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Med ditt bidrag fortsätter vi att hjälpa  

alla behövande att fira pesach!

Hjälp 
oss hjälpa!

Swisha din gåva till nr 
1232138899
eller använd  

Bg - 5036-6822

Kallelse till Östersjöjudiskt Forums årsmöte
onsdagen den 22 maj kl 18.00.

Medlem som önskar närvara anmäler detta till kansliet, på b.j.f@telia.com eller på tel 08-664 53 38,  
senast torsdagen den 16 maj. Mötesplats meddelas när du anmäler dig. 

Av besparingsskäl skickar vi inte ut årsmöteshandlingarna. Medlem som vill ta del av handlingarna kan kontakta vårt 
kansli så ser vi till att du får handlingarna.  

Verksamhetsberättelsen presenterar vi i nästa nr av vår Bulletin och på vår hemsida.
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Nya tider – ny(a) seder
Text: John Gradowski

Förutom de sedvanliga sederaftnarna i Judiska församlingens lokaler i Riga planerar för-
samlingen att använda live streaming (överföring på nätet i realtid) av församlingens seder-
måltid till dem som av olika anledningar inte kan närvara.

- Det är inte aktuellt i år, men kanske 
nästa år. Vi vet att alla äldre inte har da-
torer men tillräckligt många har för att 

det ska vara motiverat. Tekniskt sett krävs ingen avancerad 
utrustning, berättar Dimitry Polischuk, biträdande chef på 
församlingens sociala sektion.

   I väntan på den innovationen bjuder församlingen på 
en traditionell pesachmåltid för pensionärerna. Dessutom 

planeras små aktiviteter – sång, dans, bildverkstad m m – på 
temat pesach under alla de åtta dagar högtiden varar.

- Och så åker våra volontärer hem till dem som inte kan 
komma till församlingen. De har med sig pesachpaketen, 
som Östersjöjudiskt Forums medlemmar bekostar, och gör 
en kort seder tillsammans med pensionärerna.

 ■
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Ordföranden har ordet

Pesach – ÖjFs Rigaresa – Årsmöte - PGT
Kära vänner, medlemmar, intressenter 
och inte minst alla bidragsgivare. Det 
värmde mycket i dubbel bemärkelse 
att så många hörsammade vårt upprop 
i förra numret om vinterhjälp till alla 
som fryser. Stort tack från alla de som 
fick ta del av er värme. Er insats gjorde 
skillnad.

Väldigt många har redan betalat in medlemsavgiften för 
2019 men vi har plats för många fler. Avgiften är 220 kr och 
100 kr för alla under 26 år. Glöm inte att ange avsändare så 
vi kan registrera dig som medlem. Ange också gärna din e-
adress. Som medlem är du välkommen på årsmötet och kan 
påverka vårt forum, men framförallt möjliggör din avgift att 
vi kan fortsätta ge stöd till de som behöver oss. Välkommen 
att bli medlem! 

Vid den här tiden på året händer mycket, se rubriken. 
Närmast på tur står pesach, den judiska påsken, som firas för 
att minnas hur det judiska folket gick mot frihet från slaveri. 
Om detta läser vi runt sederbordet i haggadan (berättelsen om 
uttåget ur Egypten) varefter vi äter den traditionella seder- 
måltiden med det osyrade brödet matze. I detta nummer 
ber vi er vara extra generösa för att möjliggöra ett värdigt  
pesachfirande för alla behövande judar i Estland och Lett-
land. Och tyvärr är de fortfarande alltför många. 

Du har väl tagit del av informationen om vår resa till det  
judiska Riga den 10-12 maj. Sista anmälningsdag är 15 april. 
Gå in på vår hemsida eller kontakta Dina på vårt kansli, 
b.j.f@telia.com eller ring 08- 664 53 38. 

Vårt forum arbetar brett för att direkt hjälpa behövande 
judar i Baltikum men vi arbetar också med att bygga kon-
takter inom det kulturella- och ge de yngre vidgade vyer och 
bredare kontaktytor. Exempel på det förra är vårt ständigt 
pågående arbete inom kampanjen ”Bättre livskvalitet för  
judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov”. Den 
är livsviktig för dem som berörs. Exempel på det senare är vår 
resa till det judiska Riga liksom att vi fått igång Makkabilag i 
Tallinn som nu, med er hjälp, deltar i den stora PGT-turne-
ringen i fotboll, läs mer om detta på sid 6.

Avslutningsvis önskar jag er alla ett fint pesachfirande/
glad påsk beroende på vad ni firar.

Thomas Bab/Ordförande

John Gradowski, 
styrelseledamot 
och redaktions-
medlem.

Gettomuseet i Riga öppnades 21 sept 2010. Museet är 
ett av besöksmålen på vår kommande Rigaresa. 
Se vidare sid 5. 
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Skänk en gåva till hjälp och stöd

Skänk en gåva till hjälp och stöd

Möjliggör ett värdigt pesachfirande också i år!
Med din hjälp siktar vi på att ge 1752 pesachpaket! 

Skänk ett eller flera paket á 135 kronor!

Vad pesachfirandet innebär för det judiska folket vet läsarna av vår Bulletin mer än väl. När jag engagerade mig 
i slutet av 60-talet för de sovjetiska judarnas kamp att få leva som judar/utvandra till Israel/väst gjorde myndig-

heterna vad de kunde för att försvåra detta. Att möjliggöra pesachfirandet blev en särskild symbolhandling.

I dagens Baltikum är det endast ekonomin som försvårar för många att fira en värdig pesach. Det kan vi  
gemensamt ändra på genom att bjuda in virtuella behövande gäster från Baltikum till att fira denna högtid. 

För 135 kronor tillhandahåller vi ett paket med matze och lite andra tillbehör för pesach för en person att  
använda i sitt eget hem eller vid ett gemensamt firande i någon av de judiska församlingarna.  

Förra året distribuerades 1752 paket och vi siktar mot samma siffra också i år.

Thomas Bab/Ordförande

Pesachfirandet 2018 i Rigas Judiska församlings fina lokaler var mycket uppskattat av de närvarande. 

Foto: D.Polischuk.
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Två nya projekt 
som förbättrar ekonomin

Text och foto: John Gradowski

Det är inget lätt projekt som Judiska församlingens sociala sektion i Riga ämnar starta. Hur förändrar 
man sovjetmänniskans invanda tankemönster, från ”församlingen ger, men tar aldrig” till församlingen 
både ger och tar. Fundraising är inget okänt begrepp hos oss men i de forna kommunistiska länderna 
är det inte lika gångbart.

Det långsiktiga målet är att bygga en 
församling som inte enbart vilar på 
ekonomiskt stöd från utländska hjälp-
organisationer, exempelvis Östersjö- 
judiskt Forum, eller ett fåtal rika med-
lemmar. Det handlar om att få den en-
skilde medlemmen utan stora inkom-
ster att känna att denne kan bidra till 
församlingens framtid.  

- Vi har inte så höga förväntningar 
till att börja med. Nu handlar det mer 
om Tikun Olam, i det här fallet att 

hjälpa församlingen att bli mer självförsörjande, säger 
Dimitry Polischuk, biträdande chef för församlingens 
sociala sektion.

Just nu utformar församlingen en plattform på hem-
sidan där det med ett enkelt knapptryck ska gå att do-
nera pengar. För att nå den yngre generationen initieras 
ett antal kampanjer på sociala medier – Instagram, Face-
book m fl.

- När det väl har blivit etablerat tänker vi adressera 
kampanjer mot olika ändamål, förklarar Inna Eizensharf, 
chef för sociala sektionen. Det finns även potentiella ut-
ländska givare som vi tror oss om att kunna nå.

Volontärer
Mycket länge användes enbart volontärer i församlingens 
olika verksamheter. Så småningom ändrades synsättet. 
Arbetet professionaliserades och personer med adekvat 
utbildning tog över. Nu satsar man på en hybrid där vo-
lontärerna systematiskt ska hjälpa till med uppgifter där 
de faktiskt är bättre skickade än de professionella.

- Vissa moment, som exempelvis när en klient behö-
ver duscha, är det bättre att en närstående person hjälper 
till vid. Samma person hjälper till varje gång. Med de 
professionella kan det bli en rotation (som i Sverige) som 
bara oroar klienten, säger Inna Eizensharf.

De pengar som sparas in på detta sätt kan istället an-
vändas till nya välfärdsprogram där det krävs professio-
nell kunskap.

- Vi är naturligtvis medvetna om att en oavlönad  
volontär när som helst kan hoppa av. Men vår erfarenhet 
visar att våra volontärer är mycket plikttrogna.

 ■

John Gradowski, 
styrelseledamot 
och redaktions-
medlem.

Inna Eizensharf och Dimitry Polischuk, chef och biträdande chef 

på Judiska församlingens sociala verksamhet, har initierat två 

nya program som syftar till att förbättra församlingens ekonomi.
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FAMILJEN 
HENRIK RADOMSKI
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Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande
judar i Baltikum

   
                          THOMAS BAB KONSULT

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande
judar i Baltikum

   
                          THOMAS BAB KONSULT

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande
judar i Baltikum

   
                          THOMAS BAB KONSULT

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre 
livskvalitet för behövande judar i Baltikum

BETALD ANNONSPLATS

FÖLJ MED OSS TILL DET JUDISKA RIGA
Vi planerar en resa i det judiska Riga den 10-12 maj 2019.

Läs mer på www.ostersjojudisktforum.se under Aktuellt.  
Låter det intressant? Kontakta Dina på vårt kansli, tel 08-664 53 38 eller b.j.f@telia.com

LLM Consulting GmbH
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P O S T T I D N I N G  B  P O RT O  B E TA LTReturadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
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Sweden
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Ludvig Köhler

Medlemsavgift
220 kr/år, 100 kr/år för dig under 26.
Bankgiro 5036-6822  SWISH 1232138899 

Den ideella föreningen Östersjöjudiskt Forum 
fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och 
kulturellt bistånd till behövande judar och judiskt 
liv i Baltikum, 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
Facebook:
www.facebook.com/balticjewish-
forum/
E-post 
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se
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Omslagsbild
I det gemensamma pesachfirandet i  
Judiska församlingens regi i Tallinn 
förra året deltog 64 personer. 
Foto: O.Gorchakova.

Maccabi Estonia JEWniors 
deltagande i PGT 2019 

Östersjöjudiskt Forum verkar, förutom att hjälpa behövande, också för att stärka de unga baltiska judarna. År 2016  
möjliggjorde vi för ett antal fotbollspojkar från Tallinn att komma till Stockholm för att delta i den årliga fotbollstur-
neringen PGT med Makkabilag från hela Norden. Vårt mål var att så ett frö, få igång Maccabi i Tallinn och skapa 
förutsättningar för kontakter över Östersjön.

 
Vår satsning har gett riklig skörd. Idag är 50 barn/ungdomar engagerade i Maccabi Tallinns regelbundna verksamhet. 
Till PGTs 40års jubileum i Köpenhamn på försommaren 2019 har man ambitionen att skicka hela 20 ungdomar + 
ledare om man lyckas få ekonomisk stöttning utöver vad varje deltagare kan betala själv. Vi har stöttat med bidrag för 
att möjliggöra deras deltagande 2016-2018. Låt oss också bidra till ett stort deltagande 2019.

Vi hoppas att du också kan lämna ett bidrag till denna satsning.


