Stockholm den 6 maj 2022

VÅR ORDFÖRANDE THOMAS BAB 75 år
Thomas har under större delen av sitt liv ägnat sig åt judiska aktiviteter. Hans engagemang är djupt imponerande.
Redan i början av 70-talet reste han vid ett par tillfällen till Sovjet och besökte s.k. refuseniks (judar som
förlorat sina jobb när de sökt utresetillstånd). De levde under mycket små omständigheter och hade svårt
att försörja sig.
Detta var början till Thomas engagemang i Aktionskommitten för Sovjets judar som var namnet på vår
organisation. Efter Sovjetunionens upplösning blev namnet Östersjöjudiskt Forum.
Ett annat stort engagemang för Thomas är IK Makkabi och Svenska Makkabiförbundet där han varit aktiv
i över 60 år! Även som medlem i Chevra Kadisha har Thomas på ett osjälviskt sätt alltid ställt upp.
Min första personliga kontakt med Thomas var när han efterträdde mig som förvaltningschef för Judiska
Församlingen i Stockholm 2003. Den befattningen hade han i 10 år.
Med Thomas bakgrund och egenskaper var det en naturlig fortsättning att han efterträdde mig 2015 som
ordförande för Östersjöjudiskt forum. Thomas har visat en förmåga att med sitt ledarskap utveckla vår
organisation och matcha de utmaningar som vi idag ställs inför.
Thomas har med sina olika engagemang skaffat sig många vänner och sympatisörer.
Inför Thomas 75-årsdag önskar vi honom all lycka och god hälsa. Alla som vill hylla Thomas är välkomna att swisha till 1232138899 alt. Bg 5036-6822.
Pengarna kommer enligt Thomas önskan att oavkortat gå till Ukrainas judar.

Hans Kraitsik
Styrelseledamot i Östersjöjudiskt Forum och f.d. ordförande i 25 år

INBETALNING/GIRERING AVI

Jag
villbidra
bidramed/betala
med/betala
Jag vill
förför
Akutinsamlingen
pga Coronaviruset Kr:
...........
till judar i Ukraina
Kr: ............
o Akuthjälp
Kr: ...........
o Projektet
medlemsavgift
2020 á 230
kr
”Bättre livskvalitet
för judiska
singelföräldrar

o projektet
Annan gåva
till behövande
i Baltikum
Kr: ............
o
”Bättre
livskvalitet
för judiska singelmed barn
behov” Kr:
........
o föräldrar
Medlemsavgift
2022 àmed
250 särskilda
kr
Kr: ............
o
annan gåva ..........................................
o Medlemsavgift
ungdom under 26 à 100 kr

med
barn med särskilda
behov”
Kr: ...........
............ oo Stödprenumeration
medlemsavgift
ungdom
under 26 á 100 kr Kr:
o
stödprenumeration
Du kan även ge ditt stöd genom att Swisha till 1232138899

BG 130 spec

Betalningsmottagare

Namn
Namn
Adress
Adresss
Postadress
Postadress
E-postadress
E-postadress
Från bankgironr (vid girering)

Kr: ............
Kr:
.........

För att spara porto sänds kvitto endast på begäran.

Betalningsavsändare (namn och postadress)

Östersjöjudiskt FORUM
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

5 0 3 6 - 6 8 2 2
•

•

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

Kr:
.........
Kr: ............

