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Dags att skicka årets
pesachpaket till Baltikum!

Hjälp oss hjälpa!
Swisha din gåva till
nr 1232138899
eller använd
Bg 5036-6822

Kallelse till Östersjöjudiskt Forums årsmöte
tisdagen den 26 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 tisdagen den 19 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 dem.
Verksamhetsberättelsen presenterar vi i nästa nr av vår Bulletin och på vår hemsida.

Ordförande har ordet

Önskar er alla ett fint pesachfirande/
glad påsk beroende på vad ni firar.
Kära vänner, medlemmar, intressen
ter och inte minst alla bidragsgivare.
Återigen ett stort innerligt tack från de
slutliga mottagarna av vår hjälp. Den
betyder såååå mycket. Utan era bidrag
ingen hjälp till de som verkligen behö
ver. Bidragen gör skillnad! Du som fö
retagare kan enkelt stödja vårt arbete med en annons. Kon
takta vårt kansli för mer information.
Pesach, en viktig helg för alla judar
Pesach, den judiska påsken, firas till minne av uttåget ur
Egypten då judarna gick från slaveri mot friheten. Det är nog
den judiska helg som firas av flertalet judar, såväl traditio

nella religiösa som sekulära. Sedermåltiderna med sina spe
ciella ritualer och mattraditioner, det osyrade brödet matza,
bägarna med vin och läsandet ur Haggadan (boken om ut
tåget) utgör höjdpunkterna i firandet.
I detta nr ber vi er vara extra generösa för att möjliggöra
ett värdigt pesachfirande, med ovanstående ingredienser,
för alla behövande judar i Estland och Lettland. Genom
vårt stöd kan de fira på samma fina sätt som vi själva.
Vårt åretrunt stöd
Förutom våra årsbundna kampanjer som Vinterhjälpen, Pe
sach, Glämsta, Vaccinationerna och Chanuka stödjer vi året
runt projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar
med barn med särskilda behov”. Se artikeln om Ekaterina.
Hjälpen är livsviktig för de som berörs.
Thomas Bab/Ordförande

Hjälp Maccabi Estonia JEWniors till PGT 2020

Glada miner från tidigare års PGT. Foto: V. Ryvlin

PGT är en årlig fotbollsturnering mellan ungdomslag
från Makkabiklubbar i Norden, nu också utvidgat med
lag från Estland. Årets upplaga är den 41:a i ordningen.
Östersjöjudiskt Forum sådde ett frö 2016. Vi har fått bättre
och bättre skördar och till årets PGT i Göteborg, en lång
helg under våren, kommer vi att hjälpa 22 pojkar i åldern
7-14 år att delta med två lag i turneringen. Till nästa år
förhoppningsvis också flickor. I den lokala verksamheten
i Tallinn är idag närmare 50 ungdomar nu fotbollsaktiva.
Östersjöjudiskt Forum verkar, förutom att hjälpa behö
vande, också för att bidra till att den unga generationen
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baltiska judar får möjlighet att delta i judiska aktiviteter i
grannländerna. Vi ser PGT som ett bra verktyg för detta.
Det handlar inte bara om fotboll utan också om diverse
andra aktiviteter som syftar till att stärka den judiska iden
titeten och knyta nya vänskapsband.
Vi har stöttat med bidrag för att möjliggöra deltagande
2016-2019. Låt oss göra det igen 2020.
Vi vädjar nu om ett bidrag så att de tilltänkta ungdomarna från Estland verkligen kan åka på sitt livs äventyr.
Thomas Bab/Ordförande
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Ekaterina kunde gå vidare
Text: Rut Milchner

Foto: Ola Boström

Ekaterina K har deltagit i vårt projekt ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med
särskilda behov” i två år. För närvarande, år 2020, är det 26 barn och 18 singelföräldrar i projektet.
Under åren har de fått hjälp under olika skeden i livet. Flera klarar sig nu på egen hand.

E

fter sin skilsmässa där mannen
plötsligt lämnade familjen samt
lånet på lägenheten blev Eka
terina deprimerad. Hon kontaktade
Judiska församlingen och sökte hjälp.
Hon hade stort behov av psykolog
hjälp och behövde bl a få hjälp med
relationen till sina pojkar. De kontak
tades av hennes exman som förtalade
henne. Pojkarna fick också psykolog
hjälp.
Oleksandra Nazarova, koordinator
för projektet och utbildad psykolog
har varit delaktig i Ekaterinas ”rehabi
litering”.
– Hon har varit ett stort stöd, lyss
nat på mig och givit goda råd, berät
tar Ekaterina när jag träffar henne i
Judiska församlingshuset i Tallinn.
Nu mår jag bättre och kan hantera till
varon.

2018-2019 och fick ekonomisk hjälp av
församlingen och ÖjF att resa till PGT
(fotbollsturneringen) som 2018 ägde
rum i Köpenhamn och 2019 i Oslo.
– Det blev en stor upplevelse för dem
och jag är mycket tacksam, säger Eka
terina.

Arbetar mycket
Ekaterina verkar för att pojkarna ska få
en bra vardag. Hon arbetar i en statlig
myndighet med att skaffa anställning åt
arbetslösa i Estland. Ekaterina är volon
tär i judiska församlingens krisgrupp
som arbetar med att vara förberedda
om det händer något oväntat.
– Jag vill ge något tillbaka till försam
lingen för den hjälp vi fått från projektet
och Östersjöjudiskt Forum, säger hon.
Ekaterina K med sönerna Nikita och Maxim har
deltagit i projektet i två år.
Det har betytt oerhört mycket under
en svår tid. Jag har haft någon att prata
med och genom fotbollen har pojkarna fått många judiska
Sönerna spelar fotboll i Makkabi
vänner. Tack vare hjälpen vi fick kunde vi resa oss, gå vidare
Ekaterina har två pojkar, Nikita 16 år och Maksim 14. De spe och vi klarar oss nu på egen hand. Jag vill säga ett stort Tack
lar fotboll i Makkabi och är duktiga och aktiva medlemmar.
till församlingen och ÖjF.
– Det har varit mycket viktigt för dem både fysiskt och psy
kiskt, speciellt efter skilsmässan, säger Ekaterina. I Makkabi Hjälpen från Östersjöjudiskt Forum betyder mycket och kan
har de bra manliga förebilder, många vänner och får judisk hjälpa människor att gå vidare av egen kraft.
gemenskap som är lika viktig som fotbollen.
Nikita och Maksim var med i Makkabilaget från Tallinn Tack för ditt viktiga stöd!

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
Familjen Hans Kraitsik

THOMAS BAB KONSULT

DINELL JOHANSSON

Hjälpsamhetsförbundet
Rodef Chesed

din godisbutik

LLM CONSULTING GmbH

Dora och Henrik
Radomski

Familjen Nachman

B E TA L D A N N O N S P L A T S

Willy
Silberstein AB

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli.
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Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Bjud på ett pesachfirande!
För 145 kronor kan vi distribuera ett pesachpaket
Möjliggör ett värdigt pesachfirande också i år!

Tack vare ÖjFs medlemmar har hundratals judar i Baltikum kunnat fira
pesach vid gemensamma sederaftnar i församlingarnas regi.
Sederafton och konsert i Rigas judiska församlingshus i april 2019.
Foto: J.Ivanova.

Vad pesachfirandet innebär för
det judiska folket vet läsarna
av vår Bulletin mer än väl. Det
fanns en tid när myndigheterna
på andra sidan Östersjön gjorde
vad man kunde för att försvåra
firandet av pesach. Idag är det
tack och lov inte så längre. Nu
är det ekonomin för många ut
satta äldre och barnfamiljer som
försvårar ett värdigt firande. Det
kan vi gemensamt ändra på ge
nom att bjuda på pesachpaket.

För 145 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 församlingarnas regi.
Hur många pesachgäster kan du bjuda i år?

Thomas Bab/Ordförande
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Adress
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
Telefon
08-664 53 38
Facebook:
www.facebook.com/balticjewishforum/
E-post & Hemsida
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se

Medlemsavgift 2020
230 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.

ISSN 1403-5685
Citera oss gärna – men ange källan!
Tryck
Katalogia AB, Solna
Omslag:

Sederafton på Judiska församlingen i
Tallinn i april 2019.
Foto: O.Gorchakova.
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