
Välkommen tisdag 10 april
Pre-after Work från 16.30. After Work 17.30–19.00

Tiden går snabbt. Om ett drygt halvår är det församlingsval i Judiska Församlingen 
i Stockholm. Vår grupp Judisk Enhet har under tre långa år varit i opposition. Det 
har varit en besvärlig tid, men vi är ändå stolta över att ha hållit oss kvar i styrelsen. 
Vi har opponerat när det behövts, utmanat men framförallt stöttat församlingens 
ordförande och generalsekreterare i en tid med svåra beslut.

Men nu måste Judisk Enhet bli större. Det blir vi genom att förnya oss och lyssna på 
dina idéer kring hur du vill bli bemött i församlingen. Bland några frågor Nya Judisk 
Enhet vill stämma av med dig:

Ett fördubblat bidrag till Aron Isaks skola, som borde ha fler barn och ungdomar i 
olika utbildningsaktiviteter.

Längre öppettider i Bajit på kvällar och helger. Som ger mer aktiviteter.

Ett styrelsearbete som tydligt arbetar för alla olika religiösa inriktningar. Vår fina 
Stora Synagoga måste lyfta, stödet till Jeshurun, Adat Jisrael och Progressiv 
Judendom utvecklas. Det inkluderar även alla medlemmar som bara vill känna 
samhörighet med sin judiska identitet.  

Framför allt vill vi med din hjälp bygga vidare på allt bra som Judisk Enhet gjort 
historiskt. Hit hör bygget av Bajit som gett Hillel och våra kulturaktiviteter så fina 
lokaler, Padeia folkhögskola som förstärker judisk utbildning, samkönade vigslar 
och allt engagemang från flera av våra medlemmar i Judisk Kultur.

Vilka idéer har du? Genom ett Speaker’s Corner kan du, förberett eller spontant, 
på några korta minuter ta upp aktuella ämnen. Nya och gamla medlemmar i Judisk 
Enhet kommer vara på plats för att lyssna och diskutera. Du som är 18–28 år – kom 
du också! Vi andra kan ta med vänner, från olika religiösa inriktningar såväl som 
kamrater som kanske inte är engagerad i församlingen. Glöm inte heller far- och 
morföräldrar och andra äldre.

Anmäl dig till info@judiskenhet.se senast den 8 april så meddelar vi lokalen.

Något nytt är på gång. Något rör Judisk Enhet. Det är Nya Judisk Enhet. 

Vill du redan nu veta mer, läs vårt valmanifest för Enhetsförsamlingen 2018. 
(Plattform Judisk Enhet på judiskenhet.se).  Nya Judisk Enhet handlar inte om par-
tipolitik, sådant splittrar bara. Nya Judisk Enhet är en samlande kraft. Det kommer 
genomsyra våra olika vallistor inför valet 2018. Vi vill förstås ha ditt namn med.

After Work-kommittén 

(Läs mer om oss på judiskenhet.se)

Judisk  Enhet.
AW Speakers Corner med 
Nya Judisk Enhet


