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Hyvää kevättä kaikille!
Yhdistyksen vuosikokous on pidetty ja entiset jatkavat hallituksessa, lukuunottamatta
rahastonhoitaja David Landauta, jonka tilalle saimme Ossi Harjunpään. Davidille vielä suuret
kiitokset, samoin kuin pitkäaikaiselle tilin/toiminnantarkastajalle Veikko Rantaselle. Jorma K.
Ahonen suostui tähän tehtävään Veikon tilalle.
Kevään toiminta kannattaa kirjoittaa kalenteriin:
Torstaina 10.4. klo 18.00 kirjastotalo Metson kokoushuoneessa katsomme filmin
The Forgotten Refugees -unohdetut pakolaiset, joka kertoo arabimaista paenneiden juutalaisten
muuttoaallosta Israelin itsenäistymisen jälkeen. Puheenjohtaja Timo Saksala kertoo lyhyesti filmin
sisällöstä.
Etsiessäni sopivaa ajankohtaa toiselle jäsentilaisuudelle, löysin Harjun seurakunnan sivuilta
ilmoituksen miestenillasta 13.5 klo 18.00 Torpan kurssikeskuksessa. Aiheena on Mitä voimme
miehinä oppia juutalaisesta uskosta. Yhdistyksemme jäsen pastori Markku Komulainen on
tutkinut asiaa, ja tehnyt hyviä huomioita siitä, miten juutalaisuudessa toimii mm. lause: varjele
tapaa, niin tapa varjelee sinut. Tervemenoa, miehet!
Sitten saammekin rautaisannoksen tietoa juutalaisuudesta, kun Helsingin juutalaisen seurakunnan
ylirabbi Simon Livson kertoo rabbiinisesta juutalaisuudesta Metson Martikainen-salissa ma
19.5. klo 18.00. Puolentoistatunnin luennon välissä ja jälkeen voi vapaasti tehdä kysymyksiä, ja
aikaa on keskusteluun. Tuokaa ystävännekin tutustumaan mielenkiintoiseen persoonaan ja tärkeään
aiheeseen.
Tänään tulleessa Jedidut-lehdessä on tietoa Helsingissä järjestettävistä tilaisuuksista. Jos joku aikoo
mennä kuuntelemaan korkeatasoista jazzia, Omer Avital-kvintettiä, Juha-Pekka Rissaselta ehtii
vielä 23.3. asti varata lippuja. Kaunista musiikkia on myös 6.4. klo 15 Helsingin synagogan tiloissa
järjestettävässä kevätkonsertissa. (kts Jedidutin viimeinen sivu)
Vielä suosittelemme su 30.3. klo 18.00 ICEJ:n järjestämää hyväntekeväisyysgaalaa Tampereen
Helluntaiseurakunnan tiloissa, Aleksanterinkatu 18. Tuotto käytetään sosiaaliseen työhön
maahanmuuttajien hyväksi Israelissa, sieltä kaksi sosiaalialan ihmistä on tullut kertomaan kohteista.
Tilaisuudessa puhuu myös suurlähettiläs Dan Ashbel sekä kuullaan Sergei Popovin ja Hillel
Tokazierin musisointia.
Teemalla esitetään tiistaisin klo 21 BBC:n tuottama viisiosainen sarja Juutalaisten tarina.
Kannattaa seurata.
Ohessa jäsenmaksukaavake. Jäsenmaksut ovat ennallaan: 15 €, kahdelta samassa taloudessa
yhteensä 25 €. Viitenumeroa ei käytetä. Toivomme jäsenmaksuja 1. huhtikuuta mennessä.
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