Tampereen Suomi-Israel yhdistys ry

Jäsenkirje 2 2015

9.3. 2015
Kevättervehdys!
”Se saapui niin varhain tänkertainen kevät”, niin kuin S´brent-esityksessä Sellat aikanaan
Tampereen teatterikesässä lauloivat. Israelissa kuten meilläkin kevät saapuu vaalien merkeissä.
Muistutuksena tulevasta mainittakoon Suvi Gräsbeckin kantelekonsertti 12.4. klo 15 Vanhan
kirjastotalon luentosalissa. Tilaisuudessa voimme tukea tätä musiikin lähettilästä hankkimalla
Gräsbeckien CD:n Erämaa iloitsee. Pariskuntahan on lähdössä konsertoimaan Israeliin ja vie
mukanaan myös kaikuja Sibeliuksen juhlavuodesta.
Kevät jatkuu Markku Komulaisen esitelmällä aiheesta Haggadah, pääsiäisen vietto toisen
temppelin aikana 23.4. klo 18 Metson Toivonen-salissa. Meille tutut asiat saavat uutta valoa
ajanlaskumme alkuajoilta. Paluu juurille on todella mielenkiintoista ja tärkeää. Annetun ajan
puitteissa tutkimme lisäksi video-ohjelman avulla Jeesuksen elämään liittyneitä perinteitä, jotka
todistavat hänen aidosta juutalaisuudestaan.
Kevään viimeinen tilaisuus jatkuu juhlien merkeissä. VT Jouko Jääskeläinen kertoo aiheesta
Juhlien juhlat. Juutalaiset ovat uskollisesti viettäneet uskonnollisia juhliaan vaikeimmissakin
olosuhteissa, ja niiden yhteys meidän juhliimme on vahvempi kuin arvaammekaan. Luvassa on
myös kuvallinen esitys. Juhlien juhlat-kirjaa on tilaisuudessa saatavilla tekijän nimikirjoituksella 10
euron hintaan. Se on kattava hakuteos - kaikkea on vaikea yhdellä kuulemalla omaksua.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysellä myös Israeliin liittyvistä ajankohtaisista asioista, niitähän
luennoitsijamme on seurannut eduskunnasta käsin. Tilaisuus on Vanhan kirjastotalon
luentosalissa 1 tiistaina 19.5. klo 18.00.
Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallitukseen entiset jäsenet. Timo Saksala on edelleen
puheenjohtaja.
Jäsenmaksu on nyt 20 €, kahdelta saman perheen jäseneltä yhteensä 30 €. Suomi-Israel
Yhdistysten Liitto joutui kulujen kattamiseksi lisäämään osuuttaan jäsenmaksuistamme. Kirjeessä
lähetettiin tilisiirto, toivomme suoritusta maaliskuun loppuun mennessä. Laitan s-postilaisille tähän
tilisiirtoon tulevat tiedot; samalle tilille voit nyös halutessasi lahjoittaa jonkin summan. Oikeaan
sarakkeeseen siinä tapauksessa jäsenmaksun tilalle sana ”Lahjoitus”.
Saajan tilinumero:Sp Sinetti, Tampere-Tesoma
FI90 4500 0010 0573 69 BIC: ITELFIHH
Saaja Tampereen Suomi-Israel yhdistys ry
Kylväjäntie 1 A
33340 Tampere

Jäsenmaksu, vuosi 2015
20,00 € jäsen
30,00 € kahdelta perheenjäseneltä
Jäsenen nimi (nimet)

HUOM: Ei viitenumeroa.
Toivottavasti tapaamme pääsiäisen jälkeen. Tuokaa kaikille avoimiin tilaisuuksiin ystävännekin!
Hyvää juhla-aikaa kaikille!
Terveisin
Sirkku Salmela, sihteeri
sirkku2.salmela@netti.fi

