÖstersjÖjudiskt Forum

– ger behövande judar i Baltikum en bättre tillvaro.

Läs mer på www.ostersjöjudisktforum.se • www.balticjewishforum.se

GåvoBevis Nr 001

ÖstersjöjudisktFORUM
Baltic JewishFORUM

sweden

Uppvakta med ett gåvobevis och stöd 
samtidigt vår hjälpverksamhet

Ett fint sätt att bidra till vår verksamhet är att i samband med bemärkelsedagar låta vänner upp-
vakta genom att ge bidrag till ÖjF. Vi skickar sedan ett fint diplom till jubilaren med alla namn som 
har bidragit. Ett annant alternativ är att köpa ett diplom för 150 kr där man själv kan skriva några 
rader och använda exempelvis istället för en chokladask eller blomma om man skall bort på mid-
dag. Att ha några diplom hemma är ett bra sätt att alltid ha en gå-bort-present till hands.

Gåvobevis kan beställas hos oss på ÖjF antingen via telefon 08-664 53 38 
eller via epost b.j.f@telia.com
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Ansvarig utgivare
Thomas Bab
Östersjöjudiskt Forum
Baltic Jewish Forum
Sweden

Redaktion
Thomas Bab
Hans Kraitsik
Dina Markovich
John Gradowski
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Rut Milchner
Ulla Terling

Medlemsavgift
200 kr/år
Bankgiro 5036-6822   Plusgiro 85 29 50 - 5

Den ideella föreningen Östersjöjudiskt Forum 
fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och 
kulturellt bistånd och stöd till judar i Östersjöregionen 
(f d Sovjet), ofta i samarbete med svenska och 
internationella hjälporganisationer. Kulturutbyte 
och andra former av samverkan är en viktig del av 
verksamheten. Parallellt med detta bekämpas alla 
former av antisemitism.

Adress
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42  Stockholm

Telefon
08-664 53 38

Fax
08-664 05 91

E-post 
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se

ISSN 1403-5685 
Citera oss gärna – men ange källan!
Tryck
Hallvigs Reklam AB
Omslagsbild
Numera är vaccineringen mot influensa ett 
känt begrepp bland de gamla i Baltikum. 
Här vaccineras en äldre dam i Judiska 
församlingens lokal i Tallinn.
Foto: Z. Chepkassova.

Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
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Tack, Tack
Vår Hasse fyller 80 år. Under den rubriken publicerade 
vår styrelse (utan min vetskap) ett upprop, i förra numret 
av vår Bulletin, för att gratulera mig.  
Jag blev helt överväldigad av alla gratulationer. En lista 
som överlämnades till mig innehöll  fyra sidor fyllda med 
namn och ett belopp på nästan 50 000 kronor!! Hela sum-
man kommer   att tillfalla behövande judar i Baltikum.  
Jag känner mig hedrad och rörd över den storslagna upp-
vaktningen och vill på detta sätt framföra mitt varma tack! 
Hans Kraitsik

Vi tackar alla 
som har stöttat 
verksamheten!

För att spara 
porto skickas 
kvitto endast 
på begäran.

Vänligen meddela 
adressändring 

till oss. 

Vi kan skicka iväg flera 
matpaket till Baltikum 

om det blir färre 
returer.

Ett varmt tack till Clas Groschinskys minnesfond och Warburg donationsfond som under en 
rad av år har bidragit till att möjliggöra vårt Glämsta-projekt vilket gett deltagarna ökad judisk 
kunskap samt nya vänskapsband över gränserna.


