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Sommar, sol och Glämsta –

vi vädjar om ett bidrag till våra baltiska
familjers sommarupplevelse
Vårt Forum uppvaktade vid 100- 70- 30-åriga jubileer
Tallinns judiska församling ordnade
ett trippelevent den 23 april med anledning av att republiken Estland fyller 100 år - att staten Israel fyller 70
år - och att den återfödda judiska församlingen i Estland fyller 30 år. Det
senare har vårt Forum varit med och
bidragit till.
På födelsedagen överlämnade vi
EUR 1.800 att användas av församlingen till en kulturaktivitet för dess
medlemmar.
Eventet bestod av en serie hyll-

ningar/föreläsningar/tal av estniska församlingens ordförande, Estlands premiärminister, Israels ambassadör, överrabbinen i Estland, chefen för World Jewish
Congress, JDCs ansvarige för Europa
och många fler. Därutöver diverse diskussionsforum. Dagen avslutades med
att Israels ambassadör ordnade med
en stor 70-årsmottagning där Estlands
utrikesminister höll tal och gratulerade
Israel på födelsedagen. Östersjöjudiskt
Forum företräddes av vår ordförande
Thomas Bab.

Ordföranden har ordet

Tillsammans gör vi skillnad – Tack till er alla!
Tack vare er medlemmar i Östersjöjudiskt Forum samt enskilda- och
institutionella givare har vi tillsammans också under år 2017 gjort stor
skillnad för enskilda behövande judar och judiskt liv i Baltikum. Läs
vår verksamhetsberättelse för 2017 i detta nummer. Från
slutmottagarna av vår hjälp framförs här ett stort TACK
till er alla!
Vår styrelse
Vi som arbetar med dessa frågor är en styrelse som valdes på två år våren 2017. Jag vill här ta tillfället i akt att
presentera hela styrelsen, se bilderna nedan, som hängivet bidrar till ett bra resultat, påhejad av vår allt i allo på
kansliet, Dina Markovich, och Fanni Epstein som håller
ordning på medlemsregistret.
Vi gjorde det igen
Också i år bidrog Östersjöjudiskt Forum till att alla i Tallinn/Riga som önskade kunde vara med och fira gemensam pesach alternativt fick ett pesachpaket hemlevererat.
Vårt upprop om pesachpaket till Baltikum gav 135 000 kr
– TACK alla givare!
John Gradowski

Thomas Bab

Hans Kraitsik

Henrik Radomski

Fanni Epstein

Jana Seiheta

Makkabi Tallinns pojkar kom iväg till Oslo
Det sägs att en gång är ingen gång, två gånger är en gång
och tre gånger är en vana. I år var det tredje gången vi kunde möjliggöra för ett pojklag att komma iväg till den stora
PGT-turneringen i fotboll under Kristi Himmelfärdshelgen
i Oslo. Tack till alla som hörsammade vårt upprop på Facebook. Vi ser judiska baltiska ungdomars deltagande i våra
skandinaviska aktiviteter som ett led i ett närmande till varandra vilket kommer att ge ringar på vattnet på olika plan.
Förhoppningsvis kanske vi framöver kan få med ungdomslag också från Lettland och Litauen – inte minst tjejlag.
Det judiska Riga
Vi tror att det kan finnas ett intresse hos våra läsare att
se delar av det judiska Baltikum. Vi undersöker möjligheterna att ordna en gemensam resa till Riga under hösten/
våren. Vi kommer att lägga upp information om detta på
vår hemsida http://www.ostersjojudisktforum.se/.
Glämstasommar också i år för våra behövande
bidragsmottagare
Läs mer på sidan 7.
Avslutar med att önska er alla en skön och avkopplande
sommar!

Thomas Bab/Ordförande
Ludvig Köhler

Bengt Sederowsky

Dina Markovich

Rut Milchner

Simone Nadbornik

Vill Du ställa upp och hjälpa med genomförandet av vårt Glämsta-projekt i år?
Vi söker Dig som den 23 juli kan hämta en baltisk barnfamilj på Glämsta och köra den till Värtahamnen. Hör gärna av Dig till vårt kansli på 08- 664 5338 eller via b.j.f@telia.com för mera info.

Behandling av dina personuppgifter
Östersjöjudiskt Forum (ÖjF) har ett register på alla medlemmar samt alla som vi skickar vår bulletin till. Registret
innehåller namn och adressuppgifter, inget annat. Registret finns på en dator som inte är kopplad till något nätverk. Vi använder registret enbart för utskick av vårt material. Ovan information publiceras eftersom nuvarande
personuppgiftslag (PUL) ersätts av en ny dataskyddsförordning den 25 maj 2018. Förordningen är baserad på ett
EU-direktiv och förkortas GDPR. Den som inte vill ha sina adressuppgifter i vårt register får meddela oss detta.
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Byvalkevich i Tallinn. Vädjanden i bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ändamål
ger stort gensvar bland läsarna.

Medlemsavgiften under 2017 var 220 kr samt 100 kr för ungdomar under 26 år.
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
återkommer årligen, andra är engångsföreteelser. Arbetet sker ofta i nära samarbete med JDC i
Baltikum, med Moni Beniosev och Svetlana Byvalkevich 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 2017 på 60 000 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 bidrag till Vinterhjälp i de
baltiska länderna översändes 116 000 kr. 141 hushåll i Lettland och 76 i Estland får
Vinterhjälp i form av bidrag till värmekostnaderna. Det kan ha räddat liv.
*I en lägesrapport från Baltikum konstaterades bl.a. att flera av de fattigaste och mest
behövande judarna bor på landsbygden, i småstäder och byar. Totalt distribueras vårt forums
vinterhjälp till 12 olika platser i de två baltiska staterna (8 i Estland och 4 i Lettland). Många
av dessa judar skulle ha mycket svårt att klara sig utan denna hjälp.
*Insamlingar för våra styrelseledamöter Thomas Bab och Simone Nadbornik som fyllde
jämna år har inbringat totalt 10 000 kr. Insamlingen till Gerd Kvart som också fyllde jämt
inbringade ca 13 000. Dessa kommer att användas i verksamheten för olika former av bidrag.
*I nr 1. 2017 fanns en artikel om den 10-årige Misha Mushco som bor med sin sjuka
ensamstående mamma i ett gammalt hyreshus utan centralvärme i en sliten del av Riga.
Familjen klarar sig inte ekonomiskt utan ständig hjälp från Judiska församlingen.
ÖjF beslutade att skänka en bärbar dator till Michael för skolarbetet och fritid och möjlighet
för en bättre framtid. För inköp av en bärbar dator med ettårs internetabonnemang bidrog ÖjF
med 8 500 kr, varav ca 5 500 kr kom från olika bidragsgivare
*Insamlingen till pesachpaket gav 83 000 kr. I samarbete med JDC har tusentals behövande
judar i Baltikum kunnat fira pesach i bostaden eller vid gemensamma sederaftnar i
församlingarnas regi. Pesachfirandet har varit mycket uppskattat.
*I Tallinns judiska församling gjordes en insamlingskampanj Help us help them via sociala
medier för att under 72 timmar samla in medel till extra stöd till behövande judiska äldre
personer. ÖjF bidrog med 4 900 kr till kampanjen.
*I maj möjliggjorde ÖjF, genom ett bidrag på 10 000 kr samt ett bidrag från en privatperson,

att ett fotbollslag med judiska pojkar från Tallinn kunde delta i den stora fotbollsturneringen
PGT i Helsingfors med Makkabi-/Hakoahlag från hela Norden. Ca 300 unga judiska
fotbollsspelare deltog.
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*Den 29 augusti samlades styrelsen till ett heldagsmöte för att diskutera verksamheten,
strategier och framtiden. Konstaterades att ÖjF står inför ett antal utmaningar.
*ÖjFs Gåvobevis som kan användas vid bemärkelsedagar eller i andra sammanhang har
inbringat ca 11 000 kr. Det är ett fint sätt att bidra till ÖjF:s hjälpverksamhet.
*På Familjeveckan på Glämsta i juli deltog två barnfamiljer från Riga. Jolanta är
ensamstående mamma till fyra barn: Gabriel 15, Ada 9, Jonatan 4 och Benjamin 2. Till
Glämsta hade hon tagit med sig två av barnen, Ada och Jonatan och sin mamma Livia. Fadern
tar inte del i barnens uppfostran.
Den andra familjen bestod av pappa Michail och mamma Zane med två barn, Rodrigo 4 och
Orlando 8 månader som var yngst på Glämsta.
-Vi minns inte när vi haft en sådan avkoppling sist. Hemma är dagen fylld med plikter och vi
kommer inte ofta ut tillsammans. Vi är så tacksamma för denna möjlighet att få umgås
tillsammans som en familj, menade Jolanta. Den andra familjen instämde.
Både barn och vuxna njöt av Glämsta, den vackra naturen, det judiska livet och uttryckte
stor tacksamhet över att de fått delta i en för dem oförglömlig resa. Familjerna tackade
ÖjF via sms och mail efter sin Glämstavistelse.
ÖjF är tacksamma för alla fonder och enskilda bidragsgivare som gör detta möjligt.

Stärkandet av den judiska identiteten genom lägervistelse med svenska jämnåriga på
Glämsta har uppskattats av alla som fått chansen att delta. För ansträngda barnfamiljer har det
varit en välbehövlig semester. Många har känt sig svältfödda på judiskt liv och har upplevt
vistelsen som en vitamininjektion.
*Under hösten besöktes vi av företrädare för JDC (Stefan Oscar och Moni Beniosev) för att
diskutera diverse framtidsfrågor, bl.a. ett eventuellt nytt större projekt i Lettland där
Heckschers stiftelse i så fall skulle gå in som huvudfinansiär. Detta diskuterades också direkt
med företrädare för denna stiftelse.
*I december gjorde John Gradowski och Ludvig Köhler en reportageresa till Tallinn och
träffade Olga Gorschakova, den nya chefen för välfärdsprogrammet i Tallinn. Hon berättade
om de många aktiviteter som pågår inom Tallinns judiska församling.
De träffade även Aleksandr Dusman, ansvarig för Judiska församlingens Vinterhjälpsprogram
i Tallinn som berättade att höga värmekostnader är en realitet under stor del av året. En stor
del av resurserna går till att hjälpa utsatta pensionärer med dessa.
Alla Jakobson, jurist och ordförande i Tallinns judiska församling menade att demografin med
många fattiga pensionärer är ekonomiskt betungande. Många har mycket låg pension och inga
besparingar. Man kan inte räkna med några statliga bidrag. Hon menade att församlingen nu
måste vara kreativ och hitta nya vägar att finansiera verksamheten.
Vadim Ryvlin, verksamhetschef på judiska församlingen i Tallinn berättade att man planerar
ett av årets största evenemang till pesach. Man räknar med att 250-300 personer deltar, vilket
motsvarar en tredjedel av församlingens medlemmar. För församlingen är detta det viktigaste
som görs under det judiska året.
Hembesök gjordes hos en ensamstående kvinna med en son. De levde i mycket små
omständigheter och var helt beroende av hjälpen från judiska församlingen i Tallinn.
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*ÖjF beslutade att fortsätta stödja projektet ”Building a better life for the Jewish single
parent families in Estonia” för att stödja judiska barnfamiljer i nöd. Detta projekt
finansieras både av fonder och enskilda givare och genomförs tillsammans med Judiska
församlingen i Tallinn. Projektet är mycket uppskattat av de berörda barnfamiljerna i Estland.
Under året överfördes 130 000 kr till detta projekt.
*ÖjFs hemsida www.ostersjojudisktforum.se eller www.balticjewishforum.se utvecklas
kontinuerligt. Under året fortsätter insamling av e-postadresser för att förenkla och förbilliga
kontakten med medlemmarna. ÖjFs nya Facebooksida
www.facebook.com/balticjewishforum/ byggdes upp och sköts löpande av Ludvig Köhler.

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

Gåvor till verksamheten har kommit från många. Det är här inte möjligt att räkna upp alla
vårt forums generösa donatorer. Inte heller kan gåvorna rangordnas. Alla är givna med gott
hjärta och är mycket välkomna.
Bland våra större – och i många fall återkommande – bidragsgivare under året var Werner och
Gunilla Guters stiftelse, Rodef Chesed, Carl Erik Levins stiftelse, Stiftelsen Warburgs
donationsfond, Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond, Leopold Herssons fond,
Nachmanssonska stiftelsen, Lennart Skutins fond, Jakob och Jeanette Ettlingers minnesfond,
Föreningen Förintelsens överlevande, Judiska Kvinnoklubben, Helen Rubinstein med
väninnor, Dafke, Gubb 10 samt Klubb 10. Gåvor har också inkommit för att hedra personer i
samband med en högtidsdag samt för att minnas personer som gått bort. I samband med den
senare typen av gåvor skickar ÖjF ut ett gåvobevis där gåvosumman anges samt de personer
som bidragit till gåvan.

Vi tackar även många givmilda privatpersoner och de som skänkt gåvor till högtids- och
minnesdagar. Vi vill särskilt tacka en mycket givmild privatperson som regelbundet skänker
pengar, tzedakah, till verksamheten. Vi vill tacka alla – här nämnda likaväl som onämnda –
som med arbetsinsatser och pengar har stöttat verksamheten. Alla gåvor, stora och små,
hjälper oss att hjälpa.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen hänvisas till särskild bilaga.

Thomas Bab

John Gradowski

Hans Kraitsik

Rut Milchner

Simone Nadbornik

Henrik Radomski

Bengt Sederowsky

Ludvig Köhler

4
6

3 · 2018

Nu vädjar vi om stöd till
- en Glämstavecka för två behövande familjer
och till projektet - bättre livskvalitet för ensamstående
judiska mammor med barn med särskilda behov

Vårt projekt ”Bättre livskvalitet för ensamstående judiska mammor med
barn med särskilda behov” rullar på året runt. Dessa definierade familjer, för närvarande 14 familjer,
tillhör de mest utsatta där vår
hjälp med matkuponger, extra
mediciner till barnen och bidrag till olika terapier för barnen ger en behövlig stabilitet i
en annars osäker tillvaro. Läs
mer om detta på nästa sida.

I Familjeveckan på Glämsta 2017 deltog två behövande barnfamiljer
från Rigas Judiska församling.
FOTO D. MARKOVICH

Vi bidrar och stödjer det
judiska Baltikum året om
med riktade aktiviteter vid
speciella årstider/högtider
samt kontinuerligt året runt
i projektet ”Bättre livskvalitet för ensamstående judiska mammor med barn med
särskilda behov”.

FOTO B. SEDEROWSKY

Att erbjuda en veckas avkoppling i judisk miljö på Glämsta för två behövande judiska familjer från Baltikum betyder mer än vi kan ana. Familjerna som får detta erbjudande lever under knappa omständigheter
och stor stress, ofta också med olika hälsoproblem. Mamman som sa
”detta var den bästa veckan i mitt liv” eller barnet som sa ”man fick äta
så mycket man ville”, är några av otaliga bevis på vad denna vecka har
betytt. Vårt Forum har gjort detta möjligt ända sedan 1992 – låt oss tillsammans fortsätta göra det möjligt i år igen! Vi står för samtliga kostnader förenade med Glämsta-veckan.

Utan din hjälp kan vi ingenting göra – med din hjälp
kan vi göra mycket!
Thomas Bab/ordförande
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Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

En liten familj som inte är ensam
Översättning: U. Terling Bearbetning: D. Markovich Foto: O. Nazarova
Den lilla familjen Eidelkind, nu bestående av mamma
Irina, 45 år, och Sofia, 5 år, drabbades av en stor sorg då
fadern Iossif, en mycket respekterad och hängiven församlingsmedlem avled i början av 2016. Irina blev deprimerad och kunde inte försörja lilla Sofia, som var ledsen
och hela tiden frågade efter pappa.
Detta påverkade familjens försörjningsmöjligheter
och Irina vände sig till församlingen och ansökte om
stöd så att Sofia kunde börja på det judiska daghemmet Aviv, vilket var nödvändigt
för henne under dessa omständigheter.
Irina är en mycket reserverad
person och har bara några få vänner.
Församlingen erbjöd både Irina och
Sofia psykologiskt stöd, vilket Sofia
nu får regelbundet.
Vi är glada att kunna berätta att

familjen nu mår bättre. Irina har återupptagit sitt arbete
som kosmetolog och erbjuder nu församlingsmedlemmarna sina tjänster till ett förmånligt pris. Sofia går nu på
det judiska dagiset.
Irina är glad och tacksam för att få delta i årets Glämstavistelse. Nu ser familjen fram emot att fira Sofias 6-årsdag den 18 juli bland nya vänner.
Denna familj får sedan 2017 stöd från projektet
Building a better life for Jewish single parent families in
Estonia (Bättre livskvalitet för ensamstående judiska
mammor i Estland). Irina är mycket tacksam för allt
stöd de får från judiska församlingen
i Tallinn och från
Östersjöjudiskt Forum i Sverige.
■
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Den ideella föreningen Östersjöjudiskt Forum
fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och
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(f d Sovjet), ofta i samarbete med svenska och
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och andra former av samverkan är en viktig del av
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former av antisemitism.
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