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Under hösten har även Avital Shein och Mirja Holmboe deltagit i styrelsens möten
som adjungerade.

Under året har det funnits en ”kiddush” och en ”seder” grupp med uppgift att
genomföra det praktiska kring kabbalat shabbat-kvällarna respektive PJS Sederafton.
Under hösten tillsattes en grupp för ”outreach”. På årets sista styrelsemöte
rapporterade Lara från "framtidsgruppen" enl. styrelseprotokollet:
"Gruppen ber om styrelsens medgivande att utarbeta ett nytt inbjudningsmaterial
som både tydligt förklarar PJS mål och visioner och samtidigt ger information om det
kommande evenemanget. Detta mail skulle också, i lite ändrad form, användas för att
välkomna nya medlemmar."

Valberedning

Vladan Boskovic och Ruth Michaeli

Revisorer

Thomas Bab ord. och Bengt Björkstén suppl.

Styrelsemöten

Protokollförda styrelsemöten har hållits
 3 mars
 25 april
 25 maj
 20 september
 18 oktober
 26 november
Möten med soppa har hållits i ordförandens kök.

Därutöver informella möten efter större evenemang som inte protokollförts.

Möte för en sista gemensam genomgång av siddurn före tryckning 27.2 hos Eva
Ekselius.

Årsmöte

 Årsmöte 2018 hölls den 19 februari på Bajit, Nybrogatan 19.
 med 11 medlemmar närvarande

Verksamhet

PJS arrangerade 4 shabbaton/fredagkvälls- och lördagsgudstjänster.
Mest attraktiva har kabbalat shabbat gudstjänsterna varit med vanligtvis 50 – 60
deltagare.
På lördagar 30 – 40 deltagare. Vid barmitsva betydligt fler
Fredagkvällarna har bestått av musikaliska kabbalat shabbat gudstjänster med
knytkalas middag och ofta samtal vid borden. De 4 shacharit/lördagsgudstjänsterna
har letts av gästande rabbin eller egna medlemmar och Kiddush har firats
gemensamt med besökarna i Stora Synagogan när vi varit i Sessionssalen.
 Shabbaton 19-20 januari
Tema: Finns Gud? Vad är Gud? Hur hanterar jag/vi gudsbegreppet?

Rabbin Diane Tiferet Lakein ledde gudstjänster och studier på temat i
föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1.
Nathaniel Glasser med musikervänner bidrog på fredagkvällen.
Rabbin Diane Tiferet Lakein var en mycket engagerande svensktalande
reformrabbin, stationerad i Tyskland. Men som tyvärr återvände till USA under
hösten.

 Shabbaton 25-26 maj
Tema: Viktiga livshändelser – hur firar vi dem på ett judiskt vis?

Kabbalat shabbat med gudstjänstledare Noa Hermele, Avital Shein och Eva
Ekselius. Nathaniel Glasser på gitarr med son Leo.

Lördagsgudstjänst med rabbin Rebecca Birk och Nathaniel Glasser.
Joshua Roth firade sin barmitsva, läste Tora för första gången. Båda föräldrarna
deltog och släktingar från Tyskland och USA. Efter kiddush ledde rabbin Rebecca
en shiur/seminarium på temat.

 Shabbaton 5-6 oktober med siddurinvigning

Kabbalat shabbat med Rachel Berkson, Eva Ekselius och Nathaniel Glasser.

Shacharit/lördagsgudstjänsten leddes av Avital Shein och Noa Hermele med
Nathaniel Glasser på gitarr med son Leo.
Kol Haneshama, en helt ny progressiv siddur, presenterades med högtidlig
invigning i Sessionssalen efter kiddush den 6 oktober.

Den presenterades av Eva Ekselius som varit huvudredaktör och också står för
översättning, transkribering och faktatexter. Rachel Berkson från Cambridge och
Stefan Rokem från Mevasseret, Jerusalem, berättde underhållande om siddurns
historia, utveckling och betydelse för judiskt liv.
Nathaniel Glasser med son Elliot stod för flera musikinslag.

I PJS 13-åriga historia utgör Kol Haneshama en milstolpe. För första gången har vi i
Sverige tillgång till en progressiv bönbok för sabbatens gudstjänster (med
möjlighet att använda även på vardagar) med alla texter parallellt på hebreiska,
transkribering och svensk översättning med förklarande texter intill. Särskilda
kapitel förklarar det judiska året, de judiska helgerna och den judiska livscykeln
med dess ritualer; ett kapitel är ägnat sabbatsfirande i hemmet med berachot och
många sabbatssånger.
Eva Ekselius har lagt ner många års arbete på att genomföra detta verk. Peter
Könyves har varit oundgänglig som sakkunnig vid granskning av de hebreiska
texterna. Hilarie Cutler har gjort digitalt original, illustration och logotype.

PJS har fått ekonomiskt stöd för tryckningen från Kulturrådet och Heckschers
stiftelse. Första upplagan vara 300 ex. Ganska omgående trycktes ytterligare 400
ex., varav 288 ex distribuerats till landets huvudbibliotek vi Kulturrådet, till hälften
finansierat genom särskilt distributionsstöd från rådet.
Boken är tryckt hos Books on Demand i Tyskland och kan köpas både genom
bokhandel och e-bokhandel. Medlemmar kan få köpa den till självkostnadspris.

----------Den finns också på Kosherian i Bajit till förmånspris.

 Shabbaton 16-17 november
Tema: Leva Judiskt idag. Hur klarar vi balansgången mellan utmaningar och
val?
Rabbin Rebecca Birk ledde gudstjänsterna fredag kväll och lördag tillsammans
med Nathaniel Glasser. Simon Stahlhammer firade sin barmitsva. Simon blev den
första som fick vår siddur, Kol Haneshama i bar mitsva-gåva Alla stolar i
Sessionssalen användes, ca 70 släktingar och vänner deltog i gudstjänsten.

Utöver PJS-helger har vi ordnat:

Pesach Seder den 31 mars.
Denna gång i Sessionssalen som Judiska församlingens andra Seder. Marianne
Prager, Eva Ekselius ledde läsandet och Mats Frisk ackompagnerade sångerna.
Fanny Gorosch stod för catering och vi var drygt 60 vuxna och barn som deltog.

Shavuot firades den 20 maj
som vanligt på ordförandes kolonilott på Långholmen. Vi diskuterade Ruts bok och
frossade i medhavda ostkakor.

Information och externa kontakter
Den 19-20 maj medverkade Eva Ekselius i med kabbalat shabbat vid interreligiöst
seminarium på Sigtunastiftelsen. Arrangerat av Centrum för religionsdialog.
PJS hemsida www.progjud.se har skötts av Hilarie Cutler
PJS slutna Facebook grupp har skötts av Lars Roth

Inbjudningar till aktiviteter har skickats ut till medlems/sympatisörslistan med epost (ca 100 adresser). Samtliga aktiviteter har annonserats i Judiska församlingens
veckobrev.
PJS är medlem av den europeiska grenen av (EUPJ) av World Union of Progressiv
Judaism (WUPJ).

Ekonomi

Se bifogad ekonomisk rapport

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar var 2018 45 pers. (2017 38 pers.)

Medlemsavgiften 2018

Enligt beslut på årsmötet 2018 har medlemsavgiften varit 200 kr för medlem i
Judiska församlingen. För övriga 300 kr.
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