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VI ERBJUDER 
• Hemtjänst dagtid
 Kvällspatrull, Nattpatrull, 

 Trygghetslarm
• Avlösarservice 
 En avlastning i omvårdnadsarbetet 

för de anhöriga. Detta gäller för 
barn, ungdomar samt vuxna som 
bor hemma och har någon form 
av funktionsnedsättning.

• Ledsagarservice 
 Vi fi nns som ledsagare om du 

behöver hjälp för att delta i olika 
aktiviteter, samhällslivet, kulturlivet 
eller för att komma ut och träffa 
vänner med mera.

• Personlig Assistans 
 Vi erbjuder Dig som har funktions-

hinder personlig assistans anpassad 
utifrån dina behov och önskemål.

 Akta Assistans har samarbete med 
läkare, legitimerade sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och dietister som 
erbjuder hemrehabilitering med 
bl a träning för att klara av vardags-
aktiviteter samt hjälp med bostads-
anpassning. 

Kontakta oss om ni vill veta mer 
om vår Judiska Hemtjänst och hur 
vi kan vara behjälpliga.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Vi söker personal till vår Judiska 
 hemtjänst. Fördel om du känner till 
den judiska historien. Utbildning 
kommer att ges. 

Akta Assistans
Michel är sedan tre år tillbaka ägare 
till Akta Assistans, ett av Stockholms 
största hemtjänstföretag som är ett 
privat alternativ av omvårdnad- och 
servicetjänster. Fr o m juli 2008 har 
medborgarna en valfrihet att välja 
Akta Assistans inom kundvalsmodellen 
och därmed möjligges omvårdnads-
insatser i hemmet som kan ge den 
enskilde en trygg och välfungerande 
vardag. Serviceinsatserna kan tilldelas 
antingen genom ett biståndsprövat 
beslut via kommunen eller genom pri-
vat fi nansiering. Det kan också vara en 
kombination av dessa två med stöd av 
Akta Assistans hemtjänstpersonal. 
 Michel vill nu starta en judisk inrikt-
ning inom det befi ntliga företaget. 
Det innebär att ha såväl judisk kunnig 
personal som att kunna möta den 

specifi ka efterfrågan som kan fi nnas i 
en judisk grupp.
 – Jag fi ck en idé och vände mig till 
Judiska församlingen i Stockholm som 
var mycket glada över att en av för-
samlingsmedlemmarna tar ett sådant 
initiativ. Flera möten har hållits med 
församlingen för att förstå vilka behov 
som fi nns. Församlingen bistår med att 
säkerställa den judiska utbildningen för 
de anställda berättar Michel.
 Akta Assistans har samarbete med 
läkare, legitimerade sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och dietister som er-
bjuder hemrehabilitering med bl a trä-
ning för att klara av vardagsaktiviteter 
samt hjälp med bostadsanpassning. 

Judisk hemtjänst hos Akta Assistans – Vi söker dig som 
behöver våra tjänster samt även dig som vill arbeta hos oss

Akta Assistans står för fl exibilitet där personalen gör sitt yttersta för att tillgodose den enskildes behov.
Arbetsledning och personal inom Akta Assistans besitter stor kunskap och har långvarig erfarenhet av arbete inom omvårdnad 
och servicetjänster. Vi fi nns till för dig och vårt uppdrag präglas av att tillhandahålla våra tjänster till högsta kvalitet.

En församlings medlems initiativ 
till nystartad Judisk Hemtjänst
Michel Gordin, medlem i församlingen sedan generationer samt en av  
initiativtagarna till Maccabi Business Club, ett nätverk skapat för att bidra 
till att fi nansiera svenskt deltagande i kommande Makkabiader i Israel. 
 Dessutom har Michel instiftat AGO priset i samarbete med Svenska 
Makkabiförbundet som varje år utser den bästa judiska idrottaren i landet.

Ring Akta och vår kontaktperson Birgitta Söder för att få veta mer 
telefon 08-640 24 30 eller maila till oss info@akta-assistans.se

Du vet väl att du kan vara anställd 
för att ta hand om dina anhöriga
Vi söker nu både personer som vill 
jobba hos oss med vår Judiska Hem-
tjänst samt önskar också att de som vill 
ha vår hjälp med hemtjänst hör av er 
så får vi möjlighet att presentera oss.
Michel ser nu mycket fram emot att 
få sätta igång detta projekt och Akta 
Assistans kommer att starta upp den 
judiska verksamheten i maj. 
 Att söka våra tjänster är inte kopplat 
till medlemskap i Stockholms judiska 
församling.

KONTAKTA OSS på telefon 08-30 77 80 eller 
maila till info@akta-assistans.se alternativt  besök 
oss på Värtavägen 22 i Stockholm
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Å
ret var 1984, jag var på en välgören-
hetsfest för sovjetiska judar, sk re-
fusniks, som sökt utresetillstånd till 
Israel från det forna Sovjetunionen 
men vägrats. Efter ansökan var det 

vanligt att dessa personer blev av med sina ar-
beten och på andra sätt diskriminerade, bara för 
att de ville flytta. Festarrangören hade anlitat en 
duktig underhållare och pianist, Hillel Tokazier, 
från Finland. Vi blev vänner. 

Hillels farbror, Abraham Tokazier z´l, var en 
av Finlands bästa friidrottare. Han var en fram-
gångsrik 100 meterslöpare och tävlade för Mak-
kabi Finland. På Olympiastadion i Helsingfors 
1938 hade han den snabbaste tiden på 100 meter. 
Han sprang för Makkabi Helsingfors med klub-
bens emblem, Davidstjärnan i guld, på bröstet. 
Högtalarna annonserade David som vinnare och 
ett målfoto visade tydligt detsamma. Den anti-
semitiska andan som fanns i Finland och hela 
Europa gjorde att måldomaren placerade honom 
på fjärde plats, utanför prispallen, och vägrade 
behandla protesten mot det felaktiga domslutet 
som Makkabi lämnade in. 

Men Makkabi gav inte upp och överklagade 
beslutet flera gånger. Förra året 2013, efter 75 år, 
bad Finlands Idrottsförbund (SUL) om ursäkt 
och korade officiellt Abraham Tokazier z´l till 
segrare i loppet. En seger för rättvisan och för hela 
den judiska idrottsrörelsen. Vi ger aldrig upp och 
kommer aldrig acceptera antisemitism oberoende 
var den visar sig.

berlin är också en stad som väckor många känslor. 
Min svärfar, Günter Loewinski z´l var en duktig 
judisk boxare och flerfaldig mästare, han växte upp 
i Berlin. Hans idrottsframgångar finns att beskåda 
på Berlins Judiska Museum. Berlin var OS-staden 
1936, staden där Hitler välsignade spelen med 
nazisthälsningen. 2015 hålls de Europeiska Mak-
kabiadspelen i just Berlin. Nu kommer vi tillbaks 
som stolta judar på en arena där vi var förbjudna 
att närvara. En upprättelse och skön revansch.  Är 
du intresserad att vara med, som idrottare, ledare, 
så kontakta din lokala klubb, Makkabi eller Ha-
koah, mer information finns på vår hemsida www.
makkabiforbundet.com. Du kan också vara med 
om denna historiska händelse på en resa som vi 
kommer att arrangera.

Vi vill skapa en stark judisk idrottsrörelse med 
fokus på barn och ungdomar. Det handlar om 
vår återväxt. Vi gör detta ideellt och har inga ad-
ministrativa kostnader, utan varje krona går di-
rekt till verksamheten. Vill du stödja den judiska 
idrottsrörelsen, använd bifogat inbetalningskort 
eller bankgiro 780 – 5476.  Vi kommer att tacka 
dig i nästa nummer. Vi är i behov varje krona, liten 
som stor. Du är alltid välkommen att kontakta 
mig. TACK!

Harry Nudel
Styrelseordförande Svenska Makkabiförbundet
harry.nudel@telia.com                  

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
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Berlin 2015 – here we come!
en sensommardag ringer Matte Israels-
son och frågar mig om jag kan tänka mig 
att vara ansvarig för juniorlaget i fotboll 
under de Europeiska Makkabispelen 
i Berlin 2015. Min första reaktion var 
något i stil med ”det här orkar jag inte. 
Jag har nog med jobb, träning och an-
nat – inte ska jag lägga ned min dyrbara 
fritid på detta.

Detta sa jag självfallet inte till Matte utan 
vi bestämde att vi skulle ses på ett möte 
veckan efter. Under veckan som gick 
hann jag tänka ett extravarv och kom 
till insikt vilken fantastisk möjlighet som 
dykt upp. En chans att tåga in på Olym-
piastadion 70 år efter att det förvägrats 
oss och detta tillsammans med ett gäng 
landslagsspelare i fotboll är för bra för 
att missa. 

Då jag inte har någon vidare erfarenhet 
av dylikt arbete ringer jag direkt min 
gode vän Jacob Broström för att höra 
om han är intresserad av att hoppa på 
coachtåget. Det första han säger är ”tajt 

zonförsvar, mästarlag byggs med hjälp av 
en stark defensiv”.  

Efter detta var det inget snack om saken 
– vi ska till Berlin!

Det enda problem som nu återstår är att 
få ihop ett lag – vilket visat sig något 
knepigare än vad vi trodde på förhand. På 
gott och ont finns det inget register över 
fotbollsspelande judiska ungdomar i rätt 
ålder. Ergo har vi blivit nödgade att an-
vända alla till buds stående kanaler. Min 
lillasyster som är i juniorålder har fått 
agera scout/sportchef. Mejl har skick-
ats till diverse ungdomar och föräldrar 
med skicka-vidare-instruktioner. Paral-
lellt med värvningsarbetet har Broström 
och jag haft diverse möten där vi dels 
diskuterat spelsystem men än mer har 
vi diskuterat hur vi alla ska få en så fan-
tastisk upplevelse som möjligt. Därför att 
det är vad de Europeiska Makkabispelen 
handlar om, en upplevelse för livet. Nog 
för att det idrottsliga är viktigt – vi ska 
springa hem guldet till Sverige. Men det 

är känslan av att försvara de svenska fär-
gerna, resa och bo ihop med en grupp 
likasinnade ungdomar som är den största 
behållningen. 

Nu ses Broström och jag en dag i veckan 
för att diskutera taktik och göra upp pla-
ner för tio dagar i Berlin. Träningspass 
och taktikupplägg börjar ta form (zon-
försvaret en självklar byggsten), koner 
är inköpta och coachkostymerna håller 
på att sys upp. 
Med Prandelli 
som mode-
förebild och 
Tommy Svens-
son som coach-
förebild är vi 
övertygade om 
att de Europe-
iska Makkabi-
spelen i Berlin 
2015 kommer 
bli en succé på alla plan. Forza!

Samuel Schlemowitz
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Du har tidigare representerat Sverige i Makkabiaden vid 

två tillfällen som spelare. Hur känns det att nu axla en 

ledarroll under Europeiska Makkabispelen? 

- Det känns väldigt roligt och utmanade att den här gången 

inte bara få vara med i truppen utan också forma den. Men 

det får jag chansen att sätta min prägel inte bara under utan 

också innan de Europeiska Makkabispelen. Jag tror den fasen 

är mycket viktig och det finns mycket att vinna på en bra 

uppladdning. Med erfarenhet från två Makkabiader i Israel så 

har jag en ganska klar uppfattning om vad som har fungerat 

okej och vad som kan bli ännu bättre. Det ska bli otroligt kul 

att dela med sig av sina erfarenheter. 

Du kommer ha ansvar för seniorherrarna tillsammans med Jonathan 

Israelson och David Ashman, hur ser arbetsfördelningen ut?

- David, som till vardags coachar Makkabi Stockholm, kommer att vara 

matchcoach med ansvar för att ta ut lag och stå för matchtaktiken. Med 

tanke på hur starkt Makkabi Stockholm har presterat med David som trä-

nare så känns det kanon och som en optimal lösning. Jag och Jonathan 

kommer vara delaktiga i allt annat som gäller laget och truppen så att David 

kan koncentrera sig på att ta ut bästa elvan. Både jag och Jonathan vill ju 

vara nära fotbollen också och kommer säkert ha synpunkter på laguttag-

ning och taktik men David har alltid sista ordet.

Ingen oro över att det ska bli otydligt med era roller?

- Inte alls, vi tre känner varandra bra och vet att vi kompletterar varandra på ett 

bra sätt. Sen får man inte luras av vår unga ålder.  Jonathan har ju rutin i mas-

sor från olika ledaruppdrag på Makkabiaden så vi känner oss väldigt trygga.

Hur gör ni för att hitta spelare till laget?

- Vi en fantastisk trupp i Stockholm som spelar ihop varje helg och gör det 

bra. Det har under senaste åren nästan varit 30 spelare i truppen som kon-

kurrerar om plats. Så där har vi en bra grund. Sedan har vi naturligtvis en del 

intressanta spelare både i Malmö och Göteborg som vi gärna 

skulle vilja ha med oss till Berlin. Som som alltid finns det ju 

spelare vi inte känner till så är man sugen på att följa med 

och dra på sig landslagströjan ska man definitivt höra av sig. 

Har ni satt upp några sportsliga mål eller är det för tidigt 

att göra det?

- I med att vi inte vet exakt hur truppen ser ut så har vi inte 

gjort det. Men vi ska se till att förbereda oss väl och på plats 

i Berlin kan vad som helst hända. Vem trodde att Grekland 

skulle vinna EM för några år sedan till exempel?

Vilka blir de svårate konkurrenterna?

- I en sådan här tight turnering inga lätta matcher. Myck-

et hänger på inledningen och med tre pinnar i en första match växer 

man enormt som lag. England och Frankrike är alltid riktigt bra så 

slipper man dem i första matchen så klagar jag inte. Sen ryktas det 

om att Israel kommer skicka ett lag till Berlin och blir det så kommer 

ju naturligtvis de vara riktigt bra. Så jag slipper gärna dem också in-

ledningsvis. Men det vore kul att möte Israel senare, de spelar ju en 

lite annan fotboll än oss européer med en enorm kvickhet och teknik 

som utgångspunkt.   

Vad skulle du säga är det bästa med att vara med vid en Makka-

biaden?

- Makkabiaden är ett fantastiskt äventyr. Dels är det sportsliga en häftig 

upplevelse då allt runt omkring är väldigt professionellt och bra ordnat. 

Sedan är det något magiskt med att få delta i stora judiska evenemang och 

stämningen lagen emellan är fantastisk. Man träffar alltid nya vänner dels i 

sitt eget lag och dels i motståndarlagen. 2015 blir extra speciellt med tanke 

på att det är i Tyskland och i Berlin. Det kommer vara en mäktig upplevelse 

att vara med på invigningen när tusentals stolta judiska atleter vandrar in 

på en fullsatt arena i just i Berlin. 

Ny ledare – Daniel Levin
Daniel Levin har spelat seniorfotboll för Sverige under två Makkabiader i Israel. Med 
den värdefulla erfarenheten kommer Daniel under Europeiska Makkabispelen i Berlin 
ingå i seniorfotbollens ledarstab. Judiska Sportmagazinet hörde av sig för att höra 
hur planeringen går med knappa året kvar till avspark.
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EM-brons till Daniela Moskovits
det judiska sportåret kunde inte börjat mycket bättre. 
Detta sedan Daniela Moskovits den 28 september tog brons 
under lag-EM i 
bordtennis. Det 
är Sveriges tredje 
medalj genom ti-
derna i lag-EM. 
Förutom Daniela 
ingick i laget även 
Li Fen, EM-mästa-
rinna i singel, Ma-
tilda Ekholm och 
Linda Bergström. 

Till en början såg 
det tufft ut för 
Sverige då de lotta-
des mot Tjeckien, 
Ukraina och Vit-
ryssland i grupp-
spelet. Gruppen 
blev också stenhård då Sverige, Vitryssland och Tjeckien 
hamnade på samma poäng. Sverige gick dock vidare till 
kvartsfinal som gruppetta efter flest vunna matcher. Där 
väntade en av förhandsfavoriterna Rumänien. Efter en otro-

ligt tät och spännande match vann Matilda Ekholm till slut 
den avgörande matchen mot Europatolvan Elizabeta Sam-

ara och med det var 
semifinalplatsen 
och bronsmedaljen 
klar.

I semifinal ställdes 
Sverige mot den 
absoluta toppfa-
voriten Tyskland. 
Tyvärr blev Li Fen 
magsjuk och Sveri-
ge hade inte mycket 
att sätta emot. Da-
niela stod för flera 
insatser under täv-
lingen vilket inte 
var överraskande 
då hon i Lag-VM 
i början av somma-

ren vann den avgörande matchen och kvalificerade Sve-
rige för högsta divisionen i lag-VM. Nästa stora uppgift 
för Daniela väntar i november då klassiska Swedish Open 
Championships avgörs i Stockholm.

Böle is a true story. Founded in 1899, we are the last standing spruce bark 
tannery in the world. Under the same roof, we craft our unique cattle leather 
into bags and other leather goods. Our products are made to last and to age 
with style. We genuinely believe that we make the world’s best briefcases. 
Our beautiful rucksacks are created from organically tanned reindeer skin. 
Recently, we introduced the Classic collection as a tribute to traditional sadlery. 
As a 4th generation family business, and a purveyor to the Swedish royal 
court, we take the sustainable view on everything we do. Böle village is located 

along the Pite river just south of the Arctic circle in Sweden.

SATSA PÅ SVENSK 
LÄKEMEDELSUTVECKLING 
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel för behandling 
av cancer, både för människor och djur. Visionen är att förbättra och underlätta behandlingen av 
svåra sjukdomar. Oasmia är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen, www.oasmia.se

scandmetal international

Rue Louis Hymans 45 Tel.: +32 2 343 06 96
BE-1050 Bruxelles   Fax: +32 2 346 42 90
   metals@scandmetal.com
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J
ag fick i februari frågan om att åka ner 

till Israel och vara med i på ett 5-dagars 

event anordnas av FLF, Future Leaders 

Forum. FLF är ett program som drivs av 

Maccabi World Union och syftar till att 

utbilda framtida ledare inom alla värl-

dens olika Makkabiorganisationer. Inledningsvis 

visste jag inte exakt vad de fem dagarna skulle 

handla om. Jag tackade i första hand ja för att det 

handlade om sport och för att få åka ner till Israel, 

ett land jag älskar och inte hade besökt på över 

sju år. 

När man talar om Makkabi så tänker de flesta 

på sport, mycket tack vare att våra klubblag ofta 

heter Makkabi och att Makkabiaden heter som 

den gör. Men Makkabi står för så mycket mer. Det 

är världens största judiska medlemsorganisation. 

Runt om i världen bedriver olika organisationer 

inom Makkabirörelsen verksamhet för att så 

många som möjligt ska få en kontakt med det 

judiska och få chansen att besöka Israel på ett 

eller annat sätt. Det behöver således inte vara 

enbart för idrott även om idrott är ett fantastiskt 

verktyg för att göra saker tillsammans, ofta med 

tydliga sociala fördelar. Idrott är alltså en väldigt 

bra inkörsport till det judiska. 

Det flesta av programpunkterna var förlagda 

till Kfar Makkabiah, Makkabiadbyn i Tel Aviv. Vi 

bodde fantastiskt, med god mat och ett brett 

utbud av olika aktiviteter. Jag fick möjlighet att 

träffa unga judar ledare och aktiva från över 70 

olika länder, allt från sydamerikaner till Austra-

liensare. Vi hade ledarskapsutbildningar, delade 

erfarenheter från våra länder och pratade om 

våra egna utmaningar och framgångsrecept. 

Jag kunde bidra med vårt arbete med Maccabi 

Business Club (MBC) och berätta om utmaningar 

för vårt herrlag i fotboll. Vi började också smida 

planer för att få ihop ett fotbollslag till de Euro-

peiska Makkabispelen de Europeiska Makkabi-

spelen Berlin 2015, något som i denna stund ser 

ut att bli verklighet. 

Samtidigt som FLF hade sitt event så hade 

Maccabi World Union sitt årsmöte. Detta gjorde 

att vi yngre ledare från FLF kunde ta del av hur de 

fungerar på ”den stora scenen” och hur mycket 

faktiskt arbete som ligger bakom varje Makka-

biad och vilka krafter som läggs för att få Mak-

kabirörelsen att fortsätta växa. Det läggs oerhört 

mycket tid, kompetens och kraft för att hålla ihop 

och skapa bra förutsättningar i de olika judiska 

församlingarna runt om i världen. Arbetet ämnar 

ge så många som möjligt chansen att få utveckla 

sin judiska identitet och chansen att åka till Israel. 

Det kan av många ses som något självklart, men 

det är inte alltid fallet. Arbetet utförs mestadels 

ideellt och det var oerhört givande att se hur 

mycket tid människor lägger ner för att få hela 

rörelsen att fortsätta utvecklas och vara stark.  

I det stora hela var det en fantastisk vecka med 

både mycket inspiration och lärande men också 

sociala inslag med många nya vänner till följd. 

Förhoppningen är att fler från Sverige ska följa 

med FLF-event i framtiden. De hålls en gång per 

år i Israel samt i mindre skala runt om i världen 

vid med flera tillfällen. Nästa event är till exem-

pel den 6-9 november 

i London och då med 

fokus på entreprenör-

skap. Jag vill slutligen 

även passa på att tacka 

Makkabiförbundet för 

möjligheten att åka 

ner till Israel. Det är ett 

minne för livet!

David Ashman
Tränare i IK Makkabi Fotboll och aktiv inom 

Maccabi Business Club

 Nu startar vi ledarskapsutbildning

Derbigum leder utvecklingen av tätskikt. 
Tätt och hållbart – precis det som samhället behöver! 
Läs mer på www.buildsmart.se

Tätskikt för hållbart byggande

Buildsmart AB    Tel 08 795 94 80     info@buildsmart.se    www.buildsmart.se
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Välkommen till oss när du ska boka din nästa resa! 
Thomas Grünwald med kollegor

Huddinge • Hudiksvall • Härnösand • Mora • Motala
Nyköping • Oskarshamn • Söderhamn • Västervik

För kontaktuppgifter se www.resecity.se 
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På väg 
         mot Berlin

I maj månad var vi nere i Is-
rael på Kfar Hamakabiah 
för en avslutande kongress 
och summering av den 19:e 

Makkabiaden, sommaren 2013. Vi 
själva hade summerat vårt delta-
gande som gott och vi är många 
som har härliga bilder med oss från 
dessa veckor. Även Maccabi World 

Union summerade den gångna Makkabiaden som mycket 
lyckad med närmare 9500 aktiva – den största Makkabiaden 
någonsin. Man pratar redan om att nästa spel, sommaren 
2017, kommer att bli ännu större och ännu bättre – den isra-
eliska organisationen är redan igång med planeringen. Vi blir 
inte förvånade om man lyckas göra den 20:e Makkabiaden 
ännu bättre och ännu större. Det är verkligen fantastiskt att 
ett litet land som Israel kan arrangera ett sådant här spel. 
Den här gången var det första gången som man dessutom 
arrangerade tävlingar i Paralympics.

För vår egen del var det speciellt roligt att det denna gång 
både var ett stort deltagande av aktiva och ledare men också 
att det var en stor grupp föräldrar/supportrar som stöttade 
oss i runt omkring i Israel (vem kommer att glömma den 
fantastiska ”gula-vägg” som mötte oss inne på Teddy Stadium, 
vid invigningen?).

Summeringen under kongressen var också startskottet mot 
Europamakkabiaden i Berlin 2015, EMG2015. Vi lägger 
nu all vår kraft på detta och på andra platser i denna tidning 
kan ni läsa om en del förberedelser och deltagares planering 
inför detta äventyr. I dagsläget ser det ut som att vi ska kunna 
skicka iväg vår största trupp någonsin med närmare 100 ak-
tiva och ledare. Vissa grenar är ännu osäkra med vi jobbar på 
för att alla pusselbitar ska falla på plats.

Efter flera år som ansvariga för detta arbete vet vi att det 
krävs mycket jobb, av många inblandade, för att allt ska bli 
så bra som vi vill att det ska bli. Känner du dig redo att dela 
med dig av dina erfarenheter så är du mer än välkommen att 
höra av dig till oss, våra kontaktuppgifter finner ni på www.
makkabiforbundet.com 

För oss är engagemanget för Svensk Judisk Idrott väldigt 
viktigt, i tider där politik styr mycket av samhället ser vi att 
Makkabirörelsen är ett bra verktyg för att komma in i den 
judiska gemenskapen. Välkommen du också!

Stefan Levy & Mats Israelson
Överledarteamet

Nästa år i Oslo!
PGT är fotbollsturneringen du INTE vill missa! 2015 går den 

av stapeln i Oslo mellan den 14-17 maj!

Du som deltar, spelare eller förälder, kommer få en fantastisk 

upplevelse, gemenskap och nya vänner. Turneringen avslu-

tas på Norges nationaldag den 17 maj!!

För mer information kontakta respektive klubb på följande 

epostadresser:

Stockholm: Peter Winitsky peter@creativemeetings.com

Göteborg: Niclas Davin niclas@davin.se 

Malmö: Edward Ejdelman edward@ejdelagenturer.com

Väl mött i Oslo!

Till minne av Gunilla Davin
För att hedra minnet av Gunilla Davin har Svenska 

Makkabiförbundet startat en fond i hennes minne där 

avkastningen går 

till de som repre-

senterar Sverige 

som stolta svens-

ka judar i en Mak-

kabiad i Israel. 

Vill du vara med och bidra till hennes fond så sätt in 

pengar på Svenska Makkabiadfonden Plusgiro: 469 23 

80-1.  Bidragsgivare kommer få sina namn publicerade 

i nästa nummer av Judiska SportMagazinet
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Den 31 augusti 2014 var det 
Kippavandring i Stock-
holm. Uppslutningen var 
fantastisk. Ministrar kom, 

trots valkampanjande, representanter 
för kyrkan kom, judar i alla åldrar kom, 
icke-judar kom. Ett tema som återkom i 
de tal som hölls var – kan man som jude 
bo kvar i Sverige! 

De senaste månaderna har de antisemi-
tiska uttrycken blivit allt grövre. Direkt 
och indirekt har judar i hela Sverige känt 
sig hotade, och i flera fall har hoten ut-
mynnat i regelrätta trakasserier. Detta har 
skett även i övriga Europa.  En förklaring 
till den helt oacceptabla antisemitism vi 
upplevt denna sommar har kopplats till 
Israels självklara rätt att försvara sig mot 
terror. Tyvärr har inte bara den israeliska 
civilbefolkningen drabbats hårt även den 
palestinska befolkningen i Gaza har lidit 
av Hamas oresonliga hat mot Israel och 
den judiska staten. 

Som en konsekvens av sommarens hat 
mot oss judar i Sverige infinner sig frågan 
– var kan man bo? Finns det en framtid 
i Sverige om man vill leva som jude här? 
Svaret är INTE enkelt! Men, att inte vara 
ensam, att känna tillhörighet ökar sanno-
likheten för enskilda judar att finna trygg-
het i ett större sammanhang, till exempel 
inom den organisation vi engagerat oss i.

Maccabi World Union, MWU, (Makkabi-
rörelsen) verkar internationellt för att 
stärka den judiska identiteten via idrotten, 
men också genom socialt ansvarstagande 
och olika former av utbildningsinsatser 
för barn, ungdomar och vuxna.

Som exempel kan nämnas att MWU i 
somras, i samband med “PROTECTIVE 
EDGE”, gjorde betydande insatser. Man 
upplät sin ”by”, Kfar Maccabiah i Ramat 
Gan, till utsatta barn från södra Israel så 
att de kunde bada, leka och slippa till-
bringa tid i skyddsrum.

Ett annat exempel är de 3 750 paket som 
MWU skickade till israeliska soldater vid 
fronten. Dessutom samlades ca 50 000 
dollar samlades in från oss medlemmar 
i MWU för att användas för just ovan 
nämnda ändamål.

i sverige är makkabirörelsen känd för 
att samla aktiva judiska idrottare som 

under några sommarveckor 
representerar Sverige i olika 
grenar, vart fjärde år i Israel, 
och vart fjärde år (däremellan, 
alltså vartannat år) i ngn Eu-
ropeisk stad för Europeiska 
Makkabispel. Sverige brukar 
ha mycket bra uppslutning av 
unga judiska idrottare, många 
som inte på annat sätt funnit 
sig tillrätta inom de judiska 
församlingarna. 2015 markerar 
70 år sedan krigsslutet. Mycket 
har hänt i Europa sedan dess. 
Inte minst ser vi idag att judiska 
församlingar blomstrar. Många 
är vi som står upp och på ett 
tydligt sätt ger uttryck för det 
oacceptabla i hatet och hoten 
mot oss. 
I det sammanhanget känns det 
både tryggt och befriande att 
tillhöra en världsomspännande 
organisation som just Makkabi 
World Union.

Att veta att sommaren 2015 kommer ju-
diska idrottsmän och kvinnor i alla åldrar 
att samlas i Berlin för att idrotta, umgås, 
knyta nya vänskapsband, och inte minst 
– visa sin judiskhet känns väldigt bra. Att 
få vara en del i detta sammanhang, inger 
oss en känsla av mening och tillhörighet. 
Därför arbetar vi för MWU, därför tror 
vi på en judisk framtid i Sverige, och där-
för vill vi att fler skall få uppleva samma 
känsla av trygghet och samhörighet.

Mats Israelson & Stefan Levy
Överledarteamet

Grupptillhörighet ger en känsla av trygghet
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 rina Weinman tilldelas 2013 års AGO Award 
”för prestationer av högsta klass såväl nationellt som 
internationellt i schack. Rina har under året bland an-
nat vunnit guldmedalj i svenska mästerskapen, nord-
iska mästerskapen och Makkabiaden. Rina har gång 

på gång visat sig vara bäst i en 
sport där konkurrensen är global 
och där kraven på den som tävlar 
hela tiden höjts på grund av att 
en del av träningen genomförs 
med schackdatorer. Rina – född 
1998 – har visat att hon gång på 
gång klarat att lägga ribban hö-

gre och överträffa sina tidigare mycket imponerande 
prestationer. Att hon dessutom i IK Makkabis regi 
lär ut schackspelets grunder till barn ger ytterligare 
en dimension av Rina som årets mottagare av AGO-
priset.

Juryn består av Ordförande Daniel Jonas, Michel 
Gordin, Johan Harmenberg, Björn Holmström, Her-
man Melzer samt Artur Ringart.

Tidigare vinnare är: 
Joel Mankowitz (2012)
Daniela Moskovits (2011)
Ina Agrest (2010) 
Rebecca Lederhausen (2009) 
Benjamin Rubin,  Joel Mankowitz (2008), 
Daniela Moskovits och David Lega (2007)  
Eric Fischbein (2006).

När man talar om svens-
ka utlandsproffs är det 
främst Zlatan i Frank-
rike samt de knippen 

spelare Sverige har i England och 
Holland som kommer på tal. Ofta 
har de proffs spelat i Allsvenskan 
och är välkända ansikten för den 
svenska publiken. Men få perso-
ner känner till att vi har också ett 
svensk judiskt fotbollsproffs ute i 
Europa - och inte i vilket land som 
helst, utan i Israel, Joakim Askling 
som efter spel i Hammarby, Djur-
gården, italienska Albinoleffe och 
Spårvägen nu representerar Mak-
kabi Ber Sheva i Israels högsta liga, 
Israel Premier Leauge. Men det var 
nära att karriären tog slut långt inn-
an äventyret i Israel började. 

Joakim gick efter ha hört till 
Djurgården som 18-åring till Albi-
noleffe som då spelade i Italienska 
Serie B. Men efter en framgångs-
rik start på sejouren i Italien kom 
en ny tränare in i bilden som inte 
var intresserad av att satsa på ung-
domar och Joakim fick allt mindre 
speltid. Med det följde en turbulent 
tid och då Albinoleffe försökte låna 
ute Joakim. Efter fortsatta diskus-
sioner skildes klubbarna åt och Joa-
kim flyttade efter en tuff tid hem 
till Spårvägen. Men i Spårvägen var 
fotbollslivet fortsatte fotbollslivet 
att vara tufft. 
- Eftersom jag kom från Albinol-
effe i Serie B möttes jag av väldiga 
krav och förväntningar och det inte 
riktigt gick vägen på något plan. 
Så det var inte den roligaste tiden i 
min fotbollskarriär och alla har en 
gräns där man känner att nu får det 
kanske får vara nog, nu lägger jag av. 
Men lyckligtvis lyckligtvist för min 
del så lyckades jag vända på steken 
innan jag hamnade där även om det 
nog vara ganska nära. 

Från den berömda ”frysboxen” i 

Italien vidare till Spårvägen - hur 
hamnar man då i Hapoel Kfar 
Saba?
- Min moster och kusiner har all-
tid bott här så jag har varit i Israel 
mycket för att träffa dem. Så när 
jag var här för min kusins bröllop 
2012 så kontaktade en relativt känd 
agent här nere som heter Jacky Da-
han. Under resan här ordnade att 
ett antal provspel och sommaren 
2013 kom ett erbjudande om att 
provspela med Kfar Saba. Så det 
var absolut ingen slump att jag 
hamnade här. 

Du har ju spelat i både Italien och 
Israel. Länder som av oss svenskar 
upplevs som lite oorganiserade - 
kan du beskriva länderna?
- Länderna är ganska lika i det av-
seendet, kulturen är minst sagt lite 
annorlunda jämfört med den lugna 
och organiserade vardagen vi har 
hemma i Sverige. I det stora hela 
är både Italien och Israel två fantas-
tiska länder att bo i. Men det är ju 
som du nämner en hel del detaljer 
som inte riktigt fungerar lika smi-
digt som hemma i Sverige och som 
föder det “organiserade kaoset”. 
Simpla saker som banksystem, olika 
försäkringar, hälsovård. Addera till 
det lite Medelhavstemperament så 
har du en oslagbar kombination. 
Ett bra exempel var nu inför Rosh 
Hashanah när jag var i mataffären, 
det var helt galet, jag har lärt mig 
min läxa, nästa gång kommer jag 
handla tre dagar i förtid, hahaaa!
När du spelade i Kfar Saba bodde 
du även där, hur var det?
- Det var praktiskt och skönt, jag 
bodde nära både Stadion och trä-
ningsanläggningen. Dessutom pas-
sade mig perfekt då jag med bil eller 
tåg enkelt kunde ta mig in till Tel 
Aviv eller till Herzliya där du har 
fantastiska restauranger och strän-
der. Det är väl det bästa med Israel 
generellt sett, närheten till allting. 
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Faktaruta

Joakim askling

Född: 1990
nuvarande klubb: 
Hapoel Be’er Sheva
Tidigare klubbar: 
Hammarby, 
Djurgården, 
Albinoleffe, 
Spårvägen, Hapoel 
Kfar Saba
PosiTion: Mittback
landskamPar: 3 st 
U19, 2 st U18
Förebild som 
FoTbollssPelare: 
Zinedine Zidane

Det gick bra för dig och Kfar 
Saba och ni vann israelsiska 
tredjeligan solklart vilket re-
sulterade i att Hapoel Be’er 
Sheva, ligatvåa i Israels hög-
sta liga säsongen 2013-2014 
lockade över dig. Vad är bäst 
med att bo i Ber Sheva?
-Beer Sheva ligger nere i söder, 
i Negevöknen, så det är lite mer 
isolerat jämfört med hur jag 
hade det förra året då det till 
exempel är längre från Tel Aviv. 
Men även Beer Sheva är helt 
okej, det finns flera olika områ-
den med bra restauranger och 
shopping. Sen har ju staden 
även Beer Sheva-universitetet 
här också, så mycket ungt folk 
i staden och mycket folk är ute 
på kvällarna så det är en skön 
stämning i staden. 

Vad är det bästa med att bo 
och spela i Israel? 
- Det bästa med israel är att 
oavsett vilken religion du tillhör 
så bli du inte dömd för det, sna-
rare dina handlingar, det är en 
skön känsla. Det andra är själv-
fallet vädret, även fast det kan 
bli lite väl mycket nere i Beer 
Sheva, ibland på sommaren når 
vi en bra bit över 40 grader.

När dina lagkamrater får 
höra om att du är jude och 
kommer från Sverige hur 
reagerar dem då?
- Att jag är judisk och samti-
digt kommer från Sverige är 
inget som förvånar dem. De 
bor ju judar från så otroligt 
många länder här nere så de 
är ganska vana.  Vad de dock 
inte tycks kunna acceptera 
är att jag inte talar eller läser 
Hebreiska, det är konstigt i 
deras ögon. Men den är på 
bättringsvägar:)!

Ökenstjärna
Israel har haft lite snällare 
kvalgrupper i EM- och 
VM-kvalen de senaste åren 
men ändå misslyckats - hur 
bra är landslaget och kan 
man se att de har något på 
gång
- Det Israeliska landslaget 
har jag faktiskt inte jättebra 
koll på, förutom spelarna 
från Hapoel Be’er Sheva. 
De är alla väldigt duktiga 
och jag är förvånad över 
att det israeliska landslaget 
inte gått bättre än vad de 
har gjort. Jag tror att Israe-
lerna lite sätter stopp för sig 
själva, de skattar europeiska 
länder väldigt högt och tror 
inte riktigt på sin egen för-
måga, vilket jag tror kan va 
en bidragande anledningen 
till de tidigare resultaten. 
Men duktiga spelare finns 
så jag tror att de kan komma 
att överraska många inom 
kort tid. 

Hur står sig Israeli Pre-
mier Leauge jämfört med 
Allsvenskan
- Allsvenskan och Israelis-
ka Premier League är två 
helt olika typer av fotboll, 
vilket gör det väldigt svårt 
att jämföra. Nu har Malmö 
gått som tåget i Champi-
ons League och Maccabi 
Tel Aviv gick till kvarts-
final i förra året i Europa 
League, så i det avseendet 
är det ganska jämnbördigt. 
Men jag skulle ändå hålla 
Israeliska Premier League 
snäppet högre då jag märker 
att ligan lockar till sig bättre 
spelare från olika afrikanska 
samt europeiska länder än 
vad Allsvenskan gör. 
Du är på Wikipedia angi-

ven som israel - siktar du på 
israeliska landslaget nu?
- Jag har både ett Svenskt 
pass samt ett Temporary ci-
tizenship här vilket innebär 
att jag har fulla rättigheter 
som israelisk medborgare 
i tre år, efter det måste jag 
ta ett beslut om ifall jag vill 
göra aliyah eller inte. Det 
gör i varje fall att möjlig-
heten finns att välja mellan 
de båda landslagen, om den 
chansen nu någonsin ges 
till mig. Men ringer Erik 
Hamrén blir det nog svårt 
att tacka nej.

Vår dröm här hemma är ju 
nu att du ska representera 
Sverige i en Makkabiad- 
hur pratas det något om 
Makkabiaden i Israel?
- Det är lite snack om Mak-
kabiaden och speciellt under 
förra sommaren då det var 
aktuellt. Framför allt går 
snacket om duktiga spelare 
från andra länder i Israel. 
De är alltid högvilt för klub-
barna här nere då man hop-
pas att judiska spelare ska ha 
lättare att acklimatisera sig 
till att spela här och ha en 
önskan om att bli värvade 
från en klubb här. 

Vad är nästa mål i din kar-
riär nu?
- Mitt kortsiktiga mål är att 
prestera bättre och bättre på 
varje träning och att förr el-
ler senare bli en nyckelspe-
lare i Beer Sheva. Det lång-
siktiga målet är att hamna i 
en riktig bra liga igen. Det 
skulle vara fantastiskt att få 
återvända till Italien igen – 
det är trots allt något speci-
ellt med fotbollen där. 
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Erbjudande!

Nybrogatan 20 • Boka synundersökning: 08–660 60 96.
www.ostermalmsoptik.se

*Går ej att kombinera med annat erbjudande.
Det går att delbetala utan extra kostnad.
Vi utför även ögonhälsokontroller.

Vid köp av kompletta glasögon
får du 15% rabatt.
Erbjudandet gäller till och med
31 december 2015.

Leg Optiker Diana Gerward
& Jennifer Mankowitz
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Svenska Makkabiförbundet riktar stort tack till 

BETH OCH JULIUS GOLDMANS MINNESFOND för deras 

generösa bidrag till den judiska idrottsrörelsen.

Svenska Makkabiförbundet riktar stort tack till

CLAS GROSCHINSKYS MINNESFOND

för deras generösa bidrag till  

den judiska idrottsrörelsens utbildningssatsning.

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
Grundades år 1911 genom en donation av Sophie Heckscher

Med hjälp av donationen lät stiftelsen bygga 
ett flervåningshus med bostäder på Söder i 
Stockholm. Bostäderna uppläts i första hand 
till fattiga judar från Östeuropa. Denna 
fastighet sedan länge såld och förmögenheten 
förvaltas på annat sätt.
   Varje år delar stiftelsen ut bidrag till 
utbildning och andra samhällsnyttiga 
ändamål med företrädesvis judisk anknytning. 
I första hand ges bidrag till ändamål av 
engångsnatur (s.k. projektbidrag). Stiftelsens 
praxis är att dela ut till institutioner eller 
organisationer. Beslut om bidrag fattas i 

början av kalenderåret. Ansökningar 
gällande år 2015 skall vara stiftelsen 
tillhanda senast den 2 februari 2015. För 
information eller anvisningar till ansökan 
kontakta stiftelsens handläggare Marina 
Burstein eller besök stiftelsens hemsida 
www.heckscherstiftelse.se

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
c/o Marina Burstein 
Ruddammsvägen 37, 114 21 Stockholm 
Mobil: 070 594 4613
E-post: marina.burstein@heckscherstiftelse.se

Stiftelsen tar gärna emot ytterligare donationer
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              och judiska Berlin!

Judo är sedan 
olympiska 
sommarspelen 1964 i 
Tokyo en olympisk 
sport. Idag är Judo 
världens största 
kampsport och under 
OS i London 2012 
var Judo en av de 
sporter som hade flest 
deltagande länder. 
Joel Mankowitz från 
Lidingö) som började 
med Judo som sexåring 
och har tränat Judo 
i tolv år varav 
nio år i Täby judo 
klubb. Han tog sin 
första SM-medalj 
som tolvåring då han av svenska 
judoförbundet fick dispens att tävla 
mot en äldre ålderskategori.  
Idag har Joel hela 17-SM medaljer 
varav nio guld, (senaste medaljen 
feb 2014).  Joel är, tillsammans 
med ett hundratal unga talanger 
från alla idrotter och hela landet, 
uttagen till Sveriges Olympiska 
Kommitténs utmanarsatsning för OS-

2020 i Tokyo.  Han 
har erfarenhet från 
flera år i lands-
laget och flera 
internationella 
meriter, bl a från 
Europa Cupen 2013 
med 700 deltagare, 
där han fick en 
5:e plats som 
tog honom upp på 
Europa rankingens 
topp 14. Joel har 
också vunnit stora 
mästerskap i Polen 
och Chicago, USA. 
Under 2014 har 
Joel klivit upp en 
viktklass samt en 

ålderskategori. Han är nu första 
års junior men lyckades ändå ta 
en finalplats på SM, medalj på 
både Nordiska mästerskapen och 
Budo Nord som är Nordens största 
internationella judotävling. I 
september fick Joel 2013 års 
idrottsstipendium från Täby kommun.

Vi säger MAZAL TOV JOEL!

I samband med att de Europe
iska Spelen avgörs i juli 2015 
avser Svenska Makkabiför
bundet att i samarbete med 
Resecity anordna en suppor

terresa till Berlin. Förutom möj
ligheten att få se våra atleter tävla, 
kommer vi också att krydda paketet 

med intressanta utflykter för att få 
en insyn i det kontemporära Berlin, 
men också vissa med judiska inslag. 
I nuläget avvaktar vi information 
från organisatörerna i Berlin, innan 
vi kan fastställa ett slutligt program 
och prisram. Om du tycker det här 
låter spännande, och vill ha del av 

informationen som kommer allt
eftersom, så ber vi dig anmäla ditt 
intresse till oss, med epostadress, 
så kommer vi att återkomma till dig 
så fort vi har mer att berätta.
Skicka din intresseanmälan till:

thomas.grunwald@resecity.se

Joel gör det – IGEN!

Res med oss till europeiska Makkabispelen
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2013 lanserade FIFa sin världsomspännande kampanj 
”Handshake for peace”. Tanken med kampanjen är att lyfta 
fram fotbollens förbrödrande egenskaper och visa hur respekt 
och vänskap är några av sportens absoluta hörnstenar. Ett bra 
exempel på vad ”Handshake for peace” handlar om hittar man 
i det svenska finanslandslaget i fotboll. 
De två kombattanterna om målvaktsplatsen i laget, Kristian 
Kaufman och Rami Shaaban, har helt olika bakgrunder men 
har genom fotbollen och finanslandslaget blivit vänner. Kris-
tian, stor målvaktshjälte i det svenska silverlaget i Makkabia-
den 2007, blev sent i livet medveten om sin judiska bakgrund. 
Rami som bland annat spelat både i svenska landslaget och 
med Arsenal i Champions League har muslimsk bakgrund 
med en pappa från Egypten. Men när man träffas i finans-
landslaget är sådana saker inte något man går runt och tänker 
på eller som spelar någon roll. 
- Man är här för att man är duktig och att man brinner för 

fotbollen. Gör man bara det så glömmer man 
allt annat om sina lagkamrater säger Kristian 
som också erkänner att när han efter den aktiva 
karriären fortsatte som målvaktstränare och då 
ofta imponerades och inspirerades av Rami. 

- Att göra reklam för Fifas Handshake for peace 
är verkligen ett enkelt beslut menar Rami. Med 
allt som har hänt i Mellanöstern, som både jag 
och Kristian har kopplingar till, de senaste 
månaderna känns det extra viktigt att visa alla 
unga i samhället att fotbollen är en fredad zon 
mot vad som händer ute i världen. Konflikt, res-
pektlöshet och diskriminering har ingen plats 
i fotbollen utan istället handlar det om att visa 
respekt, kamratskap och ge varandra uppskatt-
ning för vilken person man är. 
- Speciellt som lagkamrater kan man inte 

springa runt och tänka på varifrån är han och vad har han 
för bakgrund. När man spelar tillsammans vill man vinna 
och ha kul tillsammans - och det gör man bara genom att 
lära känna och respektera varandra. 
 
Både Kristian och Rami framhåller att det har varit kul att 
genom finanslandslaget och fotbollen dels fått chansen att 
lära känna varandra med sina olika bakgrunder. Dels tidigare i 
sina karriärer fått chansen att träffa oerhört många människor 
från andra kulturer och sammanhang är deras egna vilket va-
rit berikade. En erfarenhet som de båda tror att de antagligen 
skulle tvingats vara utan om det inte var för fotbollen. Slutli-
gen framhåller också hur deras olika bakgrunder har gagnat 
laget genom att det i omklädningsrummet skämtats om de 
två vilket bidraget till många gemensamma skratt för laget. 
- Det bjuder vi verkligen på, att inspirera och få folk att 
skratta, det är väl precis vad fotbollen ska handla om!

Handshake for Peace

Financialhearings ordnar utfrågningar inom näringsliv och med hjärta för idrott
www.financialhearings.com. 
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- Tommy, du är vara ny kassör i Makka-
biförbundet men ett känt ansikte i Mak-
kabirörelsen. Berätta.
Jag började med knattefotboll i Makka-
bi, S:t Erikscupen, i mitten på 50-talet. I 
10-11 års åldern blev jag Makkabi otro-
gen i ca 10 år och spelade då för Brom-
mapojkarna med en mycket kort sejour 
också i AIK. I slutet av 60-talet blev jag 
kontaktad av Hasse Hauser som tyckte 
att det var dags att börja spela i Makkabi 
igen. Vill minnas att han lockade med 
bl.a. en fotbollsturnering i Holland och 
en flaska läsk efter matcherna – ett er-
bjudande som inte gick att tacka nej till.
 
- Vad är ditt bästa minne genom alla år 
med Makkabi?
Det är så mycket, men skall jag välja ut 
något så är det nog när jag deltog i Mak-
kabiaden i Israel, har glömt vilket år, då 

bowling för första gången stod på pro-
grammet. Det var en fantastisk upplevelse 
att träffa alla de andra spelarna och känna 
den gemenskap och den kamratskap som 
utvecklades under turneringen – vi blev 
som en enda stor familj. 
 
- Vad får dig att engagera dig i Makkabi-
förbundet nu?
Det är svårt att tacka nej – när man får 
frågan att hjälpa till i en så viktig organi-
sation för den judiska ungdomen.
 
-Hur ser du på Makkabirörelsens bidrag 
till det judiska i Sverige och runt om i 
världen?
Jag vill hävda att Makkabirörelsen är en 
viktig pusselbit för att stärka judiska ung-
domars judiska identitet. Makkabirörelsen 
har varit och är en utmärkt ingång i den 
judiska gemenskapen, speciellt för ungdo-

mar med judiskt påbrå som haft liten kon-
takt med det judiska. Genom sitt intresse 
för idrott har jag sett många exempel på 
hur dessa ungdomar kommit in i den 
judiska gemenskapen, stärkt sin judiska 
identitet och som i många fall senare ak-
tivt bidragit till stärkandet av judiskt liv. 
Till viss del vill jag nog påstå att jag själv 
är en sådan person.
 
- Senaste åren har du ju representerat 
Sverige i bowling, har du lagt klotet på 
hyllan eller kommer vi få se dig igen?
Klotet rullar fortfarande. Jag deltar av och 
till i det reguljära seriespelet och deltar 
också i de traditionella Finnkamperna där 
vi en gång om året sedan 40-talet spelar 
mot Makkabi Helsingfors och Åbo
 
Simon Scharfstein

Ny kassör
  Tommy Bab
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Starta din egen fond och hjälp våra ungdomar åka till Israel.
Kontakta Thomas Grünwald för mer information

thomas@huddingeres.se



19

Stockholm
-

Corporate
-

Finance
www.stockholmcorp.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se
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De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Nordvästra 
Skåne
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