
Östersjöjudiskt
FORUM

Baltic Jewish 
FORUM

SWEDEN

 P.O. Box 5053 Telefon: 08-664 53 38 Phone: +46 8 664 53 38 Bankgiro: 5036-6822
 SE-102 42  Stockholm, Sweden Fax: 08-664 05 91 Fax: +46 8 664 05 91 ORG. NR: 802013-3842
  E-mail adress: b.j.f@telia.com  Swish: 1232138899
  www.ostersjojudisktforum.se 

Stockholm i januari 2019

Medlemsavgiften utgör basen för att driva vår verksamhet! Din avgift gör att vi kan jobba 
vidare. Utan en bred bas minskar våra möjligheter att hjälpa utsatta judar i Baltikum

Kära medlemmar i Östersjöjudiskt Forum och alla läsare av Östersjöjudisk Bulletin!

God fortsättning på det nya året. Hoppas att ni alla haft avkopplande och bra helger. Det är 
nu dags att betala medlems avgiften för år 2019. Vi har redan fått in ett antal medlemsavgifter 
för år 2019, men om Du ännu inte haft tid att betala, så är det nu dags. 

Årets avgift är oförändrad jämfört med föregående år. 
2019 års avgift är 220 kr/person och 100 kr för ungdomar upp till 26 år (det år man fyller 26)

Medlemsavgiften tas tacksamt emot på vårt Bg-konto 5036-6822, använd gärna bifogade 
inbetalningskort eller Swisha in avgiften till 1232138899.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra judiska vänner i Baltikum som fortfarande är i behov av vårt 
stöd och dessvärre är de fortfarande många. Vi fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och 
kulturellt bistånd.

Vi följer noggrant utvecklingen i Ryssland och Baltikum och är beredda att göra snabba insat-
ser när så behövs. Vi har gjort det förut och är beredda att göra det igen.

Det är genom Din medlemsavgift och Dina gåvor som vi har möjlighet att hjälpa!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM

Thomas Bab
Ordförande

PS. Till Dig som ännu inte är medlem i Östersjöjudiskt Forum – varmt välkommen 
som medlem! Som medlem kan du vara med och påverka föreningen.

Bilaga: inbetalningskort


