Välkommen till vårt program för Sukkot
med James Baaden*,
rabbin i South London Liberal Synagogue
den 28 – 1 oktober.
Fredag den 28 september kl. 18.15

Sukkot – inledning i Sukkan/Lövhyddan vid Stora Synagogan, Wahrendorffsgatan 3.
Vi fortsätter i Biblioteket med fredagsgudstjänst, och shiur/seminarium med rabbin James Baaden.
Tema: Jewish and Scandinavian values (Judiska och nordiska värderingar).
Lätt måltid serveras. Anmälan i förväg.

Lördag den 29 september kl 10.00 – 11.15

Gudstjänst ledd av rabbin James Baaden i Judaicarummet i Híllelskolan,
ingång från Riddargatan 5.
Efter gudstjänsten deltar vi i Adat Jeschuruns Kiddusch i Sukkan på Hillelskolans gård.
Kl 12 – 13 shiur/seminarium i Judiska biblioteket, under Stora Synagogan.
Rabbin James Baaden talar om Liberal Jewish history in Sweden – Tradition with Hopes for the
Future. (Liberal judendom en tradition i Sverige och ett hopp för framtiden.)

Söndag den 30 september kl 14.00 – 17.00 ca

Sukkot familjefest i festlokalen Starrängsringen 63.
Alla slags ”familjer” är välkomna, ta med barn och barnbarn!
Det kommer att bli aktiviteter för alla åldrar – något att lära, något gott att äta och
mycket att prata och skoja om.
Rabbin James Baaden leder aktiviteterna med hjälp av PJS-medlemmar.
OBS att rabbin Baaden talar svenska.
Anmälan i förväg.

Måndag den 1 oktober kl 18.15 – ca 21.

After Work - vi träffas i Sukkan efter jobbet.
Rabbin James Baaden leder ett seminarium i Biblioteket på temat. Living a Jewish life
with ancient traditions and modern values.
Anmälan i förväg.

På söndag den 30 september kl 10-12 leder Rabbin James Baaden
föräldrarellen på Centret.

Anmälan till de olika aktiviteterna med namn och ålder på barn
Senast måndag den 24 oktober
till: eva-britt.henmark@comhem.se
Telefon: 08 668 45 76.
En avgift, självkostnad, på mellan 50-100 kr (betalas på plats) för
aktiviteter med förtäring.
…
Rabbin Baaden står till förfogande för enskilda samtal med
personer som vill diskutera progressiv judendom t ex inför
konvertering, bar/t mitzva eller andra livsfrågor.
Maila eller ring till Eva-Britt Henmark för planering av tid.
…
*Rabbin James Baaden växte upp i USA och Kanada och bor i
London sedan drygt 25 år. James arbetade först som journalist och
socialarbetare. Därefter började han sina studier för att bli reformrabbin
vid Leo Baeck Institute i London och Hebrew University i Jerusalem.
Han blev rabbin i South London Liberal Synagogue år 2000. Rabbin
Baaden är speciellt intresserad av judiska och romerskkatolska
församlingar i Norden. Han har examen i ”Scandinavian Studies” talar
svenska och håller på med sin doktorsavhandling om den judisk katolska
nunnan Edith Stein. Ett av hans specialintressen är den 150 år gamla
liberala judiska bönboken från Göteborg.

www.progjud.se

