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Steg 1. Hur är du en del i judiska 
församlingen?



81,2%

3,8%

10,2%

4,5%

0,3% Född jude/judinna, 254st

Barn till judisk far, 12st

Konservativt konverterad, 31st

Ortodoxt konverterad, 14st

Annan typ av konvertering, 1st

1.1 Vilken koppling har du till Judiska 
Församlingen i Göteborg? (313 svar)



97,5%

2,2%

0,3%

Ja, 308st

Nej gått ur de senaste 3 åren,
7st

Nej, 1st

1.2 Är du medlem i Judiska Församlingen i 
Göteborg? (316 svar)



Steg 2. Hur ofta går du på 
gudstjänst hos oss?



10,4%

13,2%

9,5%

17%12%

8%

26%

4%

1 gång om året, 33st

1 eller 2 gånger varje halvår, 42st

Ungefär 1 gång i kvartalet, 30st

Ungefär 1 gång i månaden, 55st

Jag går varje vecka, 37st

Aldrig, 25st

Går på de större chagimen  + 1-5 
ggr till per år, 82st

Går bara på Bat/Bar Mitzva och 
liknande händelser, 13st

2.1 Hur ofta har du gått på gudstjänst? (317 svar)



11,7%

18,6%

52,9%

11%

5%

Slutat gå helt, 37st

Gått mer sällan, 59st

Oförändrat, 168st

Gått oftare, 36st

Börjat gå varje eller
nästan varje vecka, 17st

2.2 Det senaste året har du … (317 svar)

96st

53st



2.3 Om det ändrats de senaste åren, vad
beror det på? Svar 1-21 av 135

- Klimatet i församlingen har blivit kyligare. Dessutom sällan intressanta tora utläggningar.
- Tycker om Uzi.
- Är motståndare till uppdelning av gudstjänsten i en ortodox och en masorti del
- Jag är aktiv och känner ansvar att delta i Gudstjänsten.

- Ett tag efter att församlingen anställde en ortodox rabbin slutade jag gå till församlingen eftersom han inte erkänner mig som judinna. Det känns väldigt främmande och han hälsar 
inte ens på mig genom att ta mig i hand, så som vi brukar göra här i Sverige. Efter några månader valde jag att avsluta mitt medlemskap och lämna församlingen.

- Det beror på att jag känner ilska och sorg över att den ortodoxa inriktningen och den ortodoxa "församlingsrabbinen" tagit över synagogan och exkluderar medlemmar med 
konservativa konverteringar!! Detta är fel!!! 

- Gemenskap. Trevligare. Glädje. Innerlighet
- Inte haft tid samt ointresse
- Mer barnanpassade gudstjänster. Fler möjligheter 
- Personliga, praktiska skäl
- Känner mig inte längre hemma i församlingen
- Fått svårt att gå
- Rabbi Uzi
- Mina barn med familjer bor i Oslo och Stockholm. Är alltid hos dem på jontef…
- Inriktningen och att jag, mina barn och barnbarn inte räknas som judar trots judisk uppfostran både i rellen och i hemmet av en konverterad judinna som var mer judisk och levde 

mer judiskt än de flesta andra i denna församlingen. Och trots livslånga medlemskap och engagemang i jfgbg
- Sjukdom sedan 2017.Begränsad rörlighet.
- Egalitära gudstjänster äger numera rum varje vecka
- Gudstjänsten tar för lång tid.
- Vår son läser Shaharit
- Ortodoxa gudstjänsten 
- Tidigare deltog jag i gudstjänsterna på Storgatan



2.3 Om det ändrats de senaste åren, vad beror det på?  Svar 22-45 av 135

- Jag bor inte i Göteborg men är medlem av solidariska skäl
- Känner väldigt svag koppling till församlingen numera
- Tidigare deltog jag i gudstjänsten på Storgatan
- Tidigare deltog jag i Gudstjänsten på Storgatan 5
- Bor utanför Göteborg.
- Barnen är äldre så det är lättare att komma till synagogan med dem. Ny rabbin med ung familj.
- Att jag och min familj inte längre räknas som judar i religiös bemärkelse. Synagogan som jag tidigare känt mig hemma i och där jag kunnat delta i gudstjänsterna finns inte längre kvar 

för mig. I den nu rådande ortodoxa gudstjänstordningen räknas jag inte. Förvisad till det egalitera för att räknas som judinna. Min församlings Rabbin hälsar inte på mig, tar mig inte i 
hand. Jag känner mig osynlig och förvisad. Detta strider mot vad som förespeglades inför Fullmäktiges beslut i Januari 2017. citat: "skall hänsyn tas till lokala förhållanden och 
församlingens traditioner ... "/ slut citat. Man talar nu om inkludering och öppenhet, men den rådande ordningen går stick i stäv med dessa honnörsord. Från att sträva efter en 
modern och jämlik församling är nu fokus helt på den mindre Ortodoxa gruppen med säte i vår vackra synagogan och med en då naturligtvis ortodox rabbin som inte betraktar mig 
som judinna och inte tar mig i hand. Jag anser detta vara upprörande och överväger att lämna församlingen. Jag känner mig bestulen på min judiska identitet!

- Bor numera utomlands
- Rabbin UZI LEVIAN
- Egalitära gudstjänster är numera varje vecka
- Censurerad mening!

Vi upplever också barnfamiljer mer välkomna nu hos Uzi som tydligt tar ställning i välkomnande och vikten av barn på gudstjänsterna trots att ljudnivån kan höjas.
- Kommit ifrån vanan att gå varje lördag.
- Synagogan borde vara Masorti/egalitär. Den ortodoxa gudstjänsten lockar inte moderna familjer som vill sitta tillsammans. Merparten av judar i Göteborg är tämligen sekulära, mer 

kulturella än religiösa judar.
- Jag var bortrest varje helg
- Alla förändringar. Man känner inte igen sig. Ex. Igår var du välkommen till Toran idag inte för vissa.
- Jag bor i Nice, Frankrike sedan 2010.
- Går inte så ofta för min son är inte accepterad längre av Uzi pga min konvertering
- Ny rabbin 
- Ny rabbin 
- alla som räknades som judar innan 2017 gör det inte längre och det kan jag inte acceptera. Funderar på att lämna församlingen
- Kan inte acceptera att sen tidigare fullvärdiga konverterade medlemmar och deras barn nu retroaktivt exkluderas . En skam !
- Kan inte acceptera att sen tidigare fullvärdiga medlemmar och deras barn retroaktivt exkluderas. En skam !
- Den nuvarande rabbinens inledande frågeställning ang. "de tveksamma konverteringar" tillbaka i tiden, har sårat djupt mig, min fru, och familj. Även om det klargjort sedan, att det 

gällde enbart det religiösa deltagandet vid Biman, har tappat förtroende till Församlingens nya inriktning och tyvärr, själva gudstjänsten.
- Finner inte mig hemma



2.3 Om det ändrats de senaste åren, vad beror det på?  Svar 46-73 av 135

- Flyttat till Stockholm
- Fler vänner som går 
- Känner mig inte bekväm då tidigare familjemedlemmar konverterat och jag inte vet om jag räknas egentligen.
- Bättre stämning i synagogans gudstjänster
- Jag känner mig obekväm och som att jag inte hör till med den nya ortodoxa inriktningen och att jag inte räknas fullvärdigt i församlingen. Jag blir ledsen av detta och håller mig hellre 

undan.
- Uzi
- Uzi`s bidrag
- ökat intresse

- Tidigare haft små barn och inte kunnat ta med dem eller haft barnvakt
- Orkar inte vakna tidigt på lördagar. Har små barn som jag upplever hindrar mig från att ta del av gudtjänsten andligt.
- Jag räknas inte som judinna av rabbinen. Känns ledsamt.
- En förälder har gått bort och den andra har blivit för gammal för att orka gå dit. Gick mycket på högtider som barn och en del som vuxen när föräldrarna levde.
- Har sedan jag blivit vuxen inte gått på gudstjänster. Gick ofta med mina morföräldrar på högtider som barn/ungdom. När de blev äldre gick de dock mer sällan och så även jag. 
- Flyttat till Lund 
- Hälsotillstånd
- Inget större intresse i det religiösa 
- Jag kan inte acceptera att församlingen har valt en Rabin som direkt exkluderar och nedvärderar ett stort antal av församlingens medlemmar.
- Går gärna för rabbin Uzi gör g-dstjänsten mer levande. 
- Jag kan inte acceptera att församlingen valt en Rabin som direkt exkluderar och nedvärderar ett stort antal av församlingens medlemmar.
- Trevliga gudstjänst i synagogan
- Jag kan inte acceptera att församlingen, sedan förändringarna 2017, valt en inriktning och Rabin som direkt och aktivt nedvärderar mig, mina syskon och många andra av 

församlingens medlemmar. 
- Att gudstjänsterna blir mer levande för att rabbinen inkluderar alla och gör det med stor entusiasm
- Jag tycker att det tyvärr är långa gudstjänster och att man missar den yngre generationen, det glöms att man kan varva läsning med svenska/engelska. Inför G-d så är det ju lika okej 

ändå.
- Ingen i min familj bor här och också varit mera i Israel samt haft en del hälsoproblem.
- Haft andra uppgifter
- Jag kan inte acceptera att församlingen, sedan förändringarna 2017, valt en inriktning och Rabin som direkt och aktivt nedvärderar mig, mina syskon och många andra av 

församlingens medlemmar.
- Känner mig inte inkluderad
- Känner mig inte inkluderad



2.3 Om det ändrats de senaste åren, vad beror det på?  Svar 74-100 av 135 

- Jag kan inte acceptera att församlingen valt/accepterat en inriktning/Rabin som direkt och aktivt exkluderar och diskriminerar ett stort antal medlemmar - inkluderat mina egna barn 
vilka fötts av en (inom församlingen) konverterad mor. De har haft sina namngivningar, Brit Mila, Bar och Bat Mitzvahs i Synagogan men räknas nu in i ett "B lag" då deras mors 
konvertering genomförts för mindre än 30 år sedan (vilket  tidpunkt i sig fullständigt saknar all relevans!!!) 

- Jag kan inte acceptera att församlingen, sedan förändringarna 2017, valt en inriktning och Rabin som direkt och aktivt nedvärderar mig, mina syskon och många andra av 
församlingens medlemmar.

- Församlingen har genom sin nya rabbin bestämt sig för att inte räkna mig som judinna eftersom min mamma är konservativt konverterad - Tänker inte sätta min fot på församlingen 
igen förrän detta ändras. Funderar på att lämna församlingen helt om dem ortodoxa får vara kvar med egen församlingsrabbin. Skandal.

- Saknar engagemang 
- Flyttat till Stockholm 
- Att vi har en riktig rabbin anställd.
- Arbets och livssituation
- Känner mig inte inkluderad
- Känner mig inte inkluderad
- Känner att alla inte är inkluderade
- Uzi gör det härligt att gå till synagogan
- Saknar att alla inte räknas i synagogan
- Uzi Levian som livar upp stämningen och gudstjänsten
- Jag har svårt att känna mig hemma med jäktet i gudstjänsten, när man ska "hinna klart" i tid till kiddush, eftersom masorti gudstjänsten ofta är klar fortare. När vi hade egen ortodox 

gudstjänst fick den ta tid och det var lugnt.
- Jag anser att judiska församlingen har valt rabbiner och en religös inriktning som inte stämmer överens med vad församlingen ska stå för.
- Jag börjar bli lite till åren kommen och orkar inte komma så ofta
- Ålder, sjukdom
- Känns inte rätt, förnedrande och verkligen inte inkluderande
- På grund av åldern XX år
- Steg 1 ytterligare ett svar: Konservativt konverterad. Alienation.
- Den ortodoxa gudstjänsten
- Flyttat
- Ytterligare ett svar till Steg 2: De större chagimen (Rosh Hashana, Yom Kippur och Pesach)
- Det är trevligt
- Känner mig ej hemma i ortodoxi. När man hävdar att 20 - 30% av medlemmarna inte är judar innebär det en otillåten accepterad nedgradering av dessa medlemmar! Det är inte 

klokt att alla inte räknas in i minjen!!     Det är ej välkomnande eller inkluderande.
- Uppskattar de egalitära gudstjänsterna
- Kroppen har sagt ifrån 



2.3 Om det ändrats de senaste åren, vad beror det på?  Svar 101-124 av 135

- bra med 2 olika Gudstjänster i samma lokal - Bra Gudstjänster båda två - Tyvärr kan jag inte läsa texterna.
- Att vi fått en egalitär sektion
- Det finns nu en icke-ortodox egalitär gudstjänst
- Gick oftare när det var en annan Rabbin
- Bor nu permanent/hela året, skriven på XXXX (annan ort).
- Den ortodoxa gudstjänsten med rabbi Uzi
- Känner mig inte "hemma" i nuvarande gudstjänst
- Dels har jag flyttat utanför Göteborg - men tidigare blev det kanske 1 gång per månad. Hade jag bott kvar i Gbg hade jag också slutat gå, med hänsyn till församlingens nu mer 

exkluderande inriktning.
- TYCKER OM VARKEN DEN EGALITÄRA ELLER DEN MODERN ORTODOXA GUDSTJÄNSTORDNINGEN. GICK PÅ GUDSTJÄNSTEN NÄSTAN VARJE VECKA NÄR VI HADE DEN KONSERVATIVA 

ORDNINGEN
- Bättre gudstjänstordning i mitt tycke. Rabbin som verkar mycket bra!
- 90 år (X) mina ben bär mig ej Ryggen smärtar
- Känns bättre nu med 2 olika gudstjänster 
- Hälsan
- Bor utomlands i (censurerad). Besöker Synagogan här. Chabad Rabinen sköter synagogan och ALLA är välkomna Ortodox, Konservativ, Liberal. Är i Sverige under sommartid.
- Censurerad mening! Inget stöd från församlingen. 
- Det har varit för mycket bråk, obehagligt sårande och grova tillmälen offentligt, det är en stor skam!
- Sjukdom

- Svårt rörelsehindrad, långt avstånd

- Trivs inte med nyordningen (definitivt 2017 men även tidigare inledda förändringar)
- Gillar synagogan men inte ortodox gudstjänstordning.
- Lite svårt att komma in i gemenskapen. Jobbigt att behöva förklara vem man är varje gång man kommer (i dörren) när man inte är en så aktiv besökare - förstår dock att man 

behöver ställa frågor och är tacksam för säkerhetsåtgärderna som vidtas. 
- Trevlig stämning med den nya rabbinen
- Hälsan

- Rabbin!!!



2.3 Om det ändrats de senaste åren, vad beror det på?  Svar 125-135 av 135

- Tappat gemenskapen
- Bor för långt ifrån Göteborg
- Jag har varit sjuk, arbetat, har små barn o inte kunnat gå så ofta som jag gjorde förr men trivs mycket bra då jag kommer iväg.
- Otrevligt bemötande, vissa kan fråga vad gör Du här?
- Delvis hälsoskäl
- Den nya ortodoxa gudstjänstordningen
- Tillägg till Steg 2.

Jag går varje vecka "från till"  
Svar på ovanstående fråga: På språket, flytning från Storgatan 5

- Många bar/bat mitsvot, samt att vår son leder gudstjänst. 

- Mer driv i hela församling, ungdomarna är inkluderade, bra stämning, religiös riktning
- Sjukdom



Steg 3. Om du sällan eller aldrig 
deltar på gudstjänst skulle du…



69%

9%

22% Kan tillräckligt, 156st

Neutral, 21st

Kan för lite, 49st

145 personer av de svarande på 
den övergripande frågan 2.1 kan 
anses gå sällan eller aldrig.

Alltså kan man anse att det borde 
vara max 145 personer som svarat 
på denna fråga men här fick vi 
228 svar.

Detta kan dock bero på vad 
personen ifråga anser sig vara 
”sällan”. 

3.1 Om du sällan eller aldrig deltar på guds-
tjänster skulle du då säga att det beror på 
att du inte kan tillräckligt för att det skall 
ge något. (Svarsalternativen är ihopsatta för ökad tydlighet, 228 svar)



37%

24%

39%

Litet, 90st

Neutralt, 57st

Stort, 95st

145 personer av de svarande på 
den övergripande frågan 2.1 kan 
anses gå sällan eller aldrig.

Alltså kan man anse att det borde 
vara max 145 personer som svarat 
på denna fråga men här fick vi 
242 svar.

Detta kan dock bero på vad 
personen ifråga anser sig vara 
”sällan”. 

3.2 Om du sällan eller aldrig deltar på guds-
tjänster skulle du då säga att ditt intresse för 
gudstjänsterna är (Svarsalternativen är ihopsatta för ökad tydlighet, 242 svar)



3.3 Ge oss feedback! 
Vad skulle få dig att gå oftare? Svar 1-20 av 146

- Intressantare torah utläggningar.
- Enklare att följa med, någon som säger var man är och mer varför man gör som man gör.
- Om gudstjänsten började minst en timme senare. Jag ville ta det lugnt på morgonen.
- bättre hälsa

- En icke uppdelad gudstjänst skulle få mig att gå praktiskt taget varje shabbes, under förutsättning att man lyckas få till en minjan

- Jag skulle gärna gå med i församlingen igen om vi har en församlingsrabbin som ALLA vi judar i Göteborg kan vända sig till och som erkänner mig som judinna. Jag känner inte att jag 
har en rabbin idag som jag kan vända mig till. 

- Jag kommer börja delta I gudstjänster när vi har en inkluderande rabbin som erkänner alla göteborgsjudar. Varför skall jag betala avgift när församlingen lägger sina pengar på en 
rabbin som inte erkänner alla. Detta måste ändras! Om inte, så är det början på slutet för vår församling.

- Välkomnande mingen, möjlighet att lära känna de övriga medlemmarna, gamla som unga.
- Sefaradi ortodox gudstjänst
- Ansvaret är mitt. Orsaken är praktisk och har inget med församlingen att göra
- En församling och en synagoga som är inkluderande, där alla räknas på lika villkor.  Sedan Minjan flyttade in i församlingshuset tycker jag det har blivit mer av konkurrens än 

samverkan. 
- Fler nya ansikten
- En starkare gudstro
- Min judendom är en helhet. Skulle nog mer benämna mig som politiskt aktiv och tillhör förmodligen de skrivande och berättandes skara.
- Om det var större acceptance av ej ortodoxt konverterade
- Bättre hälsa.
- Ha kortare gudstjänst
- Kortare resväg
- Jag har mer eller mindre blivit ateist de senaste åren och känner nu att min koppling till Israel är långt mycket starkare än till den judiska tron. Jag firar gärna judiska högtider men 

enbart pga tradition, som jul är för de flesta sekulära kristna. 
- Själva synagogan är svår att vara i med småbarn, i alla fall på kvinnoläktaren, eftersom det är trappor både fram och bak och man hela tiden måste springa efter dem. Inget man kan 

göra något åt kanske men det är en anledning till att vi inte går så ofta. 



3.3 Ge oss feedback! Vad skulle få dig att gå oftare? Svar 21-51 av 146

- se ovan. Jag önskar att den ortodoxa gudstjänstordningen skall slopas då den berövar mig mina religiösa rättigheter. Återinför den konservativa egalitära gudstjänsten i stora 
synagogan, där jag är delaktig och inkluderas helt och fullt.  

- Om åtminstone en del hade varit på svenska
- Vi skulle trivas ännu bättre om fler barnfamiljer kom regelbundet då att våra barn skulle ha roligare under gudstjänsterna och lära känna fler judiska barn.
- Egalitärt i stora synagogan, mer musik
- Tid
- Att gudstjänstordningen skulle bli liknande den våra föräldrar byggde upp. Tryggheten och värmen skulle finnas och allt blir som man känner igen.
- Pga att jag reser till Sverige för att vara med mina barn och barnbarn är det inte alltid jag lyckas hitta tid för att kunna vara med.
- Att alla är lika accepterade oavsett konvertering i denna församling. 
- att alla som räknats som Judar innan 2017 skall göra det i framtiden och kunna kallas till toran
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen.
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen.
- Jag skulle vilja känna mig välkomnad, med ord eller gester
- Mer kontext och koppling till samtiden. Att det inte endast är att läsa ur toran och äldre talmuds utan associera det till den värld vi lever i (utan att bli för politiskt) 
- Skita i er exkluderande mentalitet som avskräcker i princip alla judar.
- Jag saknar gemenskapskänslan som jag har känt under många många år p.g.a. splittringen; att räknas "godkänd" eller icke godkänt jude i min egen församling.  
- Mer inkluderande och en mer egalitär konservativ gudstjänst
- Om fler personer jag kände gick
- Jag tycker det räcker med så ofta som jag går
- Korta gudstjänster med välbekanta böner - där man känner igen sig och får en liten dos andlighet och tid för eftertanke
- Jag går så ofta som jag känner att jag vill
- Musik och om alla sjöng med! Med translittererad text så skulle fler kunna sjunga med!
- Att församlingen slutar anpassa sig till en modern ortodox hegemoni
- Om det var hyfsat välbesökt och stämningsfull och bra predikan
- vet ej
- Gudstjänst på svenska
- En engagerad (gärna ung) rabbin som inte är ortodox. Förkorta gudstjänsterna. Gudstjänsten ska vara för alla. Kvinnor ska få läsa ur Torah och sitta med män om de så vill. 
- Mer musik och vackrare sjunget. Nu ber alla i sin egen takt och egen melodi. 
- Att det skulle vara lättare att hänga med och melodier som man känner igen och kan lära sig utan att de ändra varje år.
- Litet kortare lördagsgudstjänst
- Egalitär/samsittning I stora synagogan
- Jag vill att församlingen och församlingsrabbinen skall räkna mig som judinna - Jag är judinna!



3.3 Ge oss feedback! Vad skulle få dig att gå oftare? Svar 52-82 av 146

- Orgelmusik
- En mer inkluderande församling.
- EN mer jämställd och inkluderande församling på alla plan! 
- Livsomständigheter
- En intellektuellt tillfredsställande lösning på teodicé-problemet
- att få ett underlag för gudstjänsten (typ transkription samt svensk text so jag kan delta aktivt)
- Vet ej
- ökat intresse för det religiösa/andliga
- Besök i synagogan är inte väsentligt för mig, se Judiska församlingen mer som en social mötespunkt
- Återinföra en gudstjänst som menar och respekterar SAMTLIGA medlemmar.
- Att ha en GEMENSAM g-dstjänst. INTE uppdelade!
- Jag behöver anpassa mig till min familjs behov och tid vilket gör att besöken blir mer sällan
- Återinföra en gudstjänst som värdesätter och respekterar SAMTLIGA medlemmar.
- Gemensam gudstjänst i synagogan. Dock inte så ortodox som nu.
- Återinförande av en ordning och gudstjänst som värdesätter och accepterar SAMTLIGA medlemmar utan diskriminerande behandling.
- Gemensamma gudstjänster för alla
- Att man anpassade sig till tidens tand och tog mer hänsyn till de yngre generationerna istället. Mer förklarat kanske varva gudstjänsten med svenska/engelska så att man kan få 

förstå.
- Vet inte
- Musik. Jag tycker att Rabbinen skall ta mig i hand när vi hälsar.
- Hinner inte med detta I mitt liv just nu
- Mindre behov av andra engagemang
- Återinförande av en ordning och gudstjänst som värdesätter och accepterar SAMTLIGA medlemmar utan diskriminerande behandling.
- Gå tillbaka till en konservativ inriktning där alla församlingsmedlemmar är inkluderande.
- Gå tillbaka till en konservativ inriktning där alla medlemmar är inkluderande.
- En återgång till en församling som värdesätter och accepterar SAMTLIGA medlemmar utan diskriminerande behandling med en Rabin som är fullt tillgänglig på lika vilkor för samliga

församlingsmedlemmar och som accepterar, respekterar och inkluderar dessa fullt ut utan nuvarande diskriminerande "apartheidliknande" hantering.
- Återinförande av en ordning och gudstjänst som värdesätter och accepterar SAMTLIGA medlemmar utan diskriminerande behandling.
- Slopa ortodox exkludering. Vi skall ha inriktningar som räknar oss alla som judar, en församlingsrabbin som räknar alla som judar och som tar kvinnor i hand. 
- Om flera personer kommer
- Att alla är inkluderande och mer som den tidigare konservativa
- Egalitär gudstjänst i synagogan
- Gå tillbaka till en konservativ inriktning där alla medlemmar är inkluderade



3.3 Ge oss feedback! Vad skulle få dig att gå oftare? Svar 83-114 av 146

- Gå tillbaka till den konservativ inriktning där alla medlemmar är inkluderande
- Gå tillbaka till en konservativ inriktning där alla medlemmar är inkluderade
- vet inte
- ingenting
- Om flera personer som vi känner kommer till församlingen.
- Att fler i min ålder är där
- Det hade varit roligare om de var fler unga som gick eller höll i dem
- Om det  är nu som det har blivit med rabbin Uzi som skapar en varm och positiv känsla så bidrar det självklart att man kan tänka sig gå oftare
- inget
- En bättre rabbin, samsittning och ett bejakande av lika värde bland församlingens medlemmar.
- Tid!
- Mera svenskt i gudstjänsterna    -predikan borde kanske hållas av medlemmarna också
- Möjligen om det fanns en social kontext som passade mig bättre
- Alternera gudstjänst, varannan vecka i synagogan ortodox/Masorti.  En del av gudstjänsten på svenska.
- Ja. Min judiska identitet är förvisso inte stark, men gudstjänsterna/bönerna i synagogan handlar för mig om tradition, möten o. samvaro med andra judar. Bön för mig är - MED MINA 

EGNA ORD FRÅN MITT HJÄRTA TILL GUDS HJÄRTA ♡ (JAG BER SJÄLV MÅNGA GÅNGER UNDER DAGEN)
- Förenkla, förkorta
- icke troende
- Gudstjänsterna hålls på svenska.     -Gudstjänsten på lördag hålls eftermiddagstid.
- Återgå till den konservativa gudstjänsten
- Få bort läktarna - frivilligt där
- Flytt
- Vet ej
- Se Innan 
- Inget
- Tid
- Om jag förstod texterna
- Väldigt upptagen med jobbet
- ATT BO NÄRMARE SYNAGOGAN (MER ÄN 150 KM BORT NU)
- Det är svårt att svara
- LÄTTARE ATT FÖLJA MED I BÖNBOKEN
- en återgång till en inkluderande riktning
- Gå tillbaka till tidigare inkluderande inriktning



3.3 Ge oss feedback! Vad skulle få dig att gå oftare? Svar 115-146 av 146

- Ingenting
- Ordnade middagar i anslutning till gudstjänst (som i höstas) t. ex. 
- Tycker Gudstjänsterna blivit trevligare tack vare Uzi. Vore bra att göra gudstjänsterna ännu lättare att hänga med i.
- ATT MAN GICK TILLBAKA TILL DEN KONSERVATIVA GUDSTJÄNSTORDNINGEN
- Konkurrerar mkt med familjeaktiviteter. Mer familjefokus vore bra (inte på själva gudstjänsten men vid sidan av. 
- Hälsan och benen
- Har jobbat på lördag, då jag verkligen vill gå oftare
- Gemensam sittning i synagogan
- Svårt att hänga med i Gudstjänst pga kan ej läsa hebreiska så bra, det går fort & vet inte var vi är i texten om jag "tappar tråden". En digital sida på väggen som visar var man är i texten?
- Om jag vore friskare 
- Jag har idag, där mitt liv befinner sig kommit ifrån det judiska 
- Vet ej.
- Samsittning! En rabbin som håller en predikan som köper dig
- Bättre liv hemma
- Som gudstjänsten var i min ungdom, dvs mycket liberal med vacker musik
- tycker bättre om konservativ gudstjänstordning   - som det var tidigare   - lättare att följa med i gudstjänsten "konservativ"
- Egalitära gudstjänster i stora synagogan
- Transkriberad text på gudstjänster, sånger och böner. Egalitär gudstjänst i stora synagogan. 
- Att fler i församlingen skulle vara mer välkomnande
- Att bo i Gbg
- Att ha egalitära i synagogan
- Mer tonvikt på predikningarna / samtal på ett förståeligt språk (sv. / eng) samt kvinnor ner i salongen
- Allt krångel med säkerheten och svårigheter att komma in
- Vissa icke humana medlemmar som ifrågasätter Dig och många med mig!

Plånboken styr deras gillande
- Återgång till före 2017-års G-dstjänst-ordning
- återgå till den gamla gudstjänstordningen, dvs avskaffa ortodoxin
- Jag gillar att det är en medryckande och delvis humoristisk predikan, vilket Uzi ofta ger. Även Benjamin Gerber är bra på detta. Fler människor i synagogan ger bättre stämning. Jag 

kommer troligen att gå oftare när barnen blivit äldre och helgerna inte äts upp av deras aktiviteter. 
- Att man är deltagande i gudstjänsten (sång, förklaringar); om det skulle bli kortare, om man kunde få parkeringstillstånd i området på lördag -
- Ljudnivån under gudstjänsterna är för hög för mig, så det finns inte mycket att göra annat än att använda öronproppar. Det skulle också vara trevligt med kortare gudstjänster med 

ett modernare och mera engagerande innehåll. 
- Fler besökare, det är tråkigt när det är så få i synagogan



3.4 Finns det något annat som ligger bakom 
varför du inte går på gudstjänster? Svar 1-2 av 136

- Känner mig inte hemma i en ortodox församling
- Blivit svårare att känna sig delaktig och svårare att få ett öppet positivt mottagande.
- saknar Ronny
- Nej
- utomlands boende
- De ortodoxa har lagt beslag på Synagogan och de verkar behandlas som ett A-lag. Det verkar som om alla ska rätta sig efter deras agenda. 

- Den ortodoxa - och exkluderande - ordningen och rabbinen är orsaken. Inget annat. 

- Barnaktiviteter i andra håll 
- Orsaken är praktisk 
- Jag tycker synagogan har kapats av ortodoxa krafter som inte visar respekt för synagogans unika karaktär och historia, och som introducerar ojämlikhet som inte hör hemma på 

2000-talet. Känns som vi går bakåt, istället för framåt. 
- bor utanför stan
- Är inte troende dock traditionell jude.
- svårt att gå
- Privat
- Är inte religiös
- Med tanke på enkätens frågor skulle jag nog vilja tillägga att vi har hamnat i en utförs-loop, där vi under nästan ett halvt sekel inte gjort annat än försökt få en rabbin, som vi tyckt om 

och som tyckt om oss. Man hann aldrig skapa de goda relationerna med våra rabbiner.
- Nej
- Ryggskada. Har svårt att röra mig.
- Nej
- Nej
- Bor inte i Göteborg
- Jag bor inte i Göteborg



- För mycket politik och käbbel i församlingen. Inga nära vänner i församlingen och då är jag ändå uppvuxen i församlingen, gått på Noaks ark, gått i rellen, tagit bar mitzva, åkt på 
Glämsta under många år, varit engagerad i JSS och Krisgruppen mm. 

- Hälsoskäl
- Eftersom synagogan inte ligger där vi bor måste vi i förväg bestämma om vi ska dit på kvällen eller inte, det går inte att spontant bestämma att vi ska gå när vi väl kommit hem. Det 

blir också att vi måste välja mellan att ha shabbatmiddag hemma eller gå till synagogan, med småbarn blir det för sent att ha shabbatmiddag vid åttatiden. Om fredagsgudstjänsten 
var tidigare på vintern när shabbat ändå börjar tidigt skulle det vara lättare. 

- Önskar en öppen och i REALITETEN inkluderande gudstjänstordning. Att bli sedd och välkomnad för just den person jag är med fulla religiösa rättigheter.
- Jag är jude men icke troende en
- Efter Hillel slutade jag gå då det inte fanns någon g-tjänst som lockade. Sen nya ordningen har jag gått ibland men helt enkelt kommit ifrån det.
- Min brist på tro är en anledning. Min identitet som jude och respekt för judiska traditioner kan uppväga detta i rätt sammanhang (modern, egalitär)
- Nej
- Förändringarna är för stora. Nya bönböcker. Att man kan vrida klockan tillbaka och bestämma att du som var välkommen tidigare är inte välkommen idag. Församlingen splittras då 

man delar in medlemmarna i olika fack.
- Nej
- Församlingen har börjat räkna vem som är jude och inte, jag kan inte utsätta mina barn för fler frågor och känna detta utanförskap. Kommer ta tid att bygga tillbaka känslan. 
- min familj är inte lägre välkommen på samma villkor som  för oss i 6 generationer
- Kan inte acceptera att retroaktivt exkludera konservativt konverterade personer och deras barn
- Jag är bara en kulturjude
- Känner mig inte välkommen eller behövd.
- Dålig hälsa
- I ett sekulariserat land och samhälle, den typen av inre splittring, som, - den antagligen inte medveten nya rabbinen har orsakat, är förödande för en liten judisk gemenskap. 

Kommunikationen mellan rabbinen och anställningskommittén måste ha varit inkorrekt och vilseledande, vad det gällde hans religiösa villkor och Församlingens visioner.
- Som uppfödd i synagogan känns det främmande och okänt även elitistiskt. 
- Jag har aldrig känt mig hemma i Göteborgs synagoga.
- Nej
- Jag tycker att gudstjänster på mer än en timme är själsdödande och tjatiga
- Tycker det är bakåtsträvande och ovärdigt att församlingen inte står upp för kvinnors rätt att delta på samma villkor som män. Jag hade också föredragit en tydlighet och ärlighet i att 

vissa medlemmar inte är fullvärdiga och att det finns ett tolkningsföreträde för den modernt ortodoxa istället för att låtsas att allt är bra och alla kan välja vad de vill. Jag har mycket 
funderingar på att gå ur församlingen efter detta arrangemang men väljer att vara med ändå eftersom jag vill att det ska finnas en judisk församling i Göteborg och jag vill stödja den, 
men jag tvivlar ofta på varför jag ska vara med när jag uppenbarligen inte är fullt välkommen. Funderar också mycket på vad det är jag egentligen stödjer med mitt medlemskap. 

- bor långt från Göteborg
- Bekvämlighet och andra sysslor som krockar
- Lång väg - 4 mil

3.4 Finns det något annat som ligger bakom varför du inte går på gudstjänster? Svar 23-47 av 136



- Jag känner inte att jag riktigt har tid
- bor inte i göteborg
- Arbete, familj, fritid och annat i livet
- Önskar kunna sitta med familj under gudstjänsten
- Nej, bara att jag känner mig åsidosatt. Räknas inte längre
- Tidsbrist. Barnens aktiviteter
- Känner inte att jag har något där att göra
- Hittills har rabbinvalet inte passat mig alls
- Tid och avstånd. 
- Bristande tid och inte religiös.
- Inte religiös. 
- nej
- Är inte religiös
- nej
- Inte direkt. Borde gå oftare.....
- nej
- Se ovan
- För att jag inte är beredd att schakra med min integritet och judendom.
- Se tidigare svar
- För att jag inte är beredd att göra avkall på min integritet och min judendom.
- Nej, känner mig trots engagemang exkluderad då jag inte alltid förstår allt som sägs på gudstjänsten. 
- Nej
- Känner mig inte speciellt hemma i Göteborg. Har större delen av mitt liv inte bott i Göteborg.
- se ovan. Vill inte ha en ortodox gudstjänstordning
- Nej Inget annat
- För att jag inte kan acceptera den diskriminering som idag råder inom församlingen och då jag inte är beredd att göra avkall på min integritet och min judendom.
- Se ovan
- Vi har en ortodox rabbin.
- P.g.a. ovanstående kan jag inte längre känna någon glädje och harmoni i att delta i gudstjänster eller andra aktiviteter anordnade av och inom församlingen. Vidare för att sådant 

deltagande skulle få mig att känna att jag då skulle göra avkall på min integritet och judendom. 
- För att jag inte är beredd att göra avkall på min integritet och min judendom.
- Nej, this is it! Jag är ARG över hur det kunnat gå så här illa. Hur tänker ni när ni röstar fram en inriktning som inte räknar mig som judinna. Jag är född i Göteborg som judinna, blev 

Bat Mitzvah i synagogan och kan Mussafgudstjänsten utantill        - Skall jag inte räknas???? 

3.4 Finns det något annat som ligger bakom varför du inte går på gudstjänster? Svar 48-78 av 136



- Tycker det blivit "tävling" mellan masorti och den ortodoxa vem drar mest folk.
- Är inte religiös
- Se ovan
- Känner mig inte välkommen.
- Känner att alla i min familj inte är inkluderade
- vet inte
- nej
- Nej
- Kronisk sjukdom
- nej
- Den ortodoxa inriktningen.
- -gudstjänsten borde börja senare.

- -"- borde vara kortare (shabatt)
- Jag känner mig inte helt trygg ur ett säkerhetsperspektiv att ta med mina barn till synagogan, det tar tyvärr emot lite.
- Sabbatsgudstjänst skulle vara max 1 tim.
- Ej längre "erkänd" som jude
- Nej
- Språket
- Kan inte hebreiska. Fixar inte högtiderna.
- Ålder
- Jag fick antireligiös uppfostran i mycket kommunistisk familj.
- Bor ej i Göteborg
- Kroppen 
- Är upptagen med annat med barnen och deras aktiviteter.
- Kanske lite för långa Gudstjänster
- nej
- Tror inte på gud
- Bor permanent på (X annan ort)
- Den nya exkluderande inriktningen. Förstår heller inte det konsekventa i att man accepterar konverteringar gjorda av uteslutna (av rabbinatet) rabiner. Tex Katz i Stockholm
- Långt att gå till och från på Shabbat. Hinns inte med både ordna i hemmet o. gå till gudstjänst. 
- Benen Ryggen
- Tiden på fredag kväll är lite svår
- Inte religiös

3.4 Finns det något annat som ligger bakom varför du inte går på gudstjänster? Svar 79-110 av 136



- Bor utanför stan. Har barn med särskilda behov som har svårt att vara med (inte vill/kan). Gift med icke judisk man
- Njae 
- Bor utomlands
- Olika stadier i livet som påverkar. Jag är i grunden intresserad av religion och församlingen
- Bristande tro. 
- inte lockande m. ortodox rabbin

Helt främmande
- Församlingsledningens okritiska hållning gentemot Israels politik
- - Har svårt att följa med i gudstjänstordningen "ortodox". 

- Läser fort och otydligt
- gillar inte delningen jude/ej jude för allle mm i synagogan

- Föredrar min andakt enskilt
- nej
- Bor ej i Gbg
- Inte prioriterar att gå
- Bristande religiöst intresse
- Lite orolig för säkerheten nu för tiden
- Åldersförändringar
- Brist på tid
- Ja!

Medlemmar som sitter på fel befattningar därför att ingen annan vill ha dem.
- P.g.a. hälsoskäl.
- Jag är inte religiös
- Barnens aktiviteter på helgerna, brist på tid. 
- Logistiken, familjeaktiviteterna / små barns aktiviteter vs får dem komma och vara 2 timmar i synagogan - egen motivation helt enkelt
- I huvudsak rör det sig om extrem ljudkänslighet. En annan faktor är att jag tycker gudstjänsterna är oengagerade, rutinmässiga och alldeles för långa på lördagarna.
- Det är inte min högsta prioritet. Fokuserar på att applicera det judiska i hemmet.

3.4 Finns det något annat som ligger bakom varför du inte går på gudstjänster? Svar 111-136 av 136



Steg 4. Masorti (egalitär) & 
Modern ortodox gudstjänst



38,1%

18,9%

26,8%

16%
Modern ortodox, 115st

Masorti (egalitär), 57st

Väljer ej, går bara rakt fram
till synagogan, 81st

Ibland den ena och ibland den
andra, 49st

4.1 Vilken/vilka gudstjänster väljer du att 
gå på? (289 personer har svarat men 13 har angett 2 svar vilket ger 302svar)



4.2 Vad är din generella uppfattning om att 
det finns just dessa två gudstjänster? Svar 1-19 av 266

- Pinsamt att den stora mittfåran av församlingens medlemmar inte fått sin riktning av judendom tillgodosedd, nämligen konservativ judendom, som varit församlingens riktning i över 100 år
- Ogillar att en ortodox finns
- Önskar ej ortodox 
- Ortodoxa gudstjänsten ska inkludera alla och inte vara så diskriminerande. Vill att de som räknades in innan ska kunna göra detta fortsättningsvis. Bra med två alternativ.
- Bra. Var och en kan göra som den vill. 
- Mycket bra att det finns valmöjligheter.
- Jag tycker att ordet masorti är felaktig med anledning till innehåll av den egalitära gudstjänsten. Masorati för en israel (som mig) syftar till den traditionella jude. Den som är skulle 

kalla ortodox. Dock, den egalitära gudstjänsten ni erbjuder här borde kallas för liberal synagoga.
Bra att den liberala synen finns tillgänglig i vår församling 

- Det är rimligt - problemet är fördelningen av resurser till de bägge inriktningarna och bristen på ansvarstagande för helheten från församlingens sida. Det är fortfarande som om den 
egalitära gudstjänsten är en angelägenhet för en liten förening och den ortodoxa gudstjänsten/religiösa inriktningen är det som blivit mainstream i församlingen

- thats fine with me
- Båda två gudstjänsterna behövs
- Jag tycker det är bra
- Mycket bra med valmöjligheter
- Bra
- Bra
- Den konservativa gudstjänstordningen att hållas i Synagogan vill jag ha.
- Jag går numera bara på egalitär dit jag förvisats eftersom det är den enda inkluderande gudstjänstordningen - Det är fel att ha två gudsstjänster varav den ena exkluderar hundratals 

medlemmar! Innan 2017 gick jag till synagogans konservativa gudstänst. Båda gudstjänstordningar måste vara inkluderande. Varför skall de ortodoxa lägga beslag på vår synagoga 
och jag skall bidra till lönen för deras rabbinen med mina avgifter. FEL! 

- Bra att kunna välja, tillfredsställer fler
- Jag tror det är väldigt bra då det är väldigt viktigt att bevara det traditionella för att hålla samman folket. Sedan är det kul om det erbjuds andra aktiviteter som gynnar 

församlingslivet och det religiösa livet.
- Min övertygelse är att judar har en essentiell funktion och det är att leda in mänskligheten på rätt spår enligt Guds intention, nämligen "Älska din nästa såsom dig själv". Dock för att 

lyckas med detta krävs att de senaste 2000 årens splittring bland judar upphör. Vi måste återigen förenas som vi en gång gjorde i Sinai när vi mottog G-ds bud. Historiskt skulle man 
kunna hävda, att ju mer splittring bland oss judar, desto mer växer antisemitismen...till olycka både för oss judar, men även för resten av mänskligheten. Detta är min övertygelse...



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? Svar 20-44 av 266

- det fungerar, tillgodoser behovet
- Det har väl församlingen alltid gjort. Det funkar bra när de ortodoxa höll till på Storgatan. Men jag ogillar starkt att de flyttat in i synagogan som ju byggdes för att främja liberala 

värderingar i samverkan med det omgivande samhället. 
- Borde samverka
- Bra, ger valmöjligheter
- vet ej
- bra att bägge varianterna finns Bägge har sitt existensberättigande och sina anhängare.
- I en så liten församling borde det räcka med en gudstjänst
- positiv
- Det är väldigt bra att alla har möjligheter att välja en eller den andra
- Det är bra
- Det är bra att masorti har egen lokal och gudstjänst. Gillar inte den nuvarande ortodoxin
- Med tanke på ovan fundering, tycker jag det är bra.
- Ortodox finns hos chabad. Tycker inte det finns behov av Ortodox gudstjänst i synagogan. Vi behöver inte heller en rabin som inte kan ta kvinnor i hand.
- Bra att kunna välja.
- Om det ska finnas en ortodox del, är en masorti nödvändig. 
- Bra, men den ortodoxa gudstjänsten har fått en alltför framträdande roll. Den egalitära gudstjänsten borde äga rum oftare i stora synagogan så att det märks tydligare att båda 

riktningarna är likvärdiga. 
- Det är bra. Totalt blir det fler som kommer till gudstjänsterna.
- Jag förstår att de olika inriktningarna speglar dagens samhälle men jag känner mig hemma i den traditionellt konservativa inriktningen som jag har växt upp i. Den egalitära delen är 

fortfarande inte naturlig för mig men accepterar den.
- Bra i dagsläget, men i längden kommer nog bara en gudstjänst att behövas.

- Väldig bra 
- Det är bra med valfrihet
- Mycket bra, det finns 2 tydliga G-tjänster där alla medlemmar kan få ett val att dom kan få sitt önskemål om innehåll och deltagande
- Ett modernt och bra sätt att få möjlighet att välja sin egen inriktning
- Ett bra beslut att få en valmöjlighet som kan passa alla medlemmar
- Väldigt bra att det finns just dessa 2 och att det är bra att man kan välja.



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? Svar 45-67 av 266

- jättebra
- Bra
- Jag går aldrig på gudstjänst men skulle jag göra det så hade det blivit egalitär
- Det är bra
- Det är bra
- Har inte någon direkt uppfattning.
- Synd att en sådan liten församling har två gudstjänster under samma tak. Synd att församlingen tidigare inte varit mer välkomnande till nya personer, både judar och icke-judar. Det 

hade kanske inte funnits behov av en ny gudstjänstform om den traditionellt konservativa vi hade innan hade varit mer välkomnande. 
- Att vi har en Ortodox Rabbin som ej kan ta kvinnor i hand, och inte erkänner konservativa konvertiter som judar, anser jag vara helt fel och strider mot Fullmäktiges betänkande från 

den 19 jan 2017,  ...   "skall hänsyn tas till församlingens traditioner och lokala förhållanden". Den Ortodoxa gudstjänstordningen har fått tung slagsida trots sin numerära litenhet. 
Naturligtvis skall vi ha i en rabbin med modern konservativ, egalitär inriktning. 
Satsningar och resurser vad gäller förhållandet mellan de två inriktningarna är i sig ojämlikt där den Ortodoxa ordningens tilldelning är ojämförligt störst.  

- Har ingen åsikt om detta
- Vet ej
- Jätte bra med att båda möjligheterna finns.
- Bra att det finns men det borde vara masorti-gudstjänst i stora synagogan oftare. Man kan alternera med den ortodoxa gudstjänsten. Vi har alternerat egalitär/icke egalitär i 

synagogan tidigare och det gick bra.
- Det är bra att det finns olika gudstjänstordningar att välja på. 
- Bra om det innebär att fler kommer och känner dig välkomna. Vore dock bra om samtliga kunde gå i den moder ortodoxa i synagogan så att vi blir fler istället för utspridda.
- Helt ok
- Bra att det finns olika alternativ.
- Jag anser inte att ortodoxi är modernt
- Bra
- Det hade inte blivit så om man inte ändrade och splittrade församlingen
- För mig är den egalitära gudstjänsten den absolut viktigaste!
- Bra, förhoppningsvis kan fler attraheras till att komma på gudstjänsterna
- Jag önskar ta tillbaka konservativ som vi hade innan då alla räknades och var välkomna. Ta tillbaka Minjen! Minjen har alltid accepterat alla oavsett konvertering. Modern ortodox, 

vad är det egentligen? Jag kan leva med modern ortodox men inte med församlingens rabbin som räknar vilka som är judar och inte.
- Positiv 



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? Svar 68-91 av 266

- borde finnas en konservativ traditionell i stora synagogan där alla är välkomna till minjen
- Den ortodoxa skall inte vara i stora synagogan .
- Den ortodoxa skall inte vara i Stora Synagogan.
- I ett jämställt majoritetssamhälle vill jag att samma värderingar inom församlingen
- Går endast på gudstjänsten i synagogan (pga feeling) vilket jag tror är Modern ortodox men tror Masorti egentligen hade passat mig bättre 
- Bra
- Splittrande där allt fylls av onödiga löjliga konflikter.
- Det är bra
- Det är bra försök, men den uteslutande Modern ortodox ordningen känns fel. Jag föredrar Judiska Församlingens traditionella, konservativa, inkluderande gudstjänst.
- Varför inte
- Det är bra
- Det finns inte utrymme för 2 gudstjänster
- Bra att man kan välja 
- Vill ha en modern egalitär konservativ gudstjänstordning
- Ingen uppfattning 
- xxx
- Ingen uppfattning. Går dit jag känner flest
- Den ortodoxa inriktningen (som aldrig har funnits tidigare i vår församling) drar isär församlingen)
- Jag tycker det är bra att det finns två gudstjänster som passar de som vill gå på respektive gudstjänst
- Löjligt - vi är omkring 900 medlemmar max 50 ortodoxa, 50 egalitära och 800 som lider av att vi har två gudstjänster. 
- Låt oss göra allt konservativt egalitärt och med regler som tar hänsyn till alla de judar som betraktar sig som judar också de som konverterat konservativt
- Det är bra att det finns alternativ men det är inte okej att det finns en del som exkluderar en stor del av församlingens medlemmar.  Jag har i teorin inget problem med att det finns 

en modern ortodox inriktning, men den rabbin som leder den delen borde förstå vikten och ha mandatet att erbjuda de medlemmar som vill en ”just in case” konvertering som gör 
alla fullvärdiga judar. Att blivit synad och 'utdömd' som jude har orsakat mycket stress och känts otroligt obehagligt. Det var ett val jag gjorde och jag har förklarat varför, men att 
tvingas göra det inför en rabbin som jag till en början inte kände var inte alls trevligt och fick mig att vilja lämna församlingen. 

- Jag tycker att det är bra att det är två olika gudstjänster men tycker att det är synd att det är det ortodoxa som är i synagogan. Ett alternativ kan vara att växla lokal om inte alltid så i 
alla fall typ varannan gång

- Utvecklande för vår församling.
- Bra



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 92-113 av 266

- Det är en enhetsförsamling med flera inriktningar. Tidigare hade vi Minjen i egna lokaler på Storgatan och en konservativ grupp i synagogan. Att det är flera inriktningar är bra ---om 
set är ok att församlingen förändrats till en Modern Ortodox församling är mer tveksamt då det påverkar många församlingsmedlemmar negativt . Ortodoxe rabbinen har flera 
uppgifter han inte anser kunna utföra --ex begravningar---i detta fall har en mkt tung börda fallit på Benjamin Gerber.

- Utomordentligt positiv
- Eftersom den moderna ortodoxa inriktningen fått tolkningsföreträde är det inte två likvärdiga inriktningar. Den egalitära får anpassa sig, lokalmässigt, ekonomiskt och 

inriktningsmässigt. Jag blir beklämd av att församlingen låtsas att det är likvärdiga inriktningar när det uppenbart inte är det. Dessutom anser jag att uppdelningen bidrar till 
polarisering. Förr fanns ett "mitten" församlingen kunde samlas kring. Nu är det borta och medlemmarna får välja sida

- Utmärkt, ger medlemmarna valmöjligheter
- Mycket bra att det finns ett urval
- bra att alla riktningar samlas på samma adress
- Det är ok. 
- Om jag gick på en gudstjänst skulle jag endast gå på en Masorti gudstjänst.
- Det är mycket bra
- Det är bra
- Jag känner mig lite främling
- Bra så går det att välja efter den inriktning man har
- Jag gillar egentligen ingen av dem. Ett förslag är att köra medelvägen. Antingen genom en reformistisk eller liberal. 
- Bra att man kan välja, men tråkigt att Masorti aldrig får vara i synagogan 
- mycket bra
- Helt ok. Jag håller inte med Modern ortodox men jag uppskattar Leora och Uzi.
- Så länge församlingen har råd med att ha dubbla inriktningar är det OK, men om kostnaden är en börda bör inte detta prioriteras utan en inriktning bör väljas och man bör satsa på 

den.
- Det är bra för då kan man välja. Tycker mycket om den egalitära ordningen, men saknar den stora synagogans lokaler. Tycker inte om den ortodoxa ordningen som känns otidsenlig 

och direkt diskriminerande mot kvinnor, hbtq-personer och konvertiter som konverterat "felaktigt". Ovärdigt med en rabbin som inte hälsar på kvinnor i hand och inte låter Bat
Mitzvah-flickor ens läsa haftara eller musaf i synagogan. 

- Bra med ett egalitärt och ett icke egalitärt alternativ. Det ger oss möjlighet att hålla ihop. Bra med gemensam kiddusch.
- Oerhört synd, sår split istället för att förena. Motståndare också till könssegregeringen i stora synagogan. 
- Jag ser inte varför vår församling där min familj varit delaktig i över 80 år skall finansiera en inriktning och en församlingsrabbin i min synagoga där jag inte längre räknas. Hur tänkte 

dem???  
- Bra att erbjuda flera alternativ 



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 114-139 av 266

- Tycker det är så få judar, så kanske håller att samlas i en så att det är större chans att få minyan
- Bra med ett utbud för de olika inriktningarna inom församlingen
- Masorti uppskattas, men känns inte som det jag vill ha. Modern ortodox uppskattas inte alls
- Bra med olika men önskade att det var icke ortodox i stora synagogan. 
- Det är bra med mångfald.
- Jag tycker att det hade räckt med en Masorti. Har egentligen bara varit med på konservativ gudstjänst som jag är van vid. Tyckte om när det var en kör som alltid hade samma melodi 

och som gjorde att man lätt kunde sjunga med oavsett övrig kunskap.
- Hade föredragit om det enbart fanns en Masorti! 
- Jag känner en stor varm närhet till min judiska församling alltsedan jag föddes. Det är en självklar del av mitt liv, men känner nu oro över en utveckling som för mig går åt fel håll. 

Farhågor över att mina barnbarn och svärdöttrar inte fullt ut kommer att räknas som judar. 
- ok
- Ok 
- Mycket bra 
- För att det finns medlemmar med olika preferenser kring gudstjänsten och dessa två inriktningar täcker de allra flesta gudstjänstbesökares önskemål.
- Bra
- Att det var ett framsteg att egalitära gudstjänster infördes men att det är olyckligt att ortodoxi blivit den dominerande inriktningen
- bra, att det finns valmöjlighet
- Det är bra med valmöjlighet
- På mötet vi hade i församlingen har vi ju sagt ja till nuvarande ordning.  
- Positiv uppfattning
- Har ingen betydelse för mig med det här säkert för andra medlemmar
- Se övriga svar
- Dåligt! Uppskattar in egalitära delen.
- Jag tycker det är bra att man kan välja, men Masorti borde utvecklas mer och vara I Synagogan
- Se övriga svar
- Gillar det inte
- Se mina övriga svar.
- Dålig



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 140-163 av 266

- Det fungerar bra för mig
- Som konvertit med en ortodox morfar vars far var ortodox rabbin så kan jag väl känna mig på visst sedd sviken att mina rättigheter har förändrats så markant. Jag har inget emot den 

religiösa inriktningen i sig själv men anser att vi i ett modernt samhälle borde sträva mer framåt som Stockholm mm. Jag anser att vi bör ha en inriktning då hela församlingen 
upplevs som kluven och att det blir ett a & b lag. 

- Egentligen så tycker jag att det är bra, dock så tycker jag att det är synd att alla inte kan nyttja synagogan. 
- För mig är det viktigt att den ortodoxa inriktningen finns men förstår också att andra har andra behov.
- Vill inte ha en ortodox gudstjänstordning med en ortodox rabbin.
- Ingen uppfattning
- Helt OK
- Så länge församlingen valt en inriktning och en Rabin som i praktiken innebär ett  "apartheidliknande" system där alla medlemmar inte fullt ut respekteras och inkluderas har jag 

inget intresse av att delta i några av de aktiviteter som sker inom församlingen.  
- Vill ha en gudstjänst är alla är lika mycket värda.
- Vill ha en gudstjänst där alla är lika mycket värda.
- Så länge församlingen väljer att ha en inriktning och en Rabin som i praktiken aktivt innebär ett exkluderande och "apartheidliknande" system där inte alla medlemmar fullt ut 

respekteras och inkluderas har jag inte något intresse av att delta i några av de aktiviteter som sker inom församlingen.  
- Se mina övriga svar
- Bra
- det är bra att man kan välja
- Det hade varit OK om alla hade räknats som judar/judinnor i synagogan och om vi haft en rabbin som fixar att ta kvinnor i hand. Blir han så upphetsad över att ta min 75-åriga farmor 

i hand så att han inte klarar trycket. Då är något allvarligt FEL!
- Modern ortodox borde räcka
- Ingen uppfattning 
- Bra med valmöjlighet för att inkludera alla församlingsmedlemmar.
- detta  är ok
- Vill ha ortodox med inkluderande av de som tidigare räknades annars masorti.
- Det är det bästa som hänt församlingen någonsin. 
- Viktigt, eftersom bägge g-dstjänstformerna efterfrågas.
- Vill ha en gudstjänst där alla är lika mycket värde.
- Det är bra att alla kan få välja men det kan även kännas som att det splittrar de olika grupperna istället för att samla.



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 164-190 av 266

- Vill ha en gudstjänst där alla är lika mycket värda.
- Det är bra.
- Vill ha en gudstjänst där alla är lika mycket värda.
- Positiv
- Onödigt och kostsamt för en sådan liten församling
- Masorti behövs inte.
- Bra
- jag tycker att det orsakar splittring inom vår lilla församling
- Tycker att det är bra
- Saknar att alla inte räknas in länge i synagogan
- Jag tycker det är bra
- Tycker att det är mycket bra att detta erbjuds. Mycket bra att det slutar i gemensam kiddush. Dock vet jag att en del känner sig exkluderade från den som är Modern ortodox och inte 

känner att Masorti är ett alternativ. Detta blir ett problem även för mig.
- Verkar passa vår församling
- Larvigt, det borde alltid vara egalitärt
- Vår församling är så liten att vi bör kunna samsas till en och samma gudstjänstordning
- Bra men de får sluta med sina fejder
- bra
- Bra att man kan välja
- Själva ortodoxa gudstjänsten är som vanligt men allt blir väldigt konstigt då jag inte längre kan få en aliyah till toran då min mammas konvertering inte räknas som en konvertering 

när jag går dit.
- Känner att ingen av dem passar mig. Den en för ortodox och den andra är väl egentligen OK men trivs inte i Lilla Synagogan då jag går med för den sociala biten och där är det väldigt 

svårt pratat med andra utan att störa vilket man kan i stora synagogan.
- Det är två gudstjänster som ligger i varsin ytterkant. Församlingen låg förut i en "mittfåra" där alla kunde känna sig hemma. Nu har vi tappat en katastrofalt stor del av den 

gudstjänstfirande församlingen. Möter många från förr och dom säger samma sak. Dom är inte hemma i ortodoxin och inte i egalitära heller.
- bra med olika inriktningar
- Jag anser att det räcker med en egalitär gudstjänst.
- Har ingen uppfattning
- Har ingen uppfattning
- Bra, förhoppningsvis känner sig de flesta hemma i någon av gudstjänsterna
- Bra med inriktning till alla!



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 191-215 av 266

- Det borde vara en gudstjänstordning som skulle anpassas till samtliga inriktningar. 
Uppdelningen har skapat ett "A" och ett "B"lag.
A=bättre jude   B=sämre jude

- Tycker det är bra att det finns en egalitär GD tjänst, tyvärr så är Mothen Orthodox mer proffsig med Uzi som ledare
- har ingen åsikt om detta
- Mycket bra! Jag är glad att vi kan erbjuda både och så att så många som möjligt kan känna sig välkomna.
- INGET
- Helt ok. Men - det ska fortfarande inte vara en uppdelning mellan de som duger och de som inte, tycker jag. Jag respekterar uppdelningen men tycker t ex synd om alla konverterade 

män som känner sig uteslutna i ortodoxa.
- Jag antar att det är det för de flesta känner och vill ha.
- mycket bra
- optimalt. Ej intresserad av ortodox.
- Ger ett val - gudstjänstval för alla inriktningar
- X
- Har inget emot två gudstj. men bort med den ortodoxa
- Två ytterligheter. 
- Bra
- Den egalitära gudstjänsten ska vara i den ortodoxa synagogan
- Det är bra.
- OK
- OK
- Jättebra att båda alternativen finns.
- Bra att det finns alternativ för olika uppfattningar
- Modern ortodox 
- Tycker det är bra.
- Jag saknar den konservativa (ej egalitära) gudstjänsten som var traditionell, men tillät konservativt konveterade män att få aliya. Jag var ortodox saknar minyen som var ortodox men 

inkluderade alla.
- Vet ej
- bra



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 216-240 av 266

- Bra att de finns.  Dock lite för stor tyngdpunkt på den ortodoxa delen
- Bra
- Det bra för den nuvarande ordningen
- det är bra
- Mycket bra!
- BRA ATT VALMÖJLIGHETEN FINNS
- "Modern ortodoxi" känns inte rätt för Göteborg
- Det är bra. Synd att vissa konvertiter utesluts ur modern ortodoxa.
- Har i grund inget emot ortodox (vad är modern ortodox?) om den kan vara inkluderande. Annars vill jag återgå till Conservative
- För mig finns bara Ortodox
- Bra att det finns en valmöjlighet beroende på inställning till det religiösa
- bra att det finns val
- Har förståelse för egalitärt, men fortsätter ändå att gå till synagogan därför jag är mer bekväm/van där. Tycker det är synd att det delas upp eftersom vi ändå inte är så många i 

församlingen som går på gudstjänsterna. Bättre att vara allihopa i Synagogan.
- Tycker det är bra men inte bra för de som är konservativt konverterade.
- FÖRSTÅR INTE ATT MAN KAN SPLITTRA EN LITEN FÖRSAMLING PÅ DETTA SÄTT. HAR MAN EN SÅ FIN SYNAGOGA SKA MAN VARA DÄR OCH INTE I EN LITEN LOKAL VID SIDAN OM
- Bra att bredvid varandra även om jag föredrar modern ortodox. 
- Tycker det är perfekt. Vi som väljer moderortodox kan inte tänka oss annat. Och Sen tänker jag på gäster/turister som kommer att det finns någonstans kosher och ortodox 

gudstjänst.
- Ingen uppfattning. Helt ok om det finns underlag för båda. Om det inte finns underlag för båda är det ett problem. Som det blivit nu borde väl "alla" vara nöjda??
- Bra ? Att kunna välja !!
- Min uppfattning är att det finns A och B Lag!
- Mycket bra. Alla kan känna sig "hemma" och detta är positivt.
- ingen åsikt
- Sättet de kom till på var en märklig process. En liten grupp med ofta inte minjen fick ta över synagogan.
- den egalitära gör att jag räknas och att jag kan deltaga
- Tycker bättre om konservativ jämfört med modern ortodox alternativ masorti 



4.2 Vad är din generella uppfattning om att det finns just dessa två gudstjänster? 241-266 av 266

- Kan vara ok om masorti-egalitära får tillgång till stora synagogan åtminstone lika ofta som den andra gudstjänstordningen. Drömmen om den egalitära gudstjänster blev normen i vår 
församling

- Tycker modern ortodox är missvisande. Jag har gått i Stora Synagogan i över 50 år och en gudstjänst likt den vi har idag följer det man skall läsa, såsom det var för många år sedan.
- Är positivt inställd
- Bra!
- Det är bra att vi kan välja 
- Vi skall inte lämna den traditionella gudstjänsten, men ni måste komma närmare den vänliga människan
- Det är ok
- Bra (?)
- Jag tycker att det är bra att det finns något som passar alla
- Onödigt med två typer av gudstjänst. Låt kvinnor ta plats i hela huset
- Bra
- OK
- Bra att kunna välja
- En modern ortodox er mer involverad, vi er allt för få att vi måste dela på oss!!!
- Det är väl ok men tycker inte det är ok att flickor inte får ta sin bat mitzva under ortodoxa formen
- Tycker att det är bra att det finns två att välja på men tycker att det blivit för "stränga" regler med den rabbinen.
- Bra
- Olyckligt. Den nya gudstjänstordningen i synagogan motsvarar inte min trosuppfattning.
- Splittrar församlingen och diskriminerar de som inte är ortodoxa.
- Har inget emot att ha egalitär men bort med ortodoxin
- Antar att det är bra
- Det är bra, att man kan välja den gudstjänstordning som man känner sig mest hemma i. 
- Jättebra om det skapar harmoni, men lite synd ändå...inte så många synagoga-intresserade judar i Göteborg för att fylla i så många minjanim (3 om vi inkluderar chabad)
- Jag tycker det är bra att man kan välja, men förfärligt att man ska dela församlingen i två delar. Vi har provat med alla möjliga lösningar, men inget verkar funka optimalt. 
- Jag är glad att stora synagogan idag erbjuder modern ortodox gudstjänstordning
- Bra 
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4.4 Om du inte var nöjd med din gudstjänst enligt 4.3, berätta
gärna för oss vad som skulle göra dig mer nöjd. Svar 1-20 av 87

- I den ortodoxa är det förnedrande att rabbinen gjort granskning av individuella personer för att få kunskap om vem som är godkänd jude för en alyia. I den ortodoxa ska de som 
konverterat före nuvarande rabbins intåg få räknas såsom innan.

- Vår vackra synagoga är enligt min mening enda platsen för en gudstjänst...Men det bör vara EN ENDA gudstjänst som förenar alla Göteborgs judar! Jag bryr mig inte om det är en 
egalitär, ortodox eller konservativ gudstjänst...Bara det är en ENDA!

- Jag är mer nöjd med den egalitära gudstjänstordningen, där alla är vänliga och inkluderande, men jag tycker det är fel att de aldrig får vara i synagogan. Som om de vore ett B-lag.
- 1) Jag vill kunna välja fritt vilken gudstjänst jag deltar i (egalitär eller ortodox) och veta att alla räknas in som judar enligt båda ordningarna 2) Varför skall de ortodoxa lägga beslag på 

synagogan - dela upp så att båda inriktningarna får lika tid att vara där 3) Om man behåller dessa ordningar så anställ en egalitär rabbin och en ortodox tjänsteman - De ortodoxa tar 
mycket större del av församlingens budget än de egalitära.   

- Frågan om lokal är ett dilemma: Masortigudstjänsten har en bra lokal och själva gudstjänsten genomförs på ett värdigt och fint sätt och jag är inte säker på att man skulle uppnå
samma kvalitet i synagogan. Samtidigt är det synagogan som uppfattas som församlingens gudstjänstlokal av våra medlemmar och det är ditt man söker sig när det är gudstjänst, 
precis som man gjorde när den konservativa gudstjänsten hölls i synagogan och den ortodoxa i minjen.

- Frågan ovan är svår att besvara eftersom jag har ingen egen gudstjänst. Jag ogillar den beteckningen. Men nu svarade jag som liberal. 
- Mer öppen, berättande och mindre snabb.
- Anser att masorti och ortodox ska turas om att använda stora o "lilla" synagogan. 
- Jag vill att masorti-gudstjänsterna ska innehålla mer utbildning och att de oftare ska äga rum i stora synagogan.
- jag känner att egalitär har också rät att ha gudstjänster i synagogan
- Se ovan, fler egalitära gudstjänster i stora synagogan.
- Stora synagogan bör vara egalitär
- Jag skulle vilja ha en ruta för ja och nej i ovan fråga.
- Inte nöjd med någon.
- konservativ som inkluderar alla är enda lösningen
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen.
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen.
- Jag föredrar min barndoms vackra synagoga
- Tycker mest det är samma sak.... Som skrivet ovan önskar jag mer koppling till samtiden. Diskutera stora frågor; 2 judar 3 åsikter. 
- Vill ha en modern egalitär konservativ gudstjänstordning



4.4 Om nej, berätta för oss vad som skulle göra dig mer nöjd. Svar 21-43 av 87

- Om vår vackra synagoga också skulle vara öppen för Masorti-gudstjänsten 
- Jag tycker att Masorti skulle få vara i synagogan ibland eftersom jag tycker om att gå i synagogan och skulle vilja gå på Masorti i synagogan ibland
- Jag har sällan gått på den egalitära gudstjänsten - men den är oftast mer personlig, medan det är bättre tryck på de ortodoxa gudstjänsterna
- Det är ett tydligt ställningstagande att modernt ortodoxa gudstjänster är i synagogan. Dessutom har den modernt ortodoxa gruppen, dess medlemmar, samt rabbinen vid flera 

tillfällen ansett sig ha rätt att boka "den egalitära föreningens gudstjänstlokal" där andra aktiviteter fått flytta sig.
- Den ortodoxa gudstjänsten har välkända melodier (ibland) men har alldeles för mycket böner som visserligen snabbspolas men som är omöjliga att hänga med i för en icke-ortodox. 

Det är väldigt, väldigt exkluderande!
- Jag skulle önska att fler Masorti-gudstjänster fick äga rum i synagogan (så att vi också får ta del av stämningen i den vackra synagogan)
- Jag väljer inte Or Chadash, för jag upplever rummet kalt och trist. 
- Tycker mycket om den egalitära ordningen där kvinnor har samma möjlighet till deltagande som män, men saknar den stora synagogans lokaler. Tycker inte om den ortodoxa 

ordningen som känns otidsenlig och direkt diskriminerande mot kvinnor, hbtq-personer och konvertiter som konverterat "fekaktigt". Ovärdigt med en rabbin som inte hälsar på 
kvinnor i hand och inte låter Bat Mitzvah-flickor läsa haftara eller musaf i synagogan. Det bästa hade varit om vi kunde ha kvar den egalitära och införa konservativ ordning istället för 
nuvarande ortodox. Hade då kunnat tänka mig att delta i den konservativa ordningen i synagogan lite oftare.

- Jag vill kunna gå till synagogan, räknas som judinna av församlingens rabbin och jag förväntar mig att han kan ta mig i hand när vi hälsr - Även om jag är kvinna. Pinsamt att vi har en 
man som leder vår religiösa verksamhet som inte tar mig i hand!

- För mig passade traditionell konservativ som vi hade förr bättre
- Mer ledd sång så att man kan följa med.
- Jag vill deltaga i en gudstjänst som förrättas i min synagoga. 
- Jag tycker att Masorti-gudstjänsten borde hållas oftare i synagogan, än bara när det är en Bar eller Bat Mitsva-familjs önskemål att ha den där.
- att få ett underlag för gudstjänsten (typ transkription samt svensk text so jag kan delta aktivt
- Att församlingen har en Rabin som är Rabin för hela församlingen
- Återgå till den gamla ordningen i Synagogan
- Masorti har inte utvecklats mot ungdomar eller barnfamiljer.   Här kan man göra mycket mer.
- Att församlingen har en Rabin som är Rabin för HELA församlingen
- Gemensamhet, båda riktlinjerna bör kunna enas i en gemensam ordning i synagogan.
- Att församlingen har en Rabin som är Rabin för HELA församlingen.
- Som nämnt ovan så saknar jag en inriktning som följer tiden och får mig känna mig som en jude i dess helhet. Nu är det mest för mig att detta pratar vi inte om, eftersom i ena änden 

är jag inte jude medans i andra så är jag det. 
- Ingen åsikt
- Att alltid ha samsittning inne i stora synagogan, en konservativ/egalitär gudstjänst. Ortodoxa kan flytta till annan lokal för gott! 



4.4 Om nej, berätta för oss vad som skulle göra dig mer nöjd. Svar 44-68 av 87

- Se mina övriga svar
- Gudstjänst i stora synagogan där alla är inkluderade
- Gudstjänst i stora synagogan där alla är inkluderade.
- Se mina övriga svar
- Att församlingen har en Rabin som är Rabin för HELA församlingen
- Modern ortodox
- vill hellre ha gudstjänsten i en mindre lokal, blir trevligare, nu är det ganska glest och ödsligt, var trevligare i minjens lokal
- Jag älskar min synagoga och dit kan jag inte gå - Känner mig kränkt över att ha exkluderats. 
- Inte nöjd med att ortodox inte inkluderar tidigare konvertiter
- Egalitär gudstjänst i synagogan
- Gudstjänst i stora synagogan där alla är inkluderade.
- Gudstjänst i stora synagogan där alla är inkluderade.
- Gudstjänst i stora synagogan där alla är inkluderade.
- Masorti
- Att de som konverterat tidigare ska räknas in i det ortodoxa
- Alla konvertiter och deras skall vara få fullt ut deltaga i Gudstjänsten
- Självklart att det blir som förr. Enda stället på jorden där jag inte känner mig som jude är i Synagogan.
- se svaret ovan, alltså om Masorti gudstjänsten oftast hade varit stora synagogan hade jag varit mer nöjd pga av ovan skäl.
- Tidspressen. Vilket också gör att man hinner inte låta församlingen delta i bön, sång mm som förr, eftersom det går fortare om ledaren/rabbinen läser!! Där tappar jag hela 

upplevelsen av andlighet. Av en gemensam upplevelse. En församling som ber tillsammans /sjunger böner tillsammans blir starka tillsammans. Nu blir det en tävlan mot klockan.
- snarare vika som har möjlighet att ingå, kan för lite om gudtjänstordningen
- Att den egalitära gudstjänsten hålls i stora synagogan.
- -trevligare om allt vore tillsammans

-rummet spelar mindre roll, känslan viktigare
- Vill vara i stora synagogan t ex varannan vecka, men älskar också den lilla. 

Men stora är så vacker!
- Censurerad mening!

Min innerliga bön är att fler ska få uppenbarelse om att Gud är KÄRLEK, att Han älskar oss som vi är, att Han vill ha en relation (ordet understruket) med oss och sååå intet mer!
- Känner inte igen ordningen, hittar inte i böckerna, känner inte igen melodierna.



4.4 Om nej, berätta för oss vad som skulle göra dig mer nöjd. Svar 69-87 av 87

- Vill gärna fira egalitär gudstjänst i synagogan
- Det viktiga är inte gudstjänstordningen i sig utan indelningen i JF i ett A-lag och ett B-lag!
- skulle behöva förstå mer och att de är lite för långa
- samsittning att föredra
- Nöjd med den egalitära
- Synd att vissa konvertiter som inte vill gå till masorti inte kan räknas till minjen i modern ortodoxa.
- Hälsan
- Konservativ gudstjänst med samsittning
- Se tidigare svar
- Konservativ i synagogan är 1:a alternativet 
- Se ovan!! Fler egalitära gudstjänster i stora synagogan.
- Är inte nöjd med egalitär i det mindre rummet, önskar egalitär i stora synagogan.
- Mer tid i synagogan
- ÖNSKAR SYNAGOGAN 
- Saknar att få gå in i synagogan!

Varannan gång vore mer rättvist!
Masorti. Efter som vi inte räknas som judar, har vi blivit "förvisade" till Or Chadash (som i och för sig är en ny, fin och vacker lokal)

- Vill ha min gamla gudstjänst i Synagogan
- Nöjd inte med hur gudstjänsten äger rum på grund av rabin pratar på engelska, inte på svenska.
- Att masorti är i stora synagogan.



4.5 Hur väl kan du följa med under din guds-
tjänst? ”Båda” 143 svar             ”Masorti” 220 svar                         ”Ortodox” 253 svar



4.6 Hur skulle du skatta din behållning av att
delta på en gudstjänst? (289 svar)

Starkt negativt Starkt positivt



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga
upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? (svar 1-22 av 157)

med din gudstjänst enligt 4.3, berätta
gärna för oss vad som skulle göra dig mer nöjd. Svar 1-20 av 87

- Det kan jag ej svara på.
- Säga var man är i boken och förklara lite vad man gör och varför.
- Uzi började att lära ut om gudstjänsten från en siddur men oftast fanns inte tid för det efter jiddischkeit kursen. Jag skulle vilja gå en sådan kurs om den är gratis för medlemmar.
- Ni gör det som skall göras
- Se ovan!
- Ha studiedagar. Medlemmar får dela med sig sina kunskaper. Typ som på Shavout afton.
- Låta alla känna att de har lika värde. Inkludera samtliga judar i Göteborg med omnejd.
- Min upplevelse är starkt negativ eftersom församlingen valt en inriktning som exkluderar en stor grupp konverterade medlemmar från religiösa rättigheter. Att exkluderas på detta 

sätt är starkt identitetskränkande - Man duger bara för att betala avgift. Det enda rätta är att 1) antingen anställa en rabbin som erkänner alla medlemmar som judar även om de har 
konverterat konservativt eller 2) avsluta försöket med den ortodoxa inriktningen och gå tillbaka till en konservativ eller på annat sätt inkluderande ordning. 

- Fortsätta som nu
- Teologiska samtal samt aktiviteter som gör att man kan lära känna folk i församlingen om man inte är född in i den.
- Även sefaradi chazan
- Insatserna som behöver göras gäller inte den andliga upplevelsen utan fördelningen av resurser, uppmärksamhet och prioritet mellan den egalitära och den ortodoxa gudstjänsten
- Skapa inkludering och jämställdhet i synagogan. Lyssna på medlemmarna (och de som lämnat). Behandla alla lika och med respekt. Öppna synagogan för musik både under och efter 

gudstjänsterna. Synagogan är byggd för musik. Musik kan bidra till andlig upplevelse.  
- Mer öppen, berättande och mindre snabb.
- vet ej
- inget
- Vet ej
- Det är upp till mig. Det enda ansvaret ni äger är att ha öppna armar och inte förskjuta människor som kommer till er.
- Återgå till den gamla ordningen
- vet ej
- Min upplevelse skulle stärkas om det kom fler till våra gudstjänster. Det tror jag skulle ske om en del av gudstjänsttiden ägnades åt judisk utbildning. 
- Ju mer människor som kommer desto mer kraftfull blir stämningen 



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? Svar 23-48 av 157

- Större tydlighet om var texterna kan hittas, i vilken bok och vilken sida.
- Försätta med modern ortodox  
- Det jag tycker bäst om med gudstjänster är sång av religiösa stycken som jag känner igen. Jag tycker inte om när rabbinen eller kantorn väljer melodier som ingen kan. 
- Efter som jag aldrig går på gudstjänt kan jag inte svara på frågan 
- Fler kurser eller seminarier om t.ex. vad gudstjänst är, hur den är uppbyggd, vilka böner ingår, varför valdes just dessa ut.
- se ovan.
- Kanske om en del hade varit på svenska?
- En masorti-rabbin eller kantor som stöd till Benjamin skulle vara bra.
- Det vore bra om det alltid funnes en familjegudstjänst för dem som har barn.
- Bra material som är lätt att följa (likt de printade för fredag kväll som är lätta att följa) damt fortsatt informera om vilken sida som gäller och vilken bok under gudstjänsterna 

löpande.
- Tal på svenska, tydligare gudstjänstordning med instruktioner på svenska så att alla kan hänga med samt transkription av hebreisk text
- Bara att känna mig välkommen
- Som jag svarat ovan. Sluta förändra och försök göra som förr.
- Välkomna alla som är medlemmar och betalar skatt. 
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen.
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen.
- Ha lite mer pedagogiska gudstjänster med förklaringar 
- Meddela *vad & varför* böner läses och kommentera dem. 
- Tror det ligger mer på varje individ
- Återgå till den konservativa inriktningen. 
- Anställa en masorti-rabbin
- Införa en modern egalitär konservativ gudstjänstordning
- Att män och kvinnor får sitta gemensamt, vilket betyder att familjer får sitta tillsammans.
- Upplevelsen skulle vinna på att vår vackra synagoga skulle vara för alla (enhetsförsamling?)
- Det mest ligger på mig själv, mitt största problem är att jag är urusel på hebreiska. Dessutom tycker jag de flesta bönerna innehållsmässigt är tjatiga. De flesta bönerna är dessutom 

lika varandra med avseende på innehåll. 
- Lös så att vi som valt att leva ett judiskt liv inte känner sig exkluderade, mindre värda, att delta under gudstjänsten. Om man har levt ett judiskt liv efter konverteringen borde 

församlingen se till att rabbinen kan ge de personerna 'rättighet' till att bli jude enligt den modern ortodoxa inriktningen - om detta ska vara något som församlingen erbjuder. 



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? Svar 49-73 av 157

- Ett inkluderande klimat. Och då menar jag att alla medlemmar inkluderas som fullvärdiga. 
- Att JF Gbg har en ortodox rabbin.
- Musik
- Utöka den del av gudstjänsten som predikan utgör
- ingenting 
- vet ej
- Jag tycker att det är tillräckligt bra.
- Mina föräldrar har bott på olika platser där min far har varit den enda juden. Därför har jag inte kunna bibringas någon relle eller synagoga. Kom sent in i judiskt liv när jag flyttade till 

Göteborg. Censurerad mening!
- Församlingens Masorti gudstjänster är väldigt inkluderande och förklarande och det enda jag önskar är att dessa gudstjänster får ske i synagogan mer. 
- ja det skulle vara om ni videosände. För långt för mig att åka.
- Under gudstjänsten: Om rabbinen vill lära ut en melodi, får han ta sig tiden och upprepa den flera gånger, så att melodin hinner fastna. En gång räcker inte.
- När man kommer till församlingen ska man känna sig välkommen, utav människorna man är där med, det ska vara som en stor gemensam familj där man möts av glädje. 
- Fler grundläggande kurser.
- Jag är så ledsen över att ha blivit lämnad utanför (att inte betraktas som judinna i synagogan och av församlingens rabbin) att jag inte längre vill gå till församlingen - Jag kommer gå 

ur helt och hållet om inget förändras.
- Liberal rabbin, som talar svenska och accepterar allas lika värde, oavsett religiös inriktning. Att ha en rabbin, som inte kan tänka sig att ta alla i hand eller inte kan äta måltider 

tillsammans med icke kosher-medlemmar, känns helt absurbt i dagens moderna samhälle.
- Jag skulle vilja ha mer sång som alla kan följa med i.
- Tillgång till egalitär gudstjänst i den stora synagogan. 
- Stärka Masortigruppen, bland annat genom att försäkra att Religionsstyrelsens ekonomiska resurser fördelas jämnt mellan de båda inriktningarna, i aktiviteter till vardags och 

Shabbat, samt till de stora helgdagarna.
- om möjligt, predikan helst på svenska
- att få ett underlag för gudstjänsten (typ transkription samt svensk text so jag kan delta aktivt
- Vet ej säkert. Mycket beror på vad och hur man gör själv - men man har det med sig i vardagen. Det finns inombords.
- Vet ej
- Hålla seminarier på rätt nivå för sådana medlemmar som jag
- Upphörande av den nu rådande segregeringen och subjektiva faktiska klassificeringen av medlemmarna
- Gäst kantorer egalitärt, smarta föredrag från olika Judiska människor. Samhällsfrågor idag ställt mot dagens parasha etc



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? Svar 74-98 av 157

- Gemensamma gudstjänster, det vill säga att det är fler som deltar och inte som nu. Lite folk i båda.
- Att arbeta med att inkludera även de som inte har hebreiska som sitt naturliga språk, att varva gudstjänst med svenska/engelska, behövs verkligen alla stycken bara läsas högt på 

hebreiska? 
- Mer översatt på engelska/svenska så att man kan få följa med.
- Minska avstånden mellan oss alla; samsittning i synagogan för en naturlig gemenskap. Vi behöver se varandra.  Ökad närhet och förståelse för varandra, genererar en trygg och 

positiv andaktsmiljö!               
- Inget
- Något för låg "andlighet" under den ortodoxa gudstjänsten
- Gå tillbaka till den gamla gudstjänstordningen som inkluderar alla.
- Gå tillbaka till den gamla gudstjänstordningen som inkluderar alla.
- mindre lokal, utan tidsbegränsning
- Slopa ortodox inriktning i synagogan och en ortodox församlingsrabbin!!
- Någon gång, kanske var 3:e månad ha en lite längre gudstjänst där man förklarar alla delar.
- Att alla är välkomna och det är mera gästvä ligt och inkluderande
- Fortsätt med att ha en ortodox rabbin anställd och se till att han fortsätter att utbilda församlingen. Men se till att den ortodoxe rabbinen får hjälp med att hantera de 

församlingsmedlemmar som behöver "ortodoxa papper" på ett smidigt och värdigt vis.
- Gå tillbaka till den gamla gudstjänstordningen som inkluderar alla.
- Gå tillbaka till den gamla gudstjänstordningen som inkluderar alla
- Kurser, utbildningar (I viss mån finns det redan)
- Gå tillbaka till den gamla gudstjänstordningen som inkluderar alla.
- inget
- att se till att Uzi stannar i Göteborg
- Det är inte viktigt för mig
- Var annan månad ha en längre gudstjänst där man förklarar alla delar.
- Vet ej
- Om det hade varit fler unga och aktiviteter som är lite roligare.
- Bägge inriktningarna har kurser i Judendom men på tider då jag inte kunnat delta/binda upp mig till 1 gg /v. Skulle det kunna ordnas någon form av seminarium som går igenom resp

gudstjänstordning. Men inte parallellt, så att man kan gå på båda.
- Ha en närvarande ortodox rabbin.



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? Svar 99-119 av 157

- Riktiga fina transkriberade häften eller genomgång av bönerna på hebreiska 
- Mer transkriberade texter framför allt när det gäller sånger. Min hebreiska är ej tillräckligt bra.
- Antingen ta bort några moment / återgå till Gröna sidduren. eller så börja enskilt hemma eller i synagogan men tidigare (8:45??) och börja gemensamt Shochen ad 9:15. Då skulle vi 

nog hinna utan att behöva tävla mot klockan. Detta race som gudstjänsten utvecklat sig till är ovärdigt. Skräckexemplet är rabbinens läsning av dagens psalm. Detta var aldrig något 
problem i Minjen/ Storgatan och där hade vi ortodox ordning.

- någon typ av utbildning om tid finns
- Byt inriktning på gudstjänsterna.
- Församlingen har gett de förutsättningar som behövs. Folk behöver bara våga komma. "Ta med en jid" Ingen kommer ensam
- Möte med information
- -mera förklaringar under gudstjänsten.

inte bara en massa ord som läses så fort som möjligt
-mera deltagande från församlingen på olika sätt

- Bättre stämning I lokalen om vi lyckas få fler att komma till våra arrangemang
- Mera studiecirklar. Temakvällar. Tema-dagar.

Föredrag som handlar om relevanta ämnen. Besök av andra rabbiner för nya kunskaper.
Ett mini-limud?

- .....??! Se föregående svar.
- Bjud till och inkludera
- Ge nya medlemmar lämplig mentor vid nytt medlemskap, för sällskap till gudstjänst.

Mycket svårt för ny medlem komma ensam.
- Mer svenska eller engelska
- Att de olika inriktningarna samarbetar mer. 

Tycker Uzi, Peter och Benjamin gör ett fantastiskt jobb redan och att det är vi medlemmar som har som uppgift att samverka snarare än att splittra.
- Kanske ordna fler sociala sammankomster för Modern ortodox tillsammans med masorti
- vet ej 
- Vill att kvinnor skall få hålla gudstjänsten även i synagogan. Dva. Masorti i synagogan ofta. Mer musik i synagogan - kör t ex
- Anlita en konservativ rabbin (ej egalitär, ej ortodox)
- kunna lite mer
- samsittning



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? Svar 120-144 av 157

- Bättre information om de båda riktningarna
Uppdatering av hemsida
Undervisningsgudstjänster

- Som jag skrev tidigare, anledningen att jag besökte oftare innan var att Rbbin nådde ut till mig och min familj. Vi kändes oss mer välkomna p.g.a. detta
- Det behövs inte
- Vet inte om ni kan göra mer. "Problemet" ligger hos mig. Känslan
- SE SVAR STEG 3
- Fortsatt mycket sång och musik som är smittande, ej exkluderna...
- Gå tillbaka till conservative
- Respektera det ortodox mera
- Mer sång och bättre förklaring av vad varje gudstjänst betyder/handlar om.
- Mer för barnen
- Benen Ryggen ??
- Att familj sitter tillsammans i synagogan
- Internet baserad kurs/info?
- Bra bönbok med så följdriktig ord mig som möjligt
- Välkomna alla till stora synagogan. Vill ha en enad församling med så mång medlemmar som möjligt, då kan alla ingå oavsett hel eller halv jude.
- Eftersom jag inte har varit på en egalitär gudstjänst ännu, kan jag inte "mäta" min upplevelse. Gärna mer info om hur egalitär gudstjänst genomförs.
- Numera tror jag inte ni kan göra något.
- satsa alla resurser på att ha en masorti och fruktbara samtal
- se ovan
- återgå till konservativ gudstjänstordning i synagogan
- Vore kanske intressant att prova någon mer reformert gudstjänst med inslag av kör och instrument vid något eller några tillfällen
- Stämningen är bra i goggan
- Intet ; beror på. jag har en hel del kunskapsluckor. För övrigt brukar jag tända ljus på fredag hemma och läsa en bön på hebreiska vid skymningen.
- Se svar steg 3, dvs transkriberad text
- som jag skrev ovanpå. kom närmare den vanliga människan inte bara eliten i första raden!!



4.7 Vad kan JF göra för att din religiösa och andliga upplevelse och/eller kunskap ska bli bättre? Svar 145-157 av 157

- Få mig känna mig inkluderade
Få de unga ta mer ansvar i de olika beslut. Nyfikenhet på den yngre generationen

- Mitt bristande intresse handlar ju om att jag är en tvivlare på själva det religösa (judiska) budskapet. Generellt ser jag religion som en känsla för "fred på jorden".
- tydligare uttalstext i litteraturen ex siddur
- LÅTA KONSERVATIV GUDSTJÄNSTEN ÄGA RUM I SYNAGOGAN  
- Andliga upplevelsen hade blivit mkt bättre om det fanns en kurs i etiska regler och humant uppförande.
- återgå till före 2017:s G-dstjänstordning, där alla medlemmar inkluderas.
- Ha separata SIDDUR-kurser!
- avskaffa den ortodoxa gudstjänsten
- Gemensam sång/bön ger mig mest. 
- Utbildning, men har inte tid
- Jag efterlyser gudstjänster som innehåller en modern och engagerande liturgi samt transkriberade sidorim där man kan följa med hela vägen och dessutom få förklaringar på vad och 

varför man läser det man läser. 
- Mer sånger som flera kan.



Steg 5. Demokratisk process
Hur upplevde du, från ett medlemsperspektiv, 

att du erbjöds möjlighet att påverka beslutet om 
införandet av två olika gudstjänstordningar?



5.1 Under 2016 och 2017 bjöds alla församlings-
medlemmar in till medlemssamtal och möten
vars syften var att lyssna in medlemmarnas
åsikter kring nya gudstjänstordningar. 
Kände du att det var tillräckligt för att du 
skulle känna att du kunde påverka? (296 svar)

57st 26st 128st 40st 45st

Håller med: 85stHåller inte med: 83st



5.2 Deltog du på något av medlemssamtalen/
mötena? (308 svar)

, 108st

, 200st



5.3 Kände du till konsekvenserna av för-
ändringarna av införandet av just dessa
två gudstjänstordningar? (307 svar)

, 162st

, 145st



5.4 Vad är din generella uppfattning om den 
demokratiska process som finns på JF Gbg? (svar 1-18 av 275)

- Ser man tillbaka så är det ju en styrande klick som förskansat sig i Fullmäktige; sällan man ser nya ansikten där.
- Positiv. 
- Att det finns ett gäng äldre män som hörs och syns mest och vars åsikter man helst inte ska ifrågasätta. Jag tror att många medlemmar är tysta eller undviker att gå på grund av att de 

inte känner sig inkluderade om de är liberalare än dessa som hörs och syns. Detta är vad jag fått till mig från flera andra medlemmar. 
- Anser den inte varit demokratisk och mörkar verkligheten och transparensen av diskussioner och valmöjligheterna.
- Bra. Transparent. Den upprördhet som finns över att konservativa konverteringar inte är giltiga är beklaglig. Detta ligger på individens ansvar och är inte församlingens fel. Självklart 

måste alla som "konverterat" konservativt blivit medvetna om att de inte blir judar utanför Göteborgs ankdamm. Att nu vara upprörda känns märkligt. Man har gjort ett upplyst val. 
Är man inte nöjd med detta, kan man göra en riktig konvertering och faktiskt bli jude. I hela världen. Så skyll inte på vår församling!

- Varje medlem i fullmäktige röstade för vad de personligen vilja ha, inte för vad majoriteten av medlemmarna vilja ha.
- på ngt sätt hör inte "demokratisk" ordet hit
- Den demokratiska processen var tillfredsställande, dock är jag missnöjd med resultatet...vilket inte är ovanligt i en demokratisk process
- resonable 
- Rättvist.
- God
- Bra
- God
- God
- En liten klick styr och ställer av gammal vana. Ut med gamla gubbar och in med nya yngre förmågor!
- Flera företrädare för församlingen (rabbinkommittén och andra ledande personer) sålde in nyordningen genom svepande och felaktiga påståenden. Det har påståtts att inget 

kommer att förändras - att alla kommer inkluderas. Det har sagts att även om alla räknas, inget förändras, så skall det bli enkelt att konvertera ortodoxt i någon sorts 
masskonvertering. Allt detta är fel, rent ut sagt lögner, och har bidragit till att lura medlemmarna. I ett av fullmäktiges beslut sades att den ortodoxe rabbinen skulle ta hänsyn till 
lokala traditioner (minhag) inklusive konservativa konverteringar. Detta har helt uteblivit - Man har anställt en kostsam rabbin från Israel som inte erkänner konservativa 
konverteringar, som inte tar kvinnor i hand och som anser att homosexualitet är fel!!! Skandal!  

- Vi väljer representanter, som för vår talan. Detta är demokrati.       Baktaleri, smutskastning är inte demokrati eller judiskt.
- Det känns som att församlingen består av en lite grupp som håller med varandra och vill att det skall vara samma sammanhållning som när de var tio år gamla. De som inte trivs får 

lämna.
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- Processen är rättssäker men starka positioner av äldre ledare försämrar möjligheterna för förändringar inom innehåll och stadgar
- Det är viktigt att den högsta ledningen äger och driver centrala frågor som t ex församlingens religiösa inriktning
- mkt svag. Ta frågan om konverteringar t.ex. Här har man kört över de flesta av de som gjort konservativa konverteringar och som nu inte räknas som fullvärdiga judar. Det är inte 

demokratiskt.  
- Val av fullmäktige sker genom intriger
- BRA
- vet ej
- halvdan, tyvärr lämnas bara den information som ledningen vill, inte all, Detta innebär att den demokratiska processen haltar.
- Inte speciellt demokratiskt, man får den info som församlingen tycker man ska få
- det finns
- Det finns mer öppenhet nu. Människor verkar inte så polariserad.
- Vet ej
- Det finns för lite tolerans för oliktänkandet.
- Tyvärr tycker jag att det är en rörig historia. För många steg för att ett projekt ska genomföras. Oändligt tidskrävande och man får en känsla av en hierarki som lever ett eget liv. 
- processen kanske är bra. Det är utförandet som inte är bra
- Positiv
- OK
- Vi blev inte informerade om konsekvenserna av att anställa en modern ortodox rabbin som ”församlingsrabbin”. Vi blev sittande med en ”församlingsrabbin” som säger nej när en 

stor del av våra medlemmar vill ha en alijah, gå i mikve eller begravas.
- Vet ej. Det är bättre programutbud än tidigare år.
- processen har blivit bättre då det startades grupper i sociala medier. Alla beslut, tankar och kommunikation har blivit mer transparent. Jag känner mig mer inkluderad än förut. 
- Inte imponerande
- Bra
- Utvecklingen just nu går framåt.
- Då fullmäktige är utsedda av medlemmarna och dom har mandat att genomföra diverse beslut anser jag att det är en demokratisk ordning.
- Fungerar utmärkt
- Judiska församlingens fullmäktige fungerar utmärkt
- Vår demokratiska process fungerar utmärkt
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- bra
- Okej
- Har ingen uppfattning eftersom jag inte är aktiv i församlingen 
- Positiv
- Positiv
- Den fungerar.
- Många medlemmar röstar på de kandidater de redan känner. Styrelserna behöver bli färre och mindre. Det är en väldigt stor styrelse för en så pass liten organisation. 
- Jag tycker att det tidigare har tagits beslut över huvudet på oss medlemmar. Transparensen har saknats. Så var fallet inför fullmäktiges beslut 2017-01-25, att införa en Ortodox 

gudstjänstordning och anställa en Ortodox rabbin. Detta har inneburit och innebär att alla konservativt konverterade medlemmar inte räknas som judar i religiös bemärkelse i 
synagogan. Detta strider också mot uttalandet "att hänsyn skall tas till lokala förhållanden och församlingens traditioner". Konsekvenserna är upprörande och jag upprepar; jag 
känner mig bestulen på min judiska identitet och överväger att lämna församlingen!

- Har ingen djup insyn i den processen
- Ok
- Med tanke på vårt fullmäktige som är valt av medlemmarna känner jag mig helt nöjd den demokratiska processen
- Den kunde vara bättre liksom transparensen. Fullmäktigeprotokoll eller åtminstone beslut kan publiceras i Det senaste.
- Om en uppfattning och en planering för en förändring i församlingen har kommit till stånd i församlingsledningen, har vi medlemmar mycket svårt att påverka ett kommande beslut.
- Upplever den som god men jah har inte involverat mig så mycket i denna ännu.
- God
- Har svårt att uttala mig om detta.
- Lågt deltagande = svag demokrati. Begränsad förmåga att locka unga medlemmar och de som inte är medlemmar (risk för sekt)(.
- Funkar
- Det känns inte riktigt som en demokratisk process eftersom det finns starka grupper som dominerar 
- Är inte sa bra insatt eftersom jag inte bor i Sverige.
- medelmåttig
- Urusel information! Visste ingenting om denna förändring tills det var för sent. Deltog i möten och blev informerad när beslutet var taget. Fick mycket positiv känsla av hur 

välkomnande Uzi skulle vara. Mötet jag var på i fullmäktige berättade man att han även var positiv till masskonvertering och ortodox konvertering. Detta var rent lögn! Allt för att ta 
hit en för religiös rabbin som inte passar i vår församling. Hur många har han konverterat?

- Det finns några medlemmar som gör icke demokratiska händelser.  
- Positiv 



5.4 Vad är din generella uppfattning om den demokratiska process som finns på JF Gbg? Svar 69-94 av 275

- extremt dålig och vilseledande samt inkorrekt information
- Undermålig och vilseledande. Skönmålning ortodoxin och medvetet undanhåller fakta. Vilket också denna enkät är ett bevis på. Förtiger den allvarliga problemställningen att 

retroaktivt exkludera redan godkända medlemmar. Upplever informationen som medvetet vilseledande.
- Undermålig och vilseledande. Skönmålar ortodoxin och medvetet undanhåller fakta. Vilket också denna enkät är ett bevis på. Förtiger den allvarligaste problemställningen att 

retroaktivt exkludera redan godkända medlemmar. Påminner mig en ohederlig politisk debatt. Besluten har därmed inte tagits med en korrekt bakgrund.
- Förstod ej till fullo konsekvenserna av att ha en ortodox rabbin
- Tycker den har blivit mer inkluderande och öppen, JF i GBG söker efter en ny identitet. 
- ganska flyktig
- Församlingen styrs av nån svensk judemaffia som är i brutal minoritet.
- Vet ej
- Även om jag inte deltar helt i gällande kommunikationen, jag tror att den fungerar.
- Säkert bra
- Jag tycker att det är nästan omöjligt att påverka
- Snarare Odemokratiskt. 
- X
- Församlingens värderingar skall gälla även i/under gudstjänst
- Ingen uppfattning
- vet ej
- Bra
- Svårt att ha en generell uppfattning! Transparens??
- Vet ej
- Det är en representativ demokrati, i det fall man vill påverka utan att vara medlem av fullmäktige får man försöka påverka fullmäktigemedlemmar och skriva motioner.
- Jag tror att den kan bli starkare. 
- Otillräcklig, en klick som gör som de alltid har gjort och motiverar det med att andra inte engagerar sig. Problemet är att den här klicken gör att andra inte vill eller tillåts engagera 

sig.
- Ordf & Vice ordf arbetar INTE för hela JF. De arbetar bara för FEJ och det är inte demokratiskt.
- Bra, vi röstar fram fullmäktige som beslutar, vilket jag tycker är bra.
- Demokratisk process... ?  Mkt svag--Församlingen styr av ett fåtal personer en del helt utan demokratiskt mandat.
- Negativ
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- Ang. rabbinfrågan var det ingen sann demokratisk process. Det var en intressegrupp som manövrerade fram detta och med skrämseltaktik fick igenom att fullmäktige skulle rösta 
igenom att anställa rabbinen som annars sade sig dra sig ur om han inte fick ett omedelbart svar. Ett argument vid fullmäktigemötet där röstningen skedde för att rösta för var att 
gruppen som arbetat med frågan hade lagt ner så mycket jobb. Enligt mig är detta ett icke-argument men det blev ett socialt tryck på att rösta för. Dessutom hade gruppen själva 
omvandlat sitt uppdrag under processen och plötsligt blev det en fråga om modernt ortodox rabbin. Det var inte den uppgiften gruppen fått från början. Min uppfattning är att detta 
återspeglar hur den "demokratiska" processen brukar gå till.

- Möjligheterna är goda genom de val vi erbjuds att deltaga i
- Jag är nöjd
- blivit bättre de senaste åren
- Positivt
- Eftersom jag personligen inte är särskilt insatt i judiska församlingens arbete är detta svårt att besvara, men min uppfattning är att det är en välfungerande demokrati.
- Har ingen uppfattning
- Generellt bra
- Bra
- Bra tycker jag
- Svårt för mig att säga tyvärr
- God
- jag hoppas ni gör så bra det går
- God
- Den är bra, dock så väljer få medlemmar att delta i den, det gör processen sårbar. Ett större engagemang bland alla våra medlemmar är krav för att få en fungerande demokratisk 

process och för fler medlemmar ska känna att de accepterar de beslut som tas.
- Har ingen uppfattning om detta.
- Det demokratiska förankringsarbetet var generellt bra, men alla konsekvenser kom inte fram
- Mer demokrati behövs, liksom rättvisa gällande tillgång till lokaler
- Några högljudda bufflar driver sin vilja genom härskarteknik. gubbvälde!
- Ok
- Vet ej
- Bra
- Synnerligen tveksam. Om du inte har samma åsikt, som de dominerande, blir du utfrusen. Bladet "Det Senaste" upplever jag som ytterligt vinklad. Att i ett nr sabla ner en person, i 

inte mindre än tre artiklar och att sedan hävda att debatten är avslutad, när man vill inlämna en replik i nästkommande nummer, är skrämmande. Icke existerande demokrati, enl. 
min uppfattning.
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- Vet ej
- Har blivit avsevärt bättre, men utrymme finns för ytterligare förbättring.
- Vet ej
- Vet ej 
- Inte alltid demokratiskt som i fallet val av rabbin.
- Att införa ortodox gudstjänstordning tycker jag inte rimmar med vår församling åsikter.
- Ok
- Funkar fint 
- Jag upplever att många beslut fattas av vissa viljestarka personer, som har varit med i församlingsledningen länge och använder sin kunskap om beslutsprocesser, budgetarbete och 

sina personliga relationer för att få igenom sina initiativ, samt bromsa andra initiativ från nyare mindre erfarna ledamöter. De är sällan helt transparenta med sina förslag, de 
utvecklar sina förslag i enskilda möten med allierade, istället för att diskutera frågan på möten. Sedan tvingar de igenom beslut på officiella möten genom att lägga locket på debatter 
och anklaga kritiker för att så oenighet. Allt detta leder till att nya fullmäktigeledamöter sällan sitter mer än en mandatperiod och slutar engagera sig, då de ser att de aldrig får 
igenom sina nya idéer eller initiativ.

- Bra
- Den motverkas av ett ensidigt, intolerant och aggressivt debattklimat
- är inte tillräcklig insatt för att kunna svara
- positivt
- Den demokratiska viljan är nog god, men i vissa fall upplevs att utgången av ett val redan är förutbestämd.
- Generellt är det en demokratisk process.
- Vet ej
- Förkastlig och präglad av väl planerat och genomfört kupp artat beslut av ett relativt fåtal medlemmar.
- Dålig!
- Vi tog ett beslut I fullmäktige där Uzi skulle vara Minjens representant vilket inte blev I hans kontrakt. JAg anser att Rabbinkommiten spårade ut. I mitt tank så skulle vi skapa en 

Skandinavisk Beit Din med Jair Melchior och kopiera Norges upplägg så att ingen splittring skulle uppstå. det var min tanke för att lösa olika konverteringar. Detta ville tydligen inte 
Uzi göra vilket gör att hela upplägget faller.

- Förkastlig och präglad av väl planerat och elakt genomfört kuppartat beslut av ett relativt fåtal medlemmar.
- Dålig! Spelar ingen roll vad man tycker. De starka högljudda personerna/grupperna bestämmer.
- Oacceptabel och präglad av ett fult planerat och elakt genomfört kuppartat beslut av ett relativt fåtal medlemmar  
- Ingen idé att gå på möten. Det är bara några få som bestämmer oavsett vad andra säger
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- Jag tycker den fungerar bra
- Att den demokratiska processen tyvärr är svag.
- Tycker inte att det finns en demokratisk process
- Då jag endast varit medlem ett fåtal år har jag svårt att uttala mig om detta.
- Det mesta har gått över mitt huvud. 
- Ingen uppfattning
- OK
- Oacceptabel och präglad av ett, som jag tycker, fult planerat och elakt genomfört kuppartat beslut genomdrivet av ett fåtal medlemmar. 
- skriftlig enkät till medlemmarna skall gå ut innan beslut om ändring i gudstjänstordningen.
- Skriftlig enkät till medlemmarna innan beslut fattades.
- Fullständigt oacceptabel vad gäller det kuppartade genomförande - av ett fåtal medlemmar - som lett till ändrad inriktning av församlingen och en aktiv exkludering och 

diskriminering av medlemmar/judar som direkt följd 
- Oacceptabel och präglad av ett fult planerat och elakt genomfört kuppartat beslut av ett relativt fåtal medlemmar.
- Förvirrande
- ofta har det lett till bråk och medlemmar lämnat församlingen;  man har inte förklarat tydligt de verkliga orsakerna och dess konsekvenser  t ex vår tidigare "konservativa" 

gudstjänstordning  har ingen förankring i judiska församlingsorganisationer. Vi kan inte vara ensamma i världen utan stöd från redan religiösa etablerade organisationer 
- Jag kommer ihåg att dem sa att man kunde konvertera på ett enkelt sätt och då skulle alla räknas  Det funkar ju inte alls. Ortodox innebär Shomer Shabbat och hur många fixar 

det??Lögner och falska förhoppningar för att få igenom sitt beslut. Det blev superfel! Det verkar som en liten grupp gubbar bestämmer allt, kör över oliktänkande och struntar i 
konsekvenserna för oss yngre. 

- *
- Har ingen 
- Vissa personer i församlingen, visar ingen hänsyn och tror att dem kan styra församlingen ut utifrån egna intressen. 
- Är inte tillräckligt insatt i församlingens arbete för att kunna svara
- Fungerar inte och de som utreder och föredrar håller inne med vissa argument.
- Den har ju inte världens bästa rykte... Men i det här fallet var det väl ok...
- God
- Skriftlig enkät innan byte av inriktning till medlemmarna innan beslut fattades
- den är bra
- Innan gudstjänstordningen ändrades borde medlemmarnas åsikter undersökas via en enkät.
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- Det är en skendemokrati. Föreståndarna styr det mesta. Fullmäktige bara nickedockor.
- En skriftlig enkät till medlemmarna innan beslut ändring gudstjänstordning
- Bra
- Nya ideer passar inte för denna lilla församling. Snart får man ingen lust alls att gå till en gudstjänst.
- Detta kallas väl inte demokrati. Religion är religion, behövs inte ändras.
- bra. Fullmäktige beslutar
- Eftersom jag inte är engagerad i församlingsarbetet, så har jag tyvärr ingen uppfattning
- Några personer förstör denna process och tror att dem kan styra församlingen ut ifrån egna intressen.
- Tycker inte den är demokratisk och transparent
- Tycker det är bra att det finns olika alternativ
- Bra. 
- Dålig, tror inte man tar hänsyn till de medlemmar som känner sig exkluderade
- Ej inblandad
- Uppfattar inte processen som demokratisk.
- Bra men för dålig kommunikation 
- vet ej
- Helt överkörd hur konvertiter och deras barn behandlas efter 40 års medlemskap
- vet ej
- blivit bättre
- Demokrati finns inte annat än på pappret. På mötet jag deltog i fick vi helt enkelt veta av deltagande/ samtalsledande (Jag vill inte hänga ut personen som är välkänd och en 

mångårig ledare) att församlingens ekonomi inte tillät att vi kallade en masorti-rabbin. Motiveringen var att det fanns färre utbildade masorti-rabbiner än ortodoxa unga rabbiner och 
då kunde dom (masorti) begära och få högre lön. Det skulle även innebära att den rabbin som kom naturligtvis skulle vara huvudsakligen i Stora synagogan. Dessutom om Göteborgs 
församling skulle räknas på den judiska kartan var det ortodoxi som gällde. Det kallar inte jag demokrati utan uppifrån bestämda dekret som vi kunde ta eller förkasta. Många valde 
nog i att avsluta medlemskap eller åtminstone lite snyggt dra sig undan.

- normalt är processen bra 
- Att den är korrupt med utspridd nepotism där vissa församlingsmedlemmar anser att de kan göra lite som de vill enbart för att de varit engagerade under ex antal år. Jag anser att 

det verkar råda dålig transparens, dålig moral och dålig etik gällande utförandet av uppgifter i vissa av församlingens utskott.
- är den demokratisk?
- ?
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- Bra, har inte känt behov av annat än att man kanske inte måste älta samma sak möte efter möte. Taa beslut, gå vidare.
- Bra!
- -tänk vad bra det hela varit om vi hade fått info.bladet" underlag för utvärdering av de religiösa.....

innan beslutet. I övrigt är den demokratiska processen relativt bra.
- Det är för få som deltar av vår församling, de flesta bryr sig inte utan rycker på axlarna och somnar om
- Vet ej
- Tycker att det är bra. Den som vill påverka kan lätt engagera sig och göra det.
- INGET 
- Pass.
- Till svaret ovan i punkt 5: ?Har jag missat detta?!

.....Vad jag har förstått så blev t.ex. Socialstyrelsens medlemmar EJ OMVALDA!?!? Men "omvalde sig själva" genom att hävda att de demokratiskt(?)  (ordet demokratiskt 
understruket) nyvalda är INKOMPETENTA UPPGIFTEN...

- Vet ej.
- Att det finns en demokratisk process
- fullmäktige bör ges mera inflytande över beslut
- -bra idag men vi måste kämpa mer för optimal process.

Svar på "Deltog du i något av medlemssamtalen/möten? : "Medlem 2018"
- Om fler skulle visa intresse skulle den demokratiska processen bli bättre.
- Sandlåda
- Som medlem blev jag förd bakom ljuset om konsekvenserna för konvertiter. Således mycket besviken att jag överväger att lämna församlingen.
- Vet ej
- Bra
- Den är bra.
- Sådär
- OK
- OK
- God
- Man beaktade inte de faktum att judiskhet definieras enl. ortodox tillämpning. Etiskt och judiskt är det fel och icke-välkomnande att på detta sätt nedgradera mångåriga medlemmar 

till att icke vara judar!!



5.4 Vad är din generella uppfattning om den demokratiska process som finns på JF Gbg? Svar 214-239 av 275

- Den är bra
- vet ej 
- Tycker den är bra.
- Helt OK, men önskar att fler (unga) yngre vuxna valde att engagera sig, sitta med i fullmäktige osv. 

Min uppfattning är att det är trögt och långsamt 
Tyvärr en anledning till att just få orkar/hinner sitta med i fullmäktige

- Finns en ledningshierarki som är tråkig där ledningen ofta lyssnar på vänner i stället för majoriteten
- har blivit bättre
- processen tillhör en sluten grupp av aktiva inom församlingen och inte medlemmarna
- För lite medlemsdeltagande i val etc.
- Tillfredställande
- Kan inte så mycket kring det, men tror att den kunde vara bättre....
- Demokratiska processen är svagt i Församlingen
- För lite insatt
- det är demokratisk process
- Vet ej
- HAR INGEN UPPFATTNING
- RESPEKTÄRA MER VARANDRA
- Har ingen aktuell erfarenhet. Under de åren då jag var aktiv var den demokratiska processen ibland av en del mindre uppskattad
- Alla medlemmar borde fått delta i en medlemsomröstning
- Lättillgänglig info om de beslut som tas i fullmäktige och i styrelserna
- Jag menar att en extrem förändring ska ske med en medlems-omröstning. Tillskriver inte fullmäktige något förtroende i denna fråga. 35% har röstat fram fullmäktige = icke 

representativt. Detta har resulterat i ett stort svek mot "lurade" medlemmar.
- Finns inte
- Ingen uppfattning
- Har ingen aning och hinner inte vara engagerad; generellt nöjd att det finns modern ortodox, men även Chabad, och för andras skull att det finns Masorti
- Jag upplever att församlingen är demokratisk då jag som medlem har rösträtt. Jag har ingen specifik åsikt om just de två gudstjänstordningarna. 
- TROR INTE ATT DET VAR ETT DEMOKRATISKT BESLUT ATT ÄNDRA GUDSTJÄNSTORDNINGEN. ETT SÅ VIKTIGT BESLUT SKULLE FÅ BESTÄMMAS GENOM EN ENKÄT SOM 

MEDLEMMARNA I FÖRSAMLINGEN BESVARAR. DET ÄR JU VI SOM BETALAR SKATT TILL FÖRSAMLINGEN OCH INTE BARA FULLMÄKTIGE
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- Kan för lite om den men verkar finnas vissa röster som är starkare än andras - såklart delvis av god anledning.
- Brå Jätte
- Anser att vi haft röstning tror 2 ggr båda gångerna blev resultat tror jag att det skall finnas en Modern Ortodox gudstjänst ändå blir det omval igen o igen. Känns lite som man 

omyndigförklarar resultaten.
- Tror den är bra (men dåligt insatt)
- Så länge som jag kan komma ihåg har det funnits "samspel" bland församlingsmedlemmar, som har spillts ut genom öppna broar. Det är en tråkig upplevelse där det känns som om 

man är mer "förmena" problem än ... en inbördes klubb
- Finns ej i praktiken 
- Vet ej. Bor utomlands
- Alltid bra med en demokratisk process. Tycker det är bra att man kan göra ett eget val.
- Ingen uppfattning 
- Demokrati existerar inte
- Bedömer att ni gör vad ni kan
- otydlig vad gäller konsekvenserna av respektive förslag/beslut 
- Fungerar ganska bra. Viktigt dock att stor hänsyn till alla "minoriteter". Församlingen är väldigt liten och alla behöver ses och känna  att de är MED.
- Bra!
- Bra med valen till fullmäktige och enkäter som denna. För den som verkligen vill vara med och påverka har jag att den demokratiska möjligheten finns 
- den är långt ifrån en demokrati!?
- Var inte inbjuden att jag känner till
- Det känns som det finns en rädsla av att tappa den äldre generationen som blir övertagande i de beslut fattandena. vart är frågor som lika värden i den demokratiska debatten?
- Då jag inte engagerar mig nämnvärt är jag nöjd.
- Den är (nog) bra!
- Den är oerhört väsentlig
- En demokratisk process är alltid viktig, och jag anser den vara bra som de fungerar på J.F
- Vet ej
- ? Vilken
- Gärna skulle vilja se mera av fullmäktige medlemmar på gudstjänsterna
- Att det främst är "vissa" människor som väljs in i styrelsen som man lyssnar på och som är nolltoleranta i sitt sätt.
- TIDIGARE UPPLEVELSER AV MÖTEN VARIT NEGATIVA P.G.A SÄTTER SOM ÅSIKTER BEMÖTTS. OBEHAGLIGT!



5.4 Vad är din generella uppfattning om den demokratiska process som finns på JF Gbg? Svar 267-275 av 275

- Katastrofal
- En demokratisk process existerar ej längre, då konverterade församlingsmedlemmar utesluts både i religiösa såväl som i konservativa sammanhang
- * Vissa har mer att säga till om än andra - inte bra!

*  Det är alltid män.
* Släpp fram kvinnorna mer!

- Blev förd bakom ljuset om vad som händer med de som konverterat.
- Har ingendirekt uppfattning om det
- Den fungerar. Men de som inte fått som de önskat eller inte insett konsekvenserna på förhand vill gärna insinuera att det inte gått rätt till. 
- Helt ok, men fortfarande oklart: Vad har vi för processer och hur beslut fattas. Kan Kännas fortfarande som en klubb, med som de som vet och de andra... men oftast de som styr 

förtjänar det genom deras engagemang.  
- Exempel : Beslut och händelser runt schlichim tycker jag är opaq och inte väl behandlat. Dåligt! Blev tyst, inga konsekvenser?
- Den är god i tanken, men i praktiken fungerar det inte alltid då vissa krafter verkar i kulisserna för att få igenom sina åsikter. 
- Mycket nepotism och baktal mellan de om engagerar sig som tar fokus från syftet



Steg 6. Din relation till Judiska 
Församlingen i Göteborg
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6.1 Hur har din relation till Judiska Församlingen
ändrats efter införandet av dessa två olika
gudstjänstordningar? (314 svar)



6.2 Var det bättre före 2017 när vi hade en
konservativ gudstjänstordning i Synagogan,
eller är det bättre nu när vi har en Modern
ortodox gudstjänst i Synagogan? (291 svar)

110st (37,8%)

86st (29,6%)

42st (14,4%)

58st (19,9%)

Bättre före 2017

Bättre efter 2017
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Svarsalternativen ihopsatta och avrundade för ökad tydlighet
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6.3 Hur skulle du rangordna din relation till…
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6.4 Hur kan din relation till JF Gbg stärkas? (sid 1 av 12)

- Framför allt skall vår församling ha en rabbin, som inte går i Över rabbinatet i Jerusalems ledband, utan inser, att inom judendomen finns det inga dogmer och ingen påve. En rabbin 
som skulle betrakta alla församlingsmedlemmar som just j u d ar, en rabbin som med viss glädje skulle välkomna alla alla dem som valt - av en eller annan orsak - att förena sig med 
det judiska folket. En rabbin som skulle med Rambam (Maimonides) säga: "Man är inte jude, man blir jude."

- Mer arbete mot rasism och antisemitism. Separering av Israel och församlingen. 
- Se längre svar ovan. Ökad inkludering oavsett vad medlemmar tror på, röstar på eller har för politisk åsikt eller hur de lever. Betona detta. Mer av gråskala, mindre av svartvithet. 
- Genom att de som konverterats före nuvarande rabbin räknas såsom tidigare.
- Den är bra. Bra med öppenheten. 
- Ta mycket mindre betalt för medlemmarna för olika aktiviteter.
- att den finns där när jag behöver
- Genom att bli en enhetsförsamling i ordets rätta bemärkelse
- its strong as it is
- Genom pensionärs aktivitet
- Den är redan stark
- Är redan stark
- Är redan stark
- Redan stark
- Om alla kan få känna sig välkomna och inte exkluderade så skulle min relation förbättras till Judiska församlingen.
- Min svaga relation enligt ovan är helt beroende på den ortodoxa exkluderingen - Från att tidigare ha varit en aktiv medlem i alla möjliga aktiviteter så har jag slutat delta nästan helt. 

Enda sättet att stärka min relation är att 1) antingen anställa en rabbin som erkänner alla medlemmar som judar även om de har konverterat konservativt eller 2) avsluta försöket med 
den ortodoxa inriktningen helt och gå tillbaka till en konservativ- eller på annat sätt inkluderande ordning. 

- Respekt av alla som omfattar alla 
- Kontakta mig, bjud mig in även fast att jag inte längre är medlem och samtala så kan jag tänka mig att gå med igen.
- Den kommer förstärkas som följd av åtgärder som borde införas för att få fler israelisk födda som medlemmar 
- Se ovan angående det politiska ledarskapet
- Mindre bråk och konflikter kring rabbiner och interna frågor om regler kring konvertering oc relation till Israel mm. Mer av öppethet, inkludering, samtal om de stora frågor som finns i 

vår samtid, miljö, rasism, nationalism. Vad kan vi som judar bidra med? 
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- Tag vara på mina kunskaper
- Fler nya medlemmar hade varit kul
- Mindre tjafs mellan de olika grupperingarna (egalitär, orthodox)
- vet ej
- Min relation till JF är redan mycket stark och behöver knappast förstärkas.
- vet ej
- vet inte
- Behöver träffa flera medlemmar och dela åsikter. 
- Genom en större öppenhet för olika uppfattningar när det gäller politiska ställningstagande 
- Kanske vi ska vända på frågan, hur kan församlingens relation till sina medlemmar stärkas?  Kortare beslutsprocesser. Hjälp till när vi behöver. Transparens. Drunkna inte i 

administration. Skapa enkla vägar -från idé till beslut-. Det är inte vi och dem. Det är bara vi.
- Genom att alla konvertiter accepteras som förut Många konverterade anstränger sig mer än judisk födda att ge sina barn en judisk tillhörighet med allt vad det innebär. 
- Bätre hälsa att kunna delta.
- Tycker att relationen speglar mitt engagemang i besök samt arbete i styrelse. Kunde delta i fler aktiviteter, men det ligger helt på mig. 
- Utbildning om judendom: Fruktbara diskussioner. Föredrag. Seminarier. Jeshiva. Rabbinbesök. Samarbete med Paideia. Limmud i Göteborg. Osv
- Fler kulturella och sociala aktiviteter. Exempel filmvisning med judisk anknytning.
- Mer engagemang från medel- yngre generationen skulle locka mig och min familj. 
- Fler kulturella aktiviteter samt samtal/undervisning om judendom.
- Det är bra som det är.
- Min relation till Församlingen är stark
- känner att jag har redan en stark relation
- Behövs inte då jag redan har starka band
- Då jag inte bor i Göteborg så tycker jag min relation är den bästa
- Har redan ett starkt band
- ?
- Jag vet inte, jag känner mig trött och frånkopplad på alla sätt. Just nu har jag ingen lust eller behov av att delta i varken sociala eller religiösa sammankomster på församlingen. 
- Att kunna bli mera inkluderad. När jag besöker församlingen upplever jag ett utanförskap. Jag upplever ingen öppenhet utan att det är en ” klubb” för inbördes beundran.
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- Den är stark
- Den är stark
- Har inga åsikter.
- Om vi bodde närmare synagogan. Om det erbjöds kurser eller seminarier som inte bara var hebreiska för nybörjare eller konverteringskurser. Vore bra med mer intressanta saker att 

läsa i lobbyn. Till exempel Rabbi Joanthan Sacks parashat hashavoa skulle kunna skrivas ut och ligga där.
- En återgång till 2017 år ordning med en konservativ gudstjänstordning där vi alla räknas in med en inkluderande Rabbin som önskar mig välkommen och ser mig för just den jag är. 

En återgång innebär naturligtvis också att alla konservativt konverterade åter räknas i synagogan. Att gå tillbaka innebär här att gå framåt, att följa med tiden. Att värna om oss alla 
lojala och betalande församlingsmedlemmar!! 

- Ännu fler icke religiösa evenemang
- N/a for tillfallet givet boende utomlands
- Genom att behålla den ordning och utbud vi har nu.
- Den är redan stark men en heltidsanställd tjänsteman för den egalitära sektionen som komplement till den heltidsanställde ortodoxe rabbinen, t ex en masortishaliach skulle göra 

sektionerna mer jämlika.
- Jag tycker att jag redan har en ganska stark relation till församlingen.
- Sociala aktiviteter i olika former för unga vuxna. Mer aktiviteter för barnen där man ser till att fler från judiska skolan och förskolan närvarar (tightare samarbete? Många från skolan 

som inte kommer ofta till församlingen).
- Att jag deltar i fler arrangemang på församlingen.
- Att jag själv bestämmer mig för att bli aktiv igen.
- Större fokus på att nå ut till passiva medlemmar och de som ännu ej är medlemmar. En lite grupp aktiva diskuterar idag med varandra.
- Om jag skulle kunna känna mig mer inkluderande
- Jag har en mycket stark bindning till församlingen på grund av min bakgrund och mina föräldrar. Har tidigare arbetat mycket aktivt för församlingen och i olika föreningar inom 

församlingen. Numera inte alls. Intresset har försvunnit. se tid. svar
- Jag önskar kunna deltaga mycket oftare.
- Om fullmäktigeledamöterna blir mer lyhörda för medlemmarna åsikter och inte enbart ser sina egna synpunkter som de enda värda att ta i beaktande. 
- Att information sköts bättre. Att vi går tillbaka till en konservativ gudstjänst med en Rabbin som inkluderar alla. Stora beslut behöver alla församlingsmedlemmar får rösta om.
- Det är bra som det är. 
- Mer aktivitet 
- bli en Konservativ församling igen vilken inkluderar alla. församlingen borde be om ursäkt till min familj och alla sårad medlemmar !
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- Enbart genom att räkna alla konservativt konverterade församlingsmedlemmar som fullvärdiga medlemmar. Sker ingen förändring måste jag lämna församlingen
- Att återställa den tidigare konservativa ordningen. Uttrycka en allvarligt menad ursäkt till alla som förnedrats. Sker ingen förändring måste jag lämna församlingen.
- Bättre välkomnande i entrén, utan spegelrutor, mer som i andra länder när man välkomnas som besökare
- Om jag flyttar tillbaka till Göteborg på heltid. Är snarare en stödmedlem! 
- försöka vara mer aktiv
- Öppna upp och sänk medlemsavgiften
- Vet inte
- Eftersom införandet av nuvarande uppdelning har tydligen inte fungerat helt, återgå till Församlingens traditionella, inkluderande, konservativ inriktning. 
- Jag är nöjd
- Den kan inte stärkas mer
- Alla medlemmar räknas lika på gudstjänster (då menar jag alla typer av konverteringar)
- Sluta tjafsa och inte delas upp i olika grupper 
- Inkludera fler som inte alltid räknas ......
- Om jag flyttade tillbaka till Göteborg 
- Fler event för personer i min ålder (28 år).
- Öppenhet, transparens. Vid något tillfälle varje termin kunde personalen på församlingen presentera sig och mingla med medlemmarna. Ett ansikte bakom varje namn är alltid bra! 

Underlättar framtida kommunikation......
- Den är redan stark
- Den kan nog inte stärkas mer, jag är ganska aktiv
- Ta ansvar för alla medlemmar som valt att leva judiskt genom att konvertera, har personerna levt ett judiskt liv sedan konverteringen - kräv av församlingsrabbinen att räkna dessa 

personer som fullvärdiga judar. Tvinga inte dessa personer att behöva göra en ytterligare konvertering, det är inte okej - det är kränkande. 
- Inkludering
- Att JF anordnar fler shabbatmiddagar och anordnar ngt på alla judiska helgdagar.
- Fler ungdoms arrangemang
- Den är redan stark.
- Redan stark
- Svaren ovan representerar hur jag förhåller mig till aktiviteter nu, inte före 2017 och inte hur jag önskar att det var. Egentligen är mitt engagemang stort på alla områden och jag skulle 

åter engagera mig om detta arrangemang tog slut.
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- Den är sedan lång tid mycket stark
- mer utbildning på högre nivå
- vet inte i nuläget
- Det beror mest på mig
- Jag tycker den judiska församlingen kan bli bättre på att välkomna de, som mig själv, som inte går på många event. Känns svårt att plötsligt dyka upp på ett nytt event utan att jag gått 

på de tidigare. Känns inte lika öppet för alla.
- Har tyvärr ingen aning om det
- Eget initiativ
- Mera sociala/kulturella aktiviteter
- Svårt att besvara
- Flytta all verksamhet till ett ställe (Guldheden). När jag får barn kommer jag engagera mig mer men det är svårt just nu. Jag är varken ung, gammal eller har egen familj. Vad finns på 

församlingen för mig?
- Jag vill slippa känna att jag och mina barnbarn inte är riktiga judar. Om Masorti-inriktningen fick ha fler gudstjänster i Stora synagogan skulle jag känna att den räknades som mer 

likvärdig med den ortodoxa och att den ortodoxa rabbinen inte automatiskt skulle ses som hela församlingens rabbin (för det är han ju uppenbarligen inte). 
- så som ni gör med aktiviteter och kulturella aktiviteter samt föreläsningar men det händer mycket i omvärlden. Vi är för passiva. ta upp aktuella politiska ämnen tex vad händer USA 

Israel eller politik i Israel eller vad händer i Sverige angående antisemitism, bidragen till palestinska myndigheten Sida UD ja det finns hur mycket som helst. Ett tema kan ju löpa några 
gånger etc. 

- Genom öppenhet
- Större gemenskap, mer blandade aktiviteter, ost provning, vin provning, matlagning, se på sportevenemang, diverse fysiska aktiviteter tillsammans, yoga mm mm 
- Utveckla gärna den egalitära ordningen där kvinnor har samma möjlighet till deltagande som män. 
- Den ortodoxa ordningen känns otidsenlig och direkt diskriminerande mot kvinnor, hbtq-personer och konvertiter som konverterat "felaktigt". 
- Ovärdigt med en rabbin som inte hälsar på kvinnor i hand och inte låter Bat Mitzvah-flickor läsa haftara eller musaf i synagogan. 
- Rabbinen är också ett ansikte utåt, utanför synagogan. 
- Vi kan inte ha en religiös företrädare som inte står upp för grundläggande värderingar vad gäller hbtq-personer och kvinnor. 
- Det bästa hade varit om vi kunde ha kvar den egalitära och införa en konservativ ordning istället för nuvarande ortodox. 
- Jag hade då kunnat tänka mig att gå till synagogan oftare.
- En ortodox ordning exkluderar personer som inte konverterat ortodoxt. Att dessa personer känner sig exkluderade påverkar alla. En konservativ ordning skulle vara att föredra. Alla 

som konverterat konservativt måste räknas som judar. Annars förtvinar församlingen.
- Samsittning alt. Egalitär ordning i stora synagogan, mindre segregering överlag
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- Ta bort utanförskapet - Alla judar skall räknas in och räknas lika! Antingen erkänner Uzi alla medlemmar som judar eller också anställer vi en ny rabbin som inkluderar alla. Om detta 
inte sker kommer jag lämna församlingen

- Genom inkludering och hänsyn till att många lever i blandäktenskap
- Enklare att ta med icke-judiska partners till synagogan (och sitta med dem om ej samma kön). Att man kan gifta sig med icke-judisk partner i synagogan. 
- Oförändrat
- Mer musik och konserter. Vänligare och proffsigare tongångar i Det Senaste
- Prioriterad tid
- Vet ej
- Vet ej.
- Ett mer inkluderande församling. Tycker tex att judar och icke-judar ska få vigas och att alla konvertiter välkomnas. 
- Återgång till 2017 så att mina barnbarn och svärdöttrars judiska status räknas helt.
- Att vi återgår till 2017 års ordning. 
- Mer mingel fester 
- Mer ungdoms ”get together”
- Den är ganska stark som det är, men jag upplever beslutsprocesserna som väldigt frustrerande och odemokratiska.
- Vet ej
- Mer kulturell aktivitet, mer erkännande av att judiskhet och judisk kultur kan vara både religiös och sekulär. En mindre okritisk uppslutning bakom den israeliska högern.
- inkludering
- Församlingen kan inte påverka för att det beror på mig 
- Att man skärper sig och blir lite mer aktiv själv! Intresset finns ju, så nu får man nog sätta igång lite " med sig själv"
- Önskar ännu fler sociala och kulturella aktiviteter, och att dessa inte kommer i skymundan för de religiösa aktiviteterna. Upplever inte längre lika god stämning, utan mer polarisering. 

Skulle gärna se en mer inkluderande inriktning.
- Mer kultur- och sociala aktiviteter
- Mer gemenskap och mindre uppdelningar.
- Ta hand om ungdomarna, stark upp U&U styrelsen för de har fel focus. Satsa på småbarnsföräldrar avseende på utflykter, gudstjänster, föredrag. Barnpassningspool etc. U&U styrelsen 

har för lite fantasi. Sök aktivt upp medlemmar eftersom vi inte har ett sug efter aktiviteter idag. Tillsammans kan vi skapa så mycket om vi bara tänker till
- Återgång till likaberättigande för alla medlemmar. Installerande av Rabin som månar om och är tillgänglig för samtliga medlemmar och dessutom respekterar dessa fullt ut.
- Att få mer gehör för förslag och synpunkter.
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- Återgång till likaberättigande för alla medlemmar. Installerande av Rabin som månar om och är tillgänglig för samtliga medlemmar.
- En återgång till en likaberättigande hantering av mig och andra judar/medlemmar i församlingen som liksom jag idag (efter förändringarna 2017) i stora delar är exkluderade/inte 

räknas och betraktas som fullvärdiga. Återgång till en Rabin som månar om/accepterar och likabehandlar samtliga medlemmar. 
- Mer sociala aktiviteter, gärna även dagtid, då huset står tomt
- Att vara mer aktiv
- Att modernisera istället för att sträva bakåt. Vi är inte i Israel, vem kan säga vem som är jude och vem som inte är jude. Personligen är det väl G-d som är tongivande och inte 

människan.
- Vet ej
- Svår fråga då jag tror att det beror mest på mig själv. Har på något sätt tappat initiativet. Skulle behöva någon som pushade på mig och det ligger väl inte inom församlingens 

ansvarsområde.
- Att alla betalande medlemmar räknas som fullvärdiga judar i församlingen och bemöts på ett respektfullt sätt.
- Vet ej
- OK som den är
- En återgång till en likaberättigande hantering av mig och andra judar/medlemmar i församlingen som liksom jag idag (efter förändringarna 2017) i stora delar är exkluderade /inte 

räknas och betraktas som fullvärdiga. Återgång till en inriktning / val av Rabin som månar om/accepterar och likabehandlar samtliga medlemmar. 
- Ändra till tidigare gudstjänstordning
- Ändra till tidigare gudstjänstordning.
- En återgång till en likabehandlande hantering av de medlemmar/judar som idag aktivt diskrimineras och i stora delar exkluderas - som en direkt följd av den nu rådande 

ordningen/inriktningen inom församlingen efter förändringarna 2017. En återgång till en församling/Rabin som månar om accepterar och likabehandlar samtliga medlemmar! 
- En återgång till en likaberättigande, accepterande och inkluderande behandling och hantering av mig och andra judar/medlemmar i församlingen som liksom jag (efter 

förändringarna2017) i stora delar är exkluderade/inter räknas, betraktas och behandlas som fullvärdiga. Återgång till en Rabin som månar om/accepterar och likabehandlar samtliga 
medlemmar. 

- Låta alla mina barn deltaga fullt ut i gudstjänsten
- vet ej
- Slopa den ortodoxa inriktningen i synagogan och deras församlingsrabbin. Han är INTE min rabbin!
- Mer engagemang 
- Svårt att svara på då jag för tillfället inte bor i Göteborg
- Att fler deltar i församlingens aktiviteter. Att aktiviteter för ungdom/studenter utökas på det judiska planet, och att vi behåller modern ortodoxa gudstjänster.
- Att rabbin räknar in tidigare konverteringar
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- Ändra till tidigare gudstjänstordning.
- För att få fler människor att engagera sig i olika delar av församlingslivet, exempelvis beslutsprocesser eller styrelsearbete, så måste man hitta en bättre värdegrund där man 

behandlar varandra med större respekt,
- Ändra till tidigare gudstjänstordning.
- Vet ej 
- Låt bara kvalificerade religiösa tjänstemän uttala sig om halacha. Så man slipper skämmas.

Se till att den ortodoxe rabbinen får hjälp med att hantera de församlingsmedlemmar som behöver "ortodoxa papper" på ett smidigt och värdigt vis.
- Jag har redan en stark relation JFG. 
- Ändra till tidigare gudstjänstordning
- Fler aktiviteter riktat till mig
- vet inte.
- vet inte
- Att församlingen stöttar Rabinen Uzi i allt han gör. Han stärker mig.
- vet ej
- Att aktiviteter för våra barn/ungdomar/studenter utökas på det judiska planet, och att man behåller modern ortodoxa gudstjänster
- Vet inte
- Tror inte den kommer kunna de tyvärr
- Vet inte? Tycker att jag har en mycket stark relation till JFG.
- Acceptera gamla konverteringar till 100%. Inte vända kappan efter vinden
- Bet ej
- Om de skilda grupperingar kan åsidosätta sina individuella mål och fokusera på en gemensam riktning
- Mer aktiviteter för åldrarna 25 - 40
- vet ej
- Se till att alla räknas fullt ut
- har en bra relation men skulle uppskattas att räknas som Jude i församlingen
- vet ej
- Slichim är ett måste annars tar ingen på sig att organisera aktiviteter för unga och unga vuxna.
- Ökad transparens, mindre nepotism och en församling som står upp för konvertiter, kvinnor och folk som inte ser sig som ortodoxa.
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- Om tanken med sociala men även i viss mån religiösa/sociala samlingar är att människor ska mötas och även få nya vänner, så ställer det krav på ledaren/ kvällens värd. krav på 
"aktiviteter" som gör att människor möts, börjar prata med varandra, dela med sig av sig själva, mer än om väder och vind. Det är kanske inte rabbinen som ska göra det varje gång. 
Det finns säkert andra som kan ha den uppgiften. Temakvällar, bjuda-med kvällar, bjuda-hem kvällar... Nu består församlingen av familjer med lång historia i Göteborg och deras sedan 
länge vänkrets och sen en nyare grupp som kommit till senare med eller utan familj, men utan rötter i den gamla grupperingen. Att få dessa två grupper att känna Göteborgs 
församling som ett gemensamt hem Det blir en utmaning som hittills inte varit huvuduppgift för någon. Frågan jag ställt mig är: Behöver JF nya medlemmar, mer än för ekonomin? Är 
man villig att jämka på sig för att nya ska få plats? Är man beredd på att själv öppna sin egen goa grupp/ sina hem för nya? Eller ska JF fortsätta att vara en församling för de redan 
etablerade, dom man känt i alla år. Det är många som kommit och sedan gått bara de senaste 15 åren. Människor som aldrig blev sedda, insläppta och därför försvann. Vill vi vara en 
välkomnande församling för Göteborgs judiska befolkning, både de religiösa och de kulturella så får vi nog fundera på vad vi gör på våra samlingar, men även med vår privata tid 
utanför Östra Larmgatan.

- vet ej
- i pappersenkäten.
- Eget initiativ, möte och träff!
- -saknar pensionärsaktivitet!
- Vet ej är väldigt stark idag
- Genom att mina judiska vänner skulle delta mer i sociala aktiviteter. 
- Tycker den är stark.
- INGET 
- Mer tydlighet från alla. En riktig inkludering, en öppenhet. Trist att vissa inte räknas av en del personer, det gör många ledsna och det är hemskt.
- !....
- Tillägg till Steg 6.: "Inget emot att egalitär finns som alternativ. Det är orotoxin som känns fel kontra konservativ"

Tillägg till Var det bättre föra 2017"?   Hur är den frågan tänkt att besvaras. Goddag yxskaft"

Svar till ovanstående fråga: 
Tänk om. Skall församlingen försvinna. Vad är inkluderande i dagsläget. Att man inkluderas att betala medlemsavgiften??

- Var mer välkomnande mot nya medlemmar.
Mentorskap. Bjud in mer aktivitet.

- Ser inte att den kan
- Vet ej
- genom kulturella och sociala aktiviteter.
- T.ex. att jag vill bidra till ytterligare minnesmoment över förintelseöverlevare med (familj) men det händer inget.



6.4 Hur kan din relation till JF Gbg stärkas? sid 10 av 12

- Genom att de som är judar också räknas som judar! Det måste den som är rabbin här acceptera!
- Vet ej
- ?
- vet ej 
- Tycker ni gör mycket, beror på mitt eget val.
- Bättre fler aktiviteter för barn bl.a i samband med heldags-gudstjänster, har varit sämre de senaste åren. 
- Bör även delas upp i olika åldersgrupper. 

Ha aktiviteter även för äldre barn 10-15 år.
- Att medlemmar erbjuds större och fler förmåner. Gratis fest mm.
- positivt att delta i judiska helger såsom Purim, Rosh Hashana, Pesach.   Tycker mycket om middagar och Rabbi Uzi Levian
- Kompletterande svar till från om det var bättre före/efter 2017:

"Ni ställer här 2 frågor?
Går inte att svara på!

- Genom att även masorti får en kunnig ledare, t.ex en karismatisk rabbin, manlig eller kvinnlig
- I might be more active when I stop working and have more time. Also I need to see a more open and flexable trend in the congegation.
- Jag är nöjd.
- GENOM ATT BO NÄRMARE GÖTEBORG
- Vet ej
- vet inte
- Genom att inkludera alla, inte "stöta bort"
- Att folk jag känner uppmuntrar mig att komma oftare. Att jag får mer tid i mitt liv. Dvs: Inte så mkt ni kan göra...
- Genom att acceptera Alla människors lika värde och bli inkluderande mot alla konvertiter och deras barn Inte bara ha intresse kring deras engagemang och medl. avg.
- Beror på församlingen
- ?
- Mer sociala aktiviteter, t.ex lokal Limmud
- Försöka "föryngra"/modernisera ännu mer vid Gudstjänster till ett mer ungdomligt och/eller familjevänligt till unga familjer.
- Göra aktiviteter för medlemmar mellan 30-60år
- Den är mycket stark



6.4 Hur kan din relation till JF Gbg stärkas? sid 11 av 12

- ATT MAN ÅTERGÅR TILL DEN KONSERVATIVA GUDSTJÄNSTORDNINGEN OCH ANSTÄLLER EN RABBIN SOM ÄR BEKVÄM MED DEN
- Tror vi behöver eldsjälar i olika vänkretsar. 
- Jag får engagera mig (lättare om det är samsittning i synagogan)
- Skiljer mig & gifter om mig med en judisk man?!!
- Då jag nu mera mycket trött, av olika anledningar ofta jag inte deltar som jag skulle vilja i något! Viljan finns. Men hälsa och ålder de "orken". Trist!
- Vet ej. Bor utomland
- Beror på, men min relation till församlingen är positiv. Har själv varit aktiv som föreståndare olika skeden i livet.
- Församlingen kan nog inte göra så mycket! Det handlar nog mer om mitt eget intresse!
- Vet ej
- Bor på Neuberghska
- Att läkningen lyssna på medlemmarna och inte ständigt kör över
- Har inga förhoppningar
- Återställ gudstjänstordningen konservativ och masorti eller byt "lokaler"
- Att det blir mer inkluderande, även om man är en lågaktiv medlem! Självklart utan att påverka säkerheten.
- Var mer aktiv tidigare på 1980-talet
- Genom att jag blir mer intresserad av att ha en relation till församlingen. dvs det kommer av på mig.
- att ni har mera respekt för medlemmar, mera kontakt
- Att flytta tillbaka till Gbg
- Mer kvinnor som är delaktiga.   Öppenhet mot jämlikhet.
- Att jag själv tar större plats på den kulturella / sociala plattformen! Det gäller, som sagt, att inte "sitta på läktaren". Varken som kvinna eller som man!
- Jag är med av solidaritetsskäl. Jag vill at de skall finnas f att mina barn & barnbarn ska kunna ha ett starkare deltagande om de skulle önska. 
- HÅLLER SHABBAT HEMMA, FIRA HÖGTIDER HEMMA.      KULTUR/SOCIAL     -ATT JAG INTE DELTAR BEROR MEST PÅ TIDSBRIST. 
- Åter igen humanism, bort med vuxenmobbning, missunnsamhet.    Vi är många fler som skulle besöka goggan.
- Se steg 6.
- Genom att bemöta folk som kommer "utifrån" på ett trevligt sätt! Idag är församlingen till stor del mötesplats för familjer som varit med länge. De är inte så intresserade av att lära 

känna nya medlemmar. Man bkir fort ensam i församlingen - TRIST!
- mycket stark relation
- Att jag ser att det erbjuds jazz-klassiska konserter på församlingen



6.4 Hur kan din relation till JF Gbg stärkas? sid 2 av 12

- Jag tycker det är viktigt med en rabbin som känner sin församling och som har en bra relation till de flesta. Även att ha slichiim i församlingen är en viktig del, det stärker 
kunskapsnivån och engagemanget i en församling som GBG där kunskapsnivån över lag inte är så hög. 

- Jag skulle vilja se att man löser frågan om vem som är godkänd jude och vem som inte är det. Detta är en fråga som stör alltför mycket. Själv är jag berörd av detta och känner en rätt 
stor frustration över att vi har en rabbin som kör över våra lokala sedvänjor och flaggar med rabbinaret i Israel. Vi har en Minhag som i flera hundra år har varit hyggligt inkluderande 
gentemot de flesta sorters judar. Jag är inte intresserad av att gå tillbaka till medeltiden pga en israelisk rabbin, hur trevlig och karismatisk han än må vara. Kan detta lösas på ett bra 
sätt, så skulle det få mig att tycka bättre om församlingen. 

- Större uppskattning för eldsjälar som lagt mycket tid och engagemang i JF



Steg 7. Kiddush



7.1 Motsvarar Kiddushen dina förväntningar?
(291 svar)             

Motsvarar inte Överträffar mina
mina förväntningar förväntningar



7.2 Hur kan vi göra Kiddushen bättre? (sid 1 av 5)

- Att göra gemensam kiddush funkar inte.  Ofta manas gudstjänstbesökarna i lilla synagogan - åtminstone på fredagarna - att förkorta sin gudstjänst, eftersom de i stora synagogan 
redan är färdiga och inte vill vänta på att göra kiddush.

- Svårt att säga eftersom jag endast deltog före 2017
- Mindre stress. Ibland hinner jag inte dricka mitt kaffe, så är det tid att bensha...
- Släpp fram barnen för att hjälpa de religiösa tjänstemännen med läsning av broches. Skapa ett aktivt deltagande och en lärande miljö där fler medlemmar deltar aktivt - Med läsning 

av bön, översättning av böner till svenska och förklaringar av veckans Toraavsnitt. Alla skall få delta - kvinnor och män lika!
- Jag är mindre intresserad av kidushens innehåll 
- Se ovan - även där dominerar den ortodoxa inramningen även om kiddushen nästan helt är en social aktivitet
- mer öppenhet, mer inkludering. få ALLA att kännas sig sedda och välkomna av församlingsledningen. Som jag ser det är det den valda församlingsledningen som är värdar för 

kidduschen.  
- Inget behov av förändring
- vet ej
- Kanske ta några minuter att presentera nya människor.
- Fler nya medlemmar 
- Vet ej
- Vet ej
- Kortare benshen.
- Det är bra som det är.
- Eftersom jag aldrig deltar i gudstjänstlivet kan jag inte besvara frågan 
- Bra att båda gudstjänster gör kiddush tillsammans. Bra om man gör fler saker gemensamt.
- TYCKER DET ÄR TREVLIGARE MED NÅGOT SLAGS KAFFEBRÖD ÄN DET SOM ERBJUDS NUMERA
- Vet ej
- Den är perfekt
- Kanske kan man ordna fler intressanta korta föredrag i samband med kiddush, ej nödvändigtvis med religiöst innehåll.
- Vet ej
- Ingen feedback. Tycker det är bra.
- Riskakor/glutenfritt alternativ till brödet.



7.2 Hur kan vi göra Kiddushen bättre? (sid 2 av 5)

- Bra att den är gemensam
- Vet ej
- Vet ej
- Genom att blanda nya och gamla medlemmar, att klickar inte sitter med varandra och pratar
- Har endast gått på Kiddush en gång, det var innan 2017. 
- Mycket bra som det är
- Låta ngn föreståndare leda den Sekulära delen med information m.m.
- Själva kiddushen är mycket fin!!  Men...: Irritation uppstår när man inte klarar att avsluta sin gudstjänst "i tid" för att samordna kiddushen! Skapar stress - hinner inte avsluta i tid -

kapplöpning med klockan!?! Gäller att hålla koll på hur långt den ortodoxa gudstjänsten har kommit..... etc
- Den är redan bra
- Det är ett trevligt sätt att träffa folk på, ju fler människor som kommer desto roligare. Jag tycker att men skall dela ut uppgifter på fler personer i samband med gudstjänster. Får en 

vuxen man/kvinna en alliya så kanske de tar med sig sin äkta hälft. Får en ung person en alliya som kommer säkert både föräldrar och några kompisar. På det sättet skulle vi få fler 
sällanbesökare att besöka gudstjänsterna samtidigt som kiddusharna skulle bli mer välbesökta,

- Nä, den är bra som den är 
- Tema kiddushar där man involverar de olika föreningarna i JF, tex JSG och JUGBG
- Ha lite frukt på bordet.
- Det låter fint att alla ska ha Kiddush tillsammans men för oss som inte räknas av rabbinen och av den modernt ortodoxa inriktningen, eller som inte stödjer den, känns det obekvämt 

att ha Kiddush tillsammans. 
- Att någon från ledningen informerar lite om kommande aktiviteter - så var det tidigare
- ordna vinet innan alla har kommit
- vet ej
- Jag tycker att den fungerar bra.
- vet ej
- Musik och sång på kiddushen. 
- Större variation mellan varje vecka, varma måltider, kalla, buffe, färdiga rätter mm
- Den fungerar oftast bra. Ibland tar maten slut lite snabbt. 
- Allt är bra, men det behövs litet mer av enkla saker som mer bröd och ost. Maten räcker ofta inte till alla.
- Mer deltagande från medlemmar och från kvinnor.
- Maten räcker inte alltid, ens när vi vet i förväg att det kommer många besökare till synagogan.



7.2 Hur kan vi göra Kiddushen bättre? (sid 3 av 5)

- Be olika kunniga medlemmar (män OCH kvinnor) leda kiddush och läsa motsi, inte bara de religiösa tjänstemännen.
- vet ej
- Den är bra som den är
- Jag är inte värdig att svara på detta.
- Vet ej. 
- Vid så få besökare behövs det inget gående bord. Sätt fram allt på borden och duka fint.
- Enklare förtäring, inte som nu konstiga blandningar.
- Enklare förtäring och mindre märkliga  blandningar som inte passar samman. Blir lätt kladdigt när många gräver i faten. Ofta är det snålt tilltaget också.
- Trivs med den, kanske mer moderniserat anpassat till ungdomar.
- Bättre för barnen, de äter ju knapp av den
- Att alla sjunger Benchen
- Vet ej går aldrig på Kiddush
- För lite tid att prata med varandra pga för mycket sånger eller övriga aktiviteter.

Ett tillfälle att knyta nya kontakter med varandra.
- för lite tid att prata med andra församlingsmedlemmar.
- lektionerna efter kiddusch bör inte konkurrera med varandra, låt det i stället vara varannan  vecka "ortodox" lektion och varannan vecka "egalitär" lektion, då lär vi kanske från 

varandra och det gäller att ena, inte splittra ännu mer än vad det redan är 
- Mer mat, ökat deltagande och inflytande från yngre medlemmar - Särskilt kvinnor!
- Den är bra
- Duka på ett sätt som inte delar upp oss i smågrupper och placera rabbinen i centrum.
- Mer tid att prata med varandra utan diverse shabatt-sånger.
- för lite tid att prata med varandra
- Jag har inga förslag
- För lite tid att prata med andra församlingsmedlemmar.
- Enkel förtäring och mer gemenskap.
- Enklare, smörgåsar räcker.
- vet ej
- Mer matigt



7.2 Hur kan vi göra Kiddushen bättre? (sid 4 av 5)

- Varför har vi så bråttom? Man hinner inte sätta sig ner med maten och prata, umgås, ta en kopp kaffe mm. utan mitt i allt kommer dagens ordningsman och delar ut sånghäften för 
Benschen! Så börjar man avsluta med maten i munnen, innan hälften är klara. Låt oss få umgås.  Bord att sitta vid även om vi ibland är många.  Enkelbord så får vi alla plats.

- vet ej
- vet ej
- Mer laxmackor.
- Stålande! En nubbe lättar upp men inget måste. Jag är glad att inte stressa hem hungrig.
- -låt kiddushen ta tid!!

-ev. underhållning för alla
- Lagom bra idag tycker jag
- Ingen åsikt
- Önskar bättre servering.
- Svaret ovan är: ?

...och på "Hemmet" ?!?!
- Vet ej
- Vet ej
- Med mera färsk varor än färdig köpta + frukt och kakor
- Presentation, alla hälsar på alla - försök här finna gemensamhet.
- mer variation. Det är nästan alltid detsamma
- Den är bra
- Aktivitet för barn, bl.a.10-15 år

Anknytning till judisk högtid eller ämne pyssel / /barn) i samband med kiddushen
- Deltar ej
- trevligt med kiddush
- Börja tänka på miljön. Bort med plast och engångsartiklar - upplys medlemmarna om detta.
- Att någon har ansvaret för att det fonns vin och bröd (åtminstone)
- Det behövs inte
- Vet ej. Har inte varit på kiddush på flera år.
- Kan ej uttala mig
- Går aldrig på kiddush



7.2 Hur kan vi göra Kiddushen bättre? (sid 5 av 5)

- Tycker sedan David Marciano sköts det utomordentligt och samtalen med Rabinparet intressant många gånger också trevligt att båda gudstjänsterna har det tillsammans är trevligt.
- Vet ej. Bor utomlands
- Inte deltagit på länge 
- ingen åsikt
- Matcha tiderna bättre. Ibland har ortodox inte inväntat Masorti
- ingen åsikt 
- Vet ej?
- Trevligare bemötande av person som ansvarar för kiddush
- VET EJ, BÖR KOMMA OCH VARA MED INNAN JAG KAN SVARA.
- Ta bort obehagliga medlemmar!
- Laktosfri mjölk till kaffet!

Att de två inriktningarna blandas mer och inte sätter sig tillsammans med "sina" vid samma bord.
- Mysigare sittplatser kanske? 
- En lite större variation hade varit trevligt, och en liten omtanke om de äldre som har svårt att balansera små papperstallrikar med kladdiga röror tillsammans med en knallhet 

pappersmugg med kaffe. Vi borde kosta på oss att ha dukade bord och riktigt porslin på kiddush.
- Mindre majonnäs... Mer alkohol



Steg 8. Övriga religiösa aktiviteter
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8.1 Deltar du på någon av de religionskurser
som vi erbjuder? (291 svar)             



8.2 Vad för slags kurser eller aktiviteter med 
direkt religiös anknytning, vill du se mer 
av? (sid 1 av 6)

(sid 1 av 5)- Torastudier
- Vet ej
- Kunna mer om gudstjänster, speciellt Shabbat gudstjänsten. Att får djupare förståelse om t.ex. Amida.
- min hälsa begränsar
- Trots att jag inte deltagit, mest pga tidsbrist, verkar kursutbudet vara helt till fyllest. Hade man dessutom erbjudit någon kurs i Kabbalah, skulle jag nog prioriterat detta och tagit mig 

tid.
- Intressanta tolkningar över Bibeln, Talmud, mm
- Gudstjänstens ordning, genomgång av böner och samtal om konverteringar. Judendomens källor i doktrinen, diskussioner och stöd för olika påståenden, t.ex - Hur kan de olika 

gudstjänstordningarna komma till så skilda slutsatser. 
- Kultur existentiella frågor politik
- Fler tvärfilosofiska diskussions möjligheter. I små grupper och i hemmiljön 
- Jag har svårt att hinna med men om jag hade haft möjlighet skulle jag deltagit i Gerbers judendomskurs
- hur judendomen kan ge svar på de stora frågorna i vår samtid. hur judendomen kan kännas aktuell för mig idag. 
- Inget behov
- vet ej
- Mer som har m Israel att göra
- Religionshistoria, studier i talmud och Tora 
- Studier av Torah och talmud. Veckans torah-avsnitt. Judiska värderingar och hur de är applicerbara idag. Judisk historia. 
- tycker det är bra som det är
- Benjamins kurs har varit mycket bra och bör fortsätta.



8.2 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt religiös anknytning, vill du se mer av? (sid 2 av 6)

- Judisk kunskap, t.ex. förklara gudstjänstordningen. Lära sig om Rambam, Maimonides, Mishna. Behöver inte vara terminslånga kurser men några träffar om en person, ett ämne. 
Gärna på en söndag, också gärna samtidigt som barn har någon aktivitet så att föräldrar kan gå på kursen.

- Samtal i etik och moral.
- I mån av tid Rabbinens kurser
- Någon kurs på dagtid för dem som är "lediga", gärna djupare kunskap om t ex våra böner, deras betydelse, bakgrund, ursprung etc. All kunskap är av godo!
- Exempelvis: diskussioner utifrån religiösa frågeställningar och liknande där personligt engagemang och aktivitet för komma fram.
- Benjamins kurser är intressanta
- Vet ej
- Inget kan locka mig idag tyvärr
- Gabajkurs 
- Gärna kurser som jämför med andra religioner och inriktningar
- Inkluderande middagar för *unga-vuxna* (18-30) där man får lära sig lite mer grundligt vad det innebär att hålla tex. en shabbes middag. Kanske en fortsättning av relle veckla sin 

förståelse av judendom och ifrågasätta samt resonera tex. Varför vissa religiösa bud finns.
- Mindre politik, mer religion. Lär Uzi svenska.
- Jag har varit medlem i Sari Scheinbergs Kabbala studiecirkel i 12 år.
- Fruktbara diskussioner
- Vet ej
- Shiur efter avslutad gudstjänst. Tolkningar av tora-texter.  Fördjupningar i aktuell judisk litteratur. Religionens roller i Israel....
- Vet ej
- Ingen idé just nu
- Religiösa inslag i andra föreläsningar om ex ledarskap. 
- Det som finns med Rabbinen är mkt bra.
- Kurs i Talmud, Midrash ,
- Tolkningar av religiösa texter
- Historia och Hebreiska
- vet ej
- spirituella och kabbalistiska 
- Vet ej, har just nu inte tid att delta i kurser



- filosofiska diskussioner kopplade till judendom 
- Fler grundläggande kurser. Kurser i hebreiska.
- Judisk historia, religion och tradition
- Något rörande kvinnlighet och kvinnan i judendomen
- Gudstjänstens ordning, böner och texter. 
- Objektiv historie-beskrivning av Israels tillkomst samt nuv. situation. Möjlighet att bjuda in utomstående.
- Avseende gudstjänster.
- sångövningar, föreläsningar
- Lära mig hebreiska 
- shabbatmiddag
- vet ej
- Svårt att svara på. 
- Har inte så stort intresse av det religiösa.
- Mer kunskapsorienterade
- jag har inget intresse av att vara med på några aktiviteter anordnade av en församling som (dessutom aktivt!) accepterar en "apartheidliknande" behandling och klassificering av sina 

medlemmar något som i många fall redan har och ytterligare förstärkt obönhörligen kommer att resultera i fortsatt allt färre medlemmar för varje månad som går. 
- Back to basic för de som har växt upp I blandäktenskap etc
- Jag har inget intresse av att vara med på några aktiviteter anordnade av en församling som (dessutom aktivt!) accepterar en "apartheidliknande" behandling och klassificering av sina 

medlemmar, något som i många fall redan har lett till och ytterligare framledes obönhörligen kommer att resultera i fortsatt allt färre medlemmar. Varje dag med nuvarande 
inriktning kommer dessutom obönhörligen att resultera i ytterligare allt fler skadade själar pga bortstötning och nedklassificering. 

- Jag har inget intresse av att vara med på några aktiviteter anordnade av en församling som (dessutom aktivt!) accepterar en exkluderande/"apartheidliknande" behandling av många 
av sina medlemmar. 

- En generell överblick av judendom, inhopp i allt ifrån det vardagliga till ämnen som psykiskt mående, relationer, matlagningskurser, gemensamma arrangemang.
- Vet ej
- Föreläsningar i religion, Sångövningar. 
- Inget
- Att ha roligt tillsammans och knyta nya medlemmar till församlingen. 
- Inför varje större högtid ordnas i god tid en fika eller soppkväll till självkostnadspris varför vi firar just denna högtid? 

8.2 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt religiös anknytning, vill du se mer av? (sid 3 av 6)



- Jag har inget intresse av att vara med på några aktiviteter anordnade av en församling som (dessutom aktivt!) accepterar en exkludering/"apartheidliknande" behandling av många 
av sina medlemmar

- Gudstjänstordningen
- tolkningar av bibeltexter, ev talmud/mischnastudier
- Nybörjarkurs inom judendom för stödmedlemmar, hebreiskakurs 
- Vet inte
- Alla kurser är intressanta om de ges av någon som faktiskt är utbildad i frågan.
- Vore bra med någon form av fördjupningsperspektiv. 
- Antisemitism idag, 
- Att kunna melodierna.
- Konvertering enligt konservativ inriktning lika tidigare.
- judiska religionen och betydelse.
- religions betydelser
- Hur man håller kosher. Lagar kosher mat.
- vet ej
- Vet inte
- Kashrut med praktisk inriktning, seminarium om gudstjänstordningen.

- Hebreiska och som går igenom det så jag lär mig bönerna. relle för vuxna 
- Diskussion/fördjupning om veckans Parasha, Torah for everyone /Benjamin G kurs) , Genomgång i samband med helgdagar/högtider, Etitk moral Mitsvot tillämpning i dagens 

samhälle. Sabbatsmiddagar varje månad kanske med olika teman, som inte bara innebär att vi äter tillsammans och sen går hem!! Det är här kvällens värd får sin uppgift MEN det 
måste vara en med röstresurser eftersom vi tydligen inte kan använda mickar!! Låt oss börja umgås igen.

- har inte deltagit på flera år men när tid finns i framtiden så vore en konverteringskurs intressant
- Lördagarnas Shiur är bra, lite väl teoretiska. För att få folk till gudstjänst krävs praktik. T.ex. repetera böner,  sig uppbyggnad, förstå varför det blir tyst osv. Mycket basic.
- -gudstjänster i allmänhet.

-Torakunskap i   -"-.   - mystik
- Vet ej
- Jag tror redan att det finns, men grundkurser 
- KABBALA KURSER 

8.2 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt religiös anknytning, vill du se mer av? (sid 4 av 6)



- Ht. 2018 gjorde jag det inte men brukar följa minst en kurs per termin.
Variera dem gärna "Jiddisch litteratur" (kvällstid t ex)

- v.g. se föregående svar.
- Tillägg till ovanstående:  Inte nu har gjort
- Grundkurs i Judendom, otroligt lärorikt, stimulerande och visar judsik värme genom utsökt lärare: Benjamin Gerber
- vet ej.
- Hela judendomen - modern?
- Svar på ovanstående fråga: Beror på innehållet.

Att få veta mer om bakgrund och anledning till bestämmelser och aktiviteter.
- vet ej 
- Bättre fester till purim, channuka mm, mer organisation

Shabbatmiddagar där små barn är i puben med aktivitet medan föräldrarna äter.
- kunna följa med Gudstjänsterna
- Jag vet inte
- För vuxna hur man davnar själv/ leder gudstjänst (men skulle kanske inte ha tid att gå på dom just nu...)
- vet ej
- Matlagning/bakning 
- Prioriterar mer att läsa själv.
- Vet ej
- Gillar generellt inte att gå på kurs, då jag har handikappat barn och är låst att vara hemma viss tid varje dag. Maken har arbete med olika arbetstider.
- Vet ej. Bor utomlands
- Gudstjänstordningen - dagtid skulle underlätta! Kurs i hebreiska - dagtid!
- Är mycket imponerad av verksamheten men orkar tyvärr inte vara aktiv
- vet ej!
- Deltar för tillfället inte i någon religiös kurs, men har deltagit tidigare och kanske kommer att göra det framöver igen.
- Följer gudstjänster. Leva ett mer judiskt liv.
- Är nöjd med de som ni erbjuder idag men har tyvärr mycket omkring mig just nu.

8.2 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt religiös anknytning, vill du se mer av? (sid 5 av 6)



- STUDERAR KABBALA SEDAN 13 FÖR SARI. 
- Hebreiska läs och skrivkurser

En-dags eller två-dags "yeshiva"!
Torah-studier

- Musikkurser?
- Kurs om livet av alla religiösa ledare i Judiska Församlingen i Göteborg

(19-20talet)
- Koppling mellan religiösa och sekulära livet. 
- Inte aktuellt.
- Gudstjänst och böner, Israel Palestina (Den Leora hade var jättebra men kunde inte komma på alla föreläsningar)

8.2 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt religiös anknytning, vill du se mer av? (sid 6 av 6)



Steg 9. Kulturella och sociala 
aktiviteter



Nej
18%

Neutral
34%

Ja
48%

Nej Neutral Ja

9.1 Motsvarar dagens utbud av kulturella och
sociala aktiviteter dina önskemål? (268 svar)             

Svarsalternativen ihopsatta och avrundade för ökad tydlighet



Mer sällan 
eller slutat 
helt, 80st

27%

Oförändrat, 
151st
52%

Gått oftare, 
57st
21%

Mer sällan eller slutat helt, 80st Oförändrat, 151st Gått oftare, 57st

Svarsalternativen ihopsatta och avrundade för ökad tydlighet

9.2 Hur har du det senaste året deltagit på
kulturella och/eller sociala aktiviteter? (291 svar)



9.3 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt
kulturell anknytning, vill du se mer av? (sid 1 av 5)

- Judisk historia
- Litteratur, teater, film, musik
- Vet ej
- Gratis konserter, diskussioner, träffa författare osv.
- Kabbalah, Nybörjarkurser i Hebreiska 
- Film. Berättar dagar.(Att man får dela med sig sina livsberättelser) 
- Mer av kurser och aktiviteter där vi lär känna både varandra och där vi kan välkomna nya medlemmar. 
- Hebreiska kurs, jiddisch.
- Hebreiska orienterade aktiviteter 
- Intresset för kulturella aktiviteter är potentiellt mycket stort. Det ser man bl.a. genom den stora uppslutning som finns kring den judiska salongen i LItteraturhuset
- föredrag med intellektuell höjd, musik och respektfulla debatter med kvalificerade medverkande. 
- Inget behov
- vet ej
- Föreläsningar om Israel, historia, politik
- Litterära presentationer, judisk film, 
- Skrivarkurs. Poesikurs.
- Filmvisning, bokpresentationer och föredrag om Israel
- dans, after work, stand up och yngre människor som föreläser. 
- Teater 
- Det enda jag funderat på att delta i var matlagningskursen som lät trevlig. 
- Teater och musik
- se nedan.
- Konserter, författaraftnar, seminarier, filmer



- Spännande föreläsare
- T ex utställningar, författaraftnar, konserter, filmvisningar.
- Föreläsningar om Israel och judiska händelser i världen. Judisk film, teater, musik.
- Fortsätta och fördjupa med judisk kultur. Judiska salongen är alltid fullsatt, så där finns ett uppenbart intresse, många av besökarna är inte medlemmar medlemmar av församlingen 

men definierar sig som judar.
- Någon typ av judisk dans
- Inte intresserad
- Om jag hade gått skulle jag delta på öppna föreläsningar och seminarier eller diskussionsträffar där alla skall ha läst samma text/stycke innan. 
- Foto- målar- skrivar- kurser. Sång och dans tillfällen. 
- Vet inte riktigt vad, men för min ålder(28 år)
- Benjamin Gerbers kurser/tolkningar med anknytning till judiska författare och bibeltolkningar. Vårt förhållningssätt till död, sjukdom, begravningar etc.
- Författarkvällar, föreläsningar gärna av rabbiner, musik
- Egentligen spelar det inte så stor roll - jag tycker att det är fantastiskt att vi får ihop så mycket som vi faktiskt göt 
- Författarföredrag, Film  Jiddisch /-kultur
- Föredrag, musikinslag

- Hebreiska, föredrag om judisk historia
- vet ej
- Musik, föreläsningar, litteratur
- filmer,  intressanta föreläsningar i allmänna ämnen
- Inga förslag
- Författarkvällar liknande den på Lagerhuset. Debatter om aktuella ämnen kring judendom eller Israel med kunniga deltagare.
- Vet ej, tycker att det är fin variation i utbud
- vet ej  varit på en författarkväll det var mycket intressant
- Jag vill se en danskurs med Israelisk folkdans
- Debatter av olika slag, kan vara svensk politik, kan vara israelisk, högt i tak där alla får delta och känna att de får göra sin röst hörd utan att de betraktas som "idioter".
- Aktiviteter för barn som är lite äldre, mellan 12-15 år.
- Diskussioner om Israel och vår situation i diasporan. Samtal med politiker,  opinionsbildare och forskare. Bra med filmvisningar, teaterbesök och författaraftnar.

9.3 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt kulturell anknytning, vill du se mer av? (sid 2 av 5)



- Om judisk litteratur
- Judisk historia. Judisk musik
- Hebreiska kurser, jiddischkurser
- Kurser i hebreiska 
- Samtal om konst och litteratur. Konstutställningar och medlemsaktiviteter.
- Grupper eller aktiviteter där vi låter våra medlemmar dela med sig av sin kunskap och expertis, t.ex. läkare, jurister, journalister, konstnärer, akademiker, mm. Alla dessa finns bland 

våra medlemmar och de kan dela med sig av sin kunnande till andra medlemmar.
- Författarsamtal, musik, teater, presentation och diskussion av judisk litteratur
- författarafton.filmafton,aktivitet kopplat till judisk kultur
- Författar träff och musik, tex klesmer
- Jag har inget bra svar på detta.
- Musikkvällar, underhållning med judiskt tema, föredrag, debatter. 
- Se ovanstående! I övrigt meningslöst att kommentera under nuvarande förhållande.
- Mera sociala träffpunkter.
- Samarbeta met Stockholm / Köpenhamn och gör aktiviteter tillsammans. T. ex de hade en Leonard Cohen konsert när han hade dött, det blev en jätte sucse 
- Se ovanstående! I övrigt meningslöst att kommentera under nuvarande förhållande.
- Gemensamhets främjande aktiviteter, matlagning, judendom och dess kärna. 
- Sång och musik 
- Se ovanstående
- Kurser om antisemitism i Sverige, säkerhetskurser för judar i sverige
- Kurser om antisemitism i Sverige, säkerhetskurser för judar. Kvällar  endast för medlemmar.
- temadagar, musikaftnar
- Föreläsningar om Göteborgs judiska historia.

Förstår dock ej varför denna fråga är med i detta sammanhang.
- Författarkvällar. Aktuella samhällsfrågor där vi är berörda; kashrut, Brita mila etc.
- För ungdomar som fyllt 20 år.
- Enkla aktiveter att bara träffa varandra.
- Föredarag, författaraftnar, filmer

9.3 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt kulturell anknytning, vill du se mer av? (sid 3 av 5)



- Matlagningskurs med Israelisk/Judisk/Sefardisk/Ashkenaz mm inriktning som dessutom lär ut kashrut.
- Föreläsningar och diskussionssammankomster 
- Jag deltar i det mesta som erbjuds men Tyvärr så är alltför ofta flera arrangemang lagda samma tid samma kväll.
- det är ett relativt bra utbud, dock ser jag inte mycket för yngre ungdomar
- Mer besök, exempelvis som när Jonathan Safran Foer var här. Mer judisk humor, mindre sterila författaraftnar eller religösa samtal som redan predikar till en redan frälst grupp.
- Konst och kultur; teater och föreläsning
- -film,  -melodier till böner.
- Vet ej 
- Ingen åsikt
- Ungdomsverksamhet 10-13 åt t ex teater, teckning

-"- 13-15 år t ex fotografi
Bjud in fler författare, tala om religioon & kultur

- Färlägga vissa aktiviteter. både kulturella o. sociala, till "Hemmet" (Neuberghska) t.ex: filmer (ordet dubbelt understruket) på jiddish, polska, ryska.
- Kurs i judendom del 2

Föreläsningar om judiskt liv.
- Den judiska historia i Skandinavien
- Mer om själva Israel  och historien
- Vet ej
- Viktigt också med judiska kulturella aktiviteter utanför församlingshuset. Kan locka fler med judiskt intresse (jmf Limmud).
- Se steg 8.
- vet ej 
- Judisk matlagning
- Vuxenfester och middagar utan barn tex purimfest med middag
- Deltar ej, vet ej
- rätt bra nu
- Much more diverse musical offerings. Not just klezzmer or classical music but different music styles which have a connection to judaism.

- tex författarafton

9.3 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt kulturell anknytning, vill du se mer av? (sid 4 av 5)



- Matlagning/bakning. "kreativa pyssel"
- KONSERTER, DISKUSSIONSKLUBB T.E.X
- Vet ej
- Är dåligt insatt i vad som finns
- intresserad av det mesta men vad göra när "hälsan" inte räcker till!?
- Kurser efe är viktigt, men det viktigaste är att skapa en församling där alla känner sig hemma
- kurser om Israels historia - nutid - framtid 
- Otroligt att vr lilla församlinge kan anordna så många kulturella aktiviteter ofta av högsta kvalité.
- Musik!
- Tycker att utbudet är stort med tanke på storleken på vår församling.
- Författaraftnar, musikaftnar
- TIDSBRIST, INTE OINTRESSERAD 
- 1. Musikverksatad (judisk jazz t.ex)

2. Mer marlagning
3. Israelisk dans

- Jazzkonserter tex
- jidisk kurs, ivrit kurs
- Författarevent
- Inte aktuellt.
- Verktyg för att kunna bekämpa vardags antisemitismen och anti-zionism

9.3 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt kulturell anknytning, vill du se mer av? (sid 5 av 5)



9.4 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt
social anknytning, vill du se mer av? (sid 1 av 4)

- Föreläsningar om olika ämne.
- Mingel kring aktiviteter i stil med aw. Handlar om att kampanja för att nå folk som inte brukar komma.
- Filmkvällar, sport träning och arrangemang, bokläsning grupper (hebreiska), folkdans 
- Enligt min mening så blir de kulturella aktiviteterna även sociala aktiviteter
- fester i anslutning till judiska högtider
- Inget behov
- Masorti Shabat-middagar och After Work.
- Shabbatmåltider
- dans, after work, stand up och yngre människor som föreläser. 
- Författaraftnar, politiska diskussioner och föreläsningar.
- Ingen synpunkt
- Samtal om konst och litteratur, Konstutställningar, medlemsaktiviteter, öppen scen.
- Som ovan
- Alla evenemang som stärker samhörigheten mellan våra Församlingsmedlemmar.
- Fler After Work, gärna arrangerade av föreningar

Kafé någon dag i veckan
- Grillning, after work arrangemang, konserter, seminarier och föredrag.
- After work innan gudstjänst. Mer som lockar unga vuxna (20-35 år exempelvis) och mer som lockar barnfamiljer.
- Något som handlar om judisk humor .
- En sabbatmiddag var 3.e månad där baren under bar/bat mitzvah ålder sitter i puben eller stannar hemma. Tokstökigt under dessa middagar med små barn som springer runt.
- Bjud gärna in aktuella människor som berättar om sina erfarenheter, kanske fr Stockholm eller andra städer 
- Fler middagar, besöka sjuka och hjälpa mindre bemedlade 
- Hur kan vi stärka förhållandet till Neuberghska? 
- Ej intresserad



- Jag tror att vi inom församlingen har grupper som delvis är åldersbaserade och delvis bygger på gamla vänskapsband. Detta kan göra det svårt för nya medlemmar att känna sig 
inkluderade. Kan vi komma på något som gör att vi får detta att funka så vore det mycket bra. Ett sätt är att sparka igång verksamheter med ändamål som t.ex. arbetsgrupp mot 
antisemitism, spridande av Kletzmermusik eller något annat som gör att man skär igenom åldersgrupperna

- ”open house” aktiviteter
- bra nu
- Förstärka kontakten med Israel genom projekt och aktiviteter.
- matlagningskurs eller andra intressanta kurser, aktivitet för tonåringar - viktigt
- Inga förslag
- Aktiviteter för barn som är lite äldre, mellan 12-15 år.
- Shabbatmiddagar och liknande. 
- Mer middagar och socialt umgänge
- Skapa grupp som uppsöker nyanlända judar som ännu inte fått gemenskap med judiska församlingen.  
- En grupp för HBTQ-medlemmar, en grupp för musikintresserade Grupper eller aktiviteter där vi låter våra medlemmar dela med sig av sin kunskap och expertis, t.ex. läkare, jurister, 

journalister, musiker, konstnärer, akademiker, mm. Alla dessa finns bland våra medlemmar och de kan dela med sig av sin kunnande till andra medlemmar.
- konserter
- Jag har inget bra svar på detta.
- Middagar, pubkvällar, mingel och fester.
- Meningslöst att kommentera under nuvarande förhållande.
- Judisk Stadsvandring med Tom S. 

Besöka Svingelns begravningsplats och prata om några av de personer som påverkade Goteborg plus Näs Slott och Konstmuseummet för att se på hur de levde och verkade.
- Meningslöst att kommentera under nuvarande förhållande.

- Fler aktiviteter för alla dagtid 
- Mer samvaro under enklare former
- Riktigt WIZO basaren igen, här upplever jag att den har vattnats ut rejält.
- Medlemsaktiviteter, konst, musik. (Lerins lärjungar, el likn. Alla kan något. Alla efter egen förmåga) Musik teater konst.
- Utvärdera tidigare undersökningar som finns på hemsidan
- Att träffas på ett enkelt sätt, bara umgås.

- program för pensionärer dagtid, familjeläger

9.4 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt social anknytning, vill du se mer av? (sid 2 av 4)



- Nybörjarkurs inom judendom för stödmedlemmar, hebreiskakurs 
- Vet inte så noga. Förstår dock ej varför denna fråga är med i detta sammanhang.
- Kurser om antisemitismen i Sverige idag.
- Event som visar judars situation för ungdomar i skolan eller övriga judar.
- Matlagningskurs med Israelisk/Judisk/Sefardisk/Ashkenaz mm inriktning som dessutom lär ut kashrut.
- Middagar, fester, café 
- After Work oftare, Föredrag/ Samtal / Café Det finns många förmågor i vår församling som kan dela med sig av sin kunskap och liv Det genererar prat/ frågor och man börjar prata 

med grannen. Det var nån som föreslog för länge sen att man gör en enkel sabbatsmiddag/knytkalas i foajén/ baren i all enkelhet. Det blir kanske inte så många men gemenskapen 
vore nog uppskattad. Vad krävs för att det skulle fungera? Alla har inte bostad som fungerar för att bjuda hem folk.

- Mer aktiviteter för barnen, mer kulturella aktiviteter i form av författarsamtal, stand-up-kvällar med mera.
- Shabbatmiddagar för familjer/unga vuxna.
- Start av skola
- Ingen åsikt
- Social aktivitet med religiös anknytning tycker jag skulle kunna öka.
- DET RÄCKER INTE MED SOPPLUNCHER 4ggr/år och VISSA FREDAGAR!     "Är gärna med och diskuterar fram"
- Pensionärsgruppen bör växa från ex 5-6 medlemmar. Info vid gudstjänster?
- Den judiska invandringen i Skandinaviska social bidrag. (Kultur, industri, kontakt med andra länder i Europa)
- Samma som samfundet Sverige - Israel har
- AW,  - Aktiviteter för tonåringar - lära sig om tex Israel förbereda sig flr tex Israel resa, march of the living osv,  - Släktforskning, var kommer vi ifrån...
- rätt bra nu
- Inga

- Kan ej uttala mig om
- idrottsevenemang som engagerar barn, ungdomar, äldre
- Matlagning/bakning
- Bra om kan knyta ihop relle-skolan mer med aktiviteter.
- allt är bra, men som sagt!
- Är man inte egalitär eller ortodox känner man sig inte längre hemma i församlingen. Man kände att föregående rabbinen omfattade alla, även icke religiösa.

9.4 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt social anknytning, vill du se mer av? (sid 3 av 4)



- Kanske något fler A.W i samband med fredagsgudstjänsten
- TIDSBRIST, INTE OINTRESSERAD 
- Utbudet är bra
- Vet ej
- Bakning, annan matlagning 
- Jag tycker vi skulle ha träffar för konverterade för att hjälpa till att knyta an till församlingen och förstå den roll man har som ny-jude. Dessutom skulle man göra betydligt mer för de 

som konverterat, t ex erbjuda en introduktionsgåva i form av en chumash, en siddur, tallit och kippa (i förekommande fall), shabbesljus mm. Det kostar, men skulle få den ny 
församlingsmedlemmen att känna sig välkommen och sedd och inkluderad.  Inkludera barn och familjemedlemmar och få alla att känna sig välkomna. Erbjud möjlighet till 
mentorskap för de som vill det. 

- Mer musik! 

9.4 Vad för slags kurser eller aktiviteter med direkt social anknytning, vill du se mer av? (sid 4 av 4)



9.5 Hur kan vi uppmärksamma och/eller bli bättre på
att inkludera HBTQ frågor på församlingen? (sid 1 av 5)

- Måste börja prata om det och ledande representanter i församlingen ska delta. 
- alla ska sköta sitt, frågan är sönder pratad
- Ingen aning
- Låta dem delta i gudstjänster som att bli kallade till Toran mm. Bjuda in dem att tala om deras liv.
- Vi borde tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar från bl.a. HBTQ-gruppen och be arbetsgruppen diskutera hur miljön på församlingen ser ut och komma med förslag på 

förbättringar. Har församlingen skapat en miljö där HBTQ-personer känner sig trygga med att berätta om sin identitet (om de vill), borde vi skapa aktiviteter som uppmärksammar 
HBTQ-frågor, har våra religiösa ledare och församlingsledningen skapat en välkomnande atmosfär där alla känner sig inkluderade??

- Jag tror att folk i församlingen har goda svenska värderingar och att HBTQ är det sista ni behöver oroa er över.
- Ni arbetar redan fint med inkludering och jämställdhet 
- Det är ett område som intresserar många ungdomar så jag tror att frågeställningen skulle dra folk. Dessutom finns det troligen medlemmar som känner sig som en del av HBTQ-

communityn.
- börja med att erkänna att det finns människor med annan sexuell läggning och inkludera dem i alla verksamhet. 
- Inget behov
- väldigt intresserad av hur HBTQ upplever församlingen. Vill stötta dem
- Inkludera fler / andra medlemmar 
- Tycker att deltagandet på Gbg Pride var ett bra initiativ men får vara något som de som tycker detta är viktigt får engagera sig i. 
- Eftersom jag inte är aktiv i församlingen kan jag inte svara på denna fråga 
- Föreläsningar, Film, Prideaftnar. Prideklubb.
- Har ingen uppfattning
- Icke fråga för mig, förstår inte vad detta har med denna enkät att göra? Eller har ni som gjort enkäten en uppfattning att Församlingen är dålig på att inkludera HBTQ personer?
- Anordna föreläsningar och diskussioner, bjuda in kända föredragshållare.
- Samsittning nödvändig - räkna alla kön som fullvärdiga judar.
- Inte insatt
- Bjuda in aktuella personer som berättare ovan



- Ha en föreläsning/ seminarium/ gudstjänst där man tar upp HBTQ+ scenarion eller tolkningar från Toran. Bjuda in en gästföreläsare som är identifierar sig som jude och HBTQ+. Visa 
att det är accepterat från församlingens majoritet. Tillåta samkönade äktenskap i synagogan. 

- Dont
- Fortsätt som ni har gjort redan ! Och bli mer uppmärksam 
- Jag tycker inte att dessa frågor behöver uppmärksammas eftersom alla människor skall ha rätt att vara som de är så länge de inte skadar någon annan människa. Därför skall alla 

inkluderas. Klassificering av människor i olika typer har historiskt sätt alltid skadat oss judar
- Få alla att känna sig välkomna. Representera värderingar som speglar samhället 2020, då behöver inget göras. Men så länge vi har representanter som anser att det som 20% av 

Sveriges ungdomar identifierar sig inom är fel, så kommer medelåldern i församlingen bara höjas och inga yngre kommer känna sig hemma på församlingen. 
- Vet inte riktigt men åtminstone göra en PRIDE shabbat i samband med Pride paraden, gärna i synagogan med efterföljande middag i Stora salen!
- Om församlingen slutar dela upp människor i vi och dem, och se det som att vissa är lite mer "på riktigt" än andra så skulle detta inkludera HBTQ-frågor. Vi måste sluta sortera 

människor och dra skarpa gränser. De bakåtsträvande värderingar som finns i den modernt ortodoxa inriktningen exkluderar direkt och indirekt kvinnor, konvertiter, personer med 
mer liberala idéer samt HBTQ-personer, eftersom de inte följer mallen för hur en ska leva "judiskt på riktigt" enligt den modernt ortodoxa inriktningen.

- Om det finns behov så arrangera föreläsningar i ämnet
- positiva artiklar i bl a i Det Senaste. Föredrag och film.
- Ha öppna diskussioner kring temat.
- Det finns ingen anledning att prata så mycket om detta ämne utan bara acceptera alla på det mest naturliga sättet genom att initiera aktiviteter som gör att alla kan vara som de är. 

man borde avgöra sig själv om man vill vara en del av denna aktivitet eller inte.
- Utan att vara emot HBTQ tycker jag att de inte skall inkluderas i frågor på församlingen
- Ta bort en ortodox gudstjänstordning som skiljer på jude och jude
- Fortsätta delta i Pride mm 
- Säkerställ att hbtq personer är välkomna i församlingen genom att påminna om hur viktiga de är för församlingen, delta och uppmuntra medlemmar att delta i hbtq evenemang.
- Anställ inte en rabbin som företräder en ortodox inriktning. En rabbin måste självfallet erkänna hbtq-personer.
- Att inte uppmärksamma inkluderar nog bäst
- Skapa en arbetsgrupp som tar reda på vad vi kan göra för att bli bättre. Här finns säkerligen massor att göra - Känns som församlinge och rabbinen inte vill tala om HBTQ. 
- Fortsätta delta på Pridefestivalen.
- Bilda en HBTQ-grupp. Den som leder ska vara inkluderande, d.v.s. mötas med värme oavsett religiös inriktning. 

- Godkänna vigslar av samkönade par.
- Tex tillåta homosexuella att gifta sig!!! 
- Låta HBTQ personer själva berätta under en kväll tex i en panel, så som det gjorts i Stockholms församling.

9.5 Hur kan vi uppmärksamma och/eller bli bättre på att inkludera HBTQ frågor på församlingen? (sid 2 av 5)



- Viktigt!!
- Genom att synliggöra och välkomna dessa medlemmar och deras partners till församlingen. Ingen har uttalat att de inte är välkomna idag, men när man inte uttalar ett välkomnande, 

upplever många att de själva måste skapa utrymme för sig själva och väljer att undvika den kampen, som kan vara jobbig att våga ta.
- deltagandet i Pride var bra, vet inte tillräckligt om hur HBTQ-personer och -par nu bemöts på församlingen och i synagogan för att besvara frågan.
- Genom att alltid tänka utifrån hbtq-perspektivet när olika aktiviteter arrangeras, att betona allas lika värde och se till att alla känner sig lika välkomna både i sociala och religiösa 

sammanhang.
- Om det kommer att finnas en vilja och förmåga inom församlingen att hantera alla likvärdigt ser  jag denna fråga som fullständigt irrelevant!
- ALLA ska känna sig välkomna!
- Fortsätta med att deltaga I Pride 
- Om det kommer att finnas en vilja och förmåga inom församlingen att hantera alla likvärdigt ser jag denna fråga som fullständigt irrelevant!
- Gemenskap för alla
- Om det kommer att finnas en vilja och förmåga inom församlingen att hantera alla likvärdigt och ned respekt ser jag denna fråga som fullständigt irrelevant!
- Ingen ska var ovälkommen
- För det första så behöver alla inom ledande position gå en HBTQ utbildning, vi behöver arbeta med detta aktivt. Fråga Stockholm de verkar ju har bra koll på detta. Allt ifrån 

gemensam vigsel mm.
- Kurser, bjud in lite representanter för föreläsningar 
- Prideaftnar, information, film.
- Tillräckligt bra nu
- Om det kommer att finnas en vilja och förmåga inom församlingen att hantera alla likvärdigt och med respekt ser jag denna fråga som fullständigt irrelevant.
- Har ingen kunskap
- Om det inom församlingen kommer att finnas en faktisk vilja och förmåga att behandla alla likvärdig och med respekt ser jag denna fråga som fullständigt irrelevant! 
- Om det kommer att finnas en vilja och förmåga inom församlingen att hantera alla likvärdigt och med respekt ser jag denna fråga som fullständigt irrelevant!
- Vi skall sluta gömma undan våra familjemedlemmar, vänner och bekanta som tillhör HBTQ-gruppen. Sluta hyscha! Inkludera, lyft fram deras frågor och skapa en lyhörd församling!
- Nej.
- Fokusera på rätt saker istället. Är det ett problem?

- Förstår ej varför denna fråga är med i detta sammanhang.

- Ordnar församlingen överhuvudtaget något som inkluderar dessa grupper? Således bör dessa frågor ges utrymme.
- Det är inte viktigt för mig

9.5 Hur kan vi uppmärksamma och/eller bli bättre på att inkludera HBTQ frågor på församlingen? (sid 3 av 5)



- ingen uppfattning
- Fokusera på rätt saker istället. Är det ett problem idag?
- Debatt och eller seminarium om olika inrikningars inställning till olika frågor. Visa film.
- Alla är ju välkomna
- Vi år redan bra 
- Självklart att inkludera ALLA inkl HBTQ personer och inte som nu med det ortodoxa då vi exkluderar dem
- Så länge vi är en ortodox församling med en ortodox rabbin så är nog detta en ickefråga.
- Plocka bort den rabbin som anser att homosexualitet är en synd.
- Sexuella aktiviteter bör man hålla utanför judiska församlingen.
- Social medier
- Att vi är med I Pride var ett stort steg av församlingen, tycker att det räcker. Ev kan vi ha föreläsningar I samband med Pride festivalen. 
- Det gjordes ett bra jobb under priden. Kanske lite föreläsningar, mer pridegudstjänster osv.
- Ingen åsikt
- ej intresserad
- Våga tala om hbtq i positiva termer.

Bjuda in föreläsare utifrån (ej Göteborg)
- prata om det
- "Tröghet" - förändring / förnyelse behövs för att unga skall engagera sig känna sig hemma 
- Nej- intresserar mig inte
- det är bara att försöka nå ut till de som är både judisk och en del av den HBTQ Community.
- ingen åsikt
- Inte bara "bocka av" det då och då utan försöka ha med det tänket och hålla konversationen kontinuerligt. 
- Alla skall känna sig välkomna oavsett! 
- Engagera ungdomar då de oftast är bättre/mer bildade i dessa frågor
- Vet ej. Tycker varit bra hittills.

- Lyssna på ungdomarna och ta in deras kunskap
- Bra att inkludera alla grupper i diskussioner.

9.5 Hur kan vi uppmärksamma och/eller bli bättre på att inkludera HBTQ frågor på församlingen? (sid 4 av 5)



- ställ frågan till HBTQ medlemmar 
- Verkar redan gå åt rätt håll (se tex deltagandet i pride festivalen)
- Fortsätt vara med på Pride tåget. Tydlig noll tolerand mot homofobi och transfobi och all diskriminering.
- Kvinnlig rabbin (gärna gay!)
- VET EJ
- ETIK, RELATIONS, UPPFÖRANDE KODER
- Ingen uppfattning i denna fråga.
- inga synpunkter
- Fortsätt som ni gör. 
- Prata om dessa frågor i föreläsningar, dialogkvällar, visa filmer, fester....

9.5 Hur kan vi uppmärksamma och/eller bli bättre på att inkludera HBTQ frågor på församlingen? (sid 5 av 5)



9.6 Vad vill du se mindre av på församlingen? (sid 1 av 5)

- Rabbiner som inte betraktar alla församlingsmedlemmar som judar.
- Trångsynthet och exkludering 
- Diskriminering, förnedring och nedsättande retorik.
- Tycker utbudet verkar vara ok
- Oresonliga vakter som vill att man ska anmäla sig 2 veckor i förväg för att komma på besök... till JF 
- Exkludering!
- Smutskastning baktaleri     Vi-tänk. Omfattar alla
- Bara mer, inget mindre!
- Aktiviteter med ortodox inriktning och inramning
- konflikter, nepotism. navelskåderi. jag vill se visioner, ett ledarskap som inkluderar alla och kan representera helhet (även de vars åsikt man inte delar. så är det inte idag). 
- Bra som det är
- Behöver bli fokus på kundupplevelsen i administrativa frågor
- Hatiska inlägg på judiska fb- sidan
- Tomma lokaler. Ett stängt församlingshus.
- bråk
- Politiskt käbbel. 

- Slutenhet
- Färre och mindre styrelser.
- Översitteri  
- Intriger mellan medlemmarna
- Konstig fråga?
- Interna bråk, personangrepp, oönskade påhopp. Vi behöver sammanhållning och solidaritet, oavsett vad vi har för politisk åskådning, religiös inriktning eller sexuell läggning.
- Förtal
- Mindre bråk
- Maktfalanger, osämja, splittring och förändringar
- det är ej korrekt att godkänna konservativa konverteringar och sedan ändra sig och inte godkänna. Detta är så djupt olyckligt så jag överväger att lämna församlingen 



9.6 Vad vill du se mindre av på församlingen? (sid 2 av 5)

- Ortodoxi, 
- Homofobi, sexism och rasism. 
- Mindre interna konflikter, fienden är inte inom oss. 
- Dålig ekonomi. 
- Skenhelighet, särbehandling och homofobi
- Vi och dem mentalitet!
- Långa och krångliga processer
- dominerande människor som avgör mest i mycket viktiga frågor.
- Inget
- Ortodoxa inslag. Det riskerar ibland i mitt tycke att gränsa till fanatism och är väldigt exkluderande.
- Att den ortodoxa inriktningen genom sin rabbin tagit på sig en självpåtagen roll som den automatiskt viktigaste delen i församlingen.. 
- jag tycker det är mycket positivt att det finns personer som aktivt söker sig till judendomen och konverterar. Det är mycket sorgligt och helt fel att de inte accepteras som fullvärdiga 

medlemmar. Det måste finnas en lösning på detta som innebär att de blir helt fullvärdiga medlemmar! Jag vill se inkludering och mindre exkludering! 
- Mitt största problem med gudstjänsten i stora synagogan är att jag som kvinna vill ha möjlighet att sitta på nedervåningen, höger sida utan att få konstiga  blickar/kommentarer från 

äldre män. De gånger det har hänt har Uzi varit välkomnande, men inte alla runt omkring mig. Policyn låt andra sköta sitt bör bli rådande. Live and let live.
- Jag vill se ett större utbud av evenemang, som är helt annorlunda från vad som finns idag, våga satsa på sådant vi inte har gjort tidigare, locka icke medlemmar med ”pröva på” 

erbjudanden och sedan så ser man till att ta betalt från alla som väljer att inte vara medlemmar, det ska kosta mer att inte vara medlem och delta än det är att vara medlem och 
delta.

- Strul med tekniken på olika event. Anställ eller anlita någon som kan ljudteknik.
- Konflikter
- Exkluderande bakåtsträvare - Jag vill inte ha en rabbin och en gudstjänstordning som inte erkänner mig sm judinna. Jag vill också ha större cirkulation bland dem som bestämmer på 

församlingen och sträva efter fler kvinnor på ledande platser. Alla som blivit valda till en funktion borde skriva på ett avtal om att uppföra sig vettigt och inkludera alla.
- Israels politik måste hållas utanför församlingen!!! 
- Kotterier som inte släpper in de som inte brukar gå dit i gemenskapen.
- Trångsynthet 
- Nöjd 
- Jag kan inte säga att jag önskar mindre säkerhet på församlingen, jag förstår behovet och säkerhetspersonalen gör ett svårt jobb, men de kan bli bättre på bemötande och inställning 

till folk som inte kommer så ofta.
- Enögdhet



9.6 Vad vill du se mindre av på församlingen? (sid 3 av 5)

- Konflikter och personliga påhopp
- Mycket är fint och bra. 
- Det ibland hårda samtalsklimatet och intoleransen mot varandras åsikter.
- Grupperingarna
- Grupperingar
- Elaka och diskriminerande människor.
- Grupperingar
- Tjat, jag vill slippa att vissa fora används till enskildas individers privata bataljer. Detta har förekommit mer än väl i (Det senaste). Sedan att de som kommer till gudstjänsterna kanske 

kan vänta till att prata tills den är över. Tycker ibland att många äldre står och pratar under gudstjänsten, vilket stör mig när jag försöker att följa med.
- Vet ej
- Jag vill inte se en uppdelning mellan konservativt och ortodoxt konverterade. Alla medlemmar skall räknas fullt ut i religiös bemärkelse! Respektlöst bemötande betackar jag mig. 
- Vet ej, bra som det är
- Elaka, intoleranta, trångsynta och diskriminerande "judar".
- Personer som deltar aktivt i församlingen som inte är medlemmar. Ta betalt på högtiderna.
- Personer som deltar aktivt utan att betala sin församlingsavgift. Ta betalt på högtiderna.

- Exkludering och intolerans. Nuvarande aktiva kategorisering av medlemmar och deras "status" som judar i ett "A- och B-lag".
- Elaka och diskriminerande människor.
- mindre med bråk
- Exkludering!
- Konflikter och toppstyrning
- Att folk är otrevliga mot en
- Nepotism. Översitteri. Okunniga personer som tillåts uttala sig om halacha.
- Personer som deltar i gudstjänsten och församlingen som inte betalar sin medlemsavgift.
- Personer som inte betalar sin församlingsavgift. 
- Inga förslag
- Egalitära aktiviteter
- egalitära frågor



9.6 Vad vill du se mindre av på församlingen? (sid 4 av 5)

- Personer som inte betalar sin medlemsavgift
- Konflikter och toppstyrning
- Grupperingar och konflikter
- Konflikter mellan masorti och ortodoxt 
- Gubbar som inte klarar av egalitär gudstjänst
- konflikter och bråk
- Motviljor. Dessa människor i församlingen som ser som sin uppgift att kväva förslag i sin linda. När man kommer med förslag/ funderingar för att göra församlingen mer inbjudande 

finns det alltid nån "gubben i lådan" som tittar upp och meddelar varför det inte går utan att för den skull komma med bättre förslag. Tyvärr verkar dessa personer alltid ha 
tolkningsföreträde.

- kan inte peka på något
- Ortodox inriktning.
- Folk som inte är medlemmar men som får allt ändå. Det måste kosta att inte var medlem.
- -bättre för gäster att komma till aktiviteter.
- Att vi slutar med tramset om vem som är konverterad ortodox eller konservativt. Detta splittrar församlingen
- Inget som jag kan komma på
- Att vissa inte räknas. Räkna alla som judar - utestäng inte. Det skapar på lång sikt underliga klyftor & gagnar inte församlingen.
- Elitism
- Grupperingar, som medför utanförskap för de människor som INTE ingår i "judiska" grupperingar
- Den ortodoxa reglernska inte påverka antal medlemmar i den Göteborgska Församling
- Att man behandlas som osynlig
- Bråk mellan de olika falangeran

- mobiler på gudstjänster
- --------ouppfostrade, skrikiga barn
- I want to see a more open and accepting congregation, To people of all faiths and ways of life
- Jag vet inte
- Intolerans och utanförskap
- Intolerans - Exkluderande



9.6 Vad vill du se mindre av på församlingen? (sid 5 av 5)

- SPLITTRING
- Tjafs
- Översitteri
- aktiva ställningstagande i klimatfrågor
- Slitningar i religiösa frågor 
- Mindre bakåtsträvande och mer framåtsträvande. Tänk på vad den yngre generationen värderar högt.
- Kvinnor på läktaren... Tjafsande om vem som skall betraktas som "riktig" jude ur genetiskt perspektiv. Har du t.ex. konverterat och VILL vara jude är du jude oavsett genetiskt påbrå. 
- VET EJ
- Vill för G-ds skull ej se någon "uppdelning" av konverterade, såväl som medlemmar födda av judiska föräldrar.
- 1. Diskriminering av vem som är jude eller ej

2. Toppstyrning när det gäller att fatta beslut mm
3. Diskriminering av kvinnor

- Osämja pga olika religiös nivå eller osäkerhet vad gäller det religiösa. 

- Mindre politik mellan olika inriktningar eller personer. De är här för att serva medlemmar /. församlingen , inte för ego eller prestige
- Falskhet och hyckleri.
- Baktalande, mobbning och uteslutning



Steg 10. Kön, ålder och civilstånd
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u 12 av de svarande identifierar sig i det spektrum som 
faller inom HBTQ+

u Av de 319 svarande på enkäten är det alltså cirka 3.8%

10.4 HBTQ+ (12 svar)             



Slutligen!
Är det något du tycker att vi kan göra för dig 

för att din upplevelse skall bli bättre?



- Tydligare struktur, bättre framförhållning i aktiviteter, en årskalender med allt inplanerat som går.
- stort sätt fungerar allt som den ska, alltid funnits olika grupperingar men det funkar bra, (två judar har tre åsikter, som man brukar säga)
- Nej, förutom möjligtvis att hitta en trollformel som får alla Göteborgs judar att dra åt samma håll;-)
- Att man ska kunna komma in i huset och känna sig hemma även under andra tider än Gudstjänsts tider.
- Kärlek, vänlighet och inkludering borde vara de starkaste krafterna. 
- Jag kommer lämna församlingen om den ortodoxa exkluderingen inte upphör och jag vet många medlemmar som känner likadant. Det är bråttom att förändra!
- Vi måste alla inse att vi är/tycker olika och visa __respekt, respektera varandra.

All smutskastning, framhävande av själv är ojudiskt - du skall älska din nästa såsom dig själv
Tyck vad du vill - låt mig tycka vad jag vill

- Våga diskuterar med de medlemmar som tappat intresset, ge inte upp kontakten för att någon väljer att gå ur. Jag tror att man kan fylla lokalerna med lite enklar knep, våga fråga en 
frikyrka hur de gör.

- Fortsätta att försöka möta varje individ (medlem) med fullständigt allvar och viljan att anpassa allmänna krav för den enskilde
- Att ha en ortodox huvudinriktning och församlingsrabbin är inte förenligt med mina och många (troligen de flesta) av församlingsmedlemmarnas värderingar, t ex när det gäller 

jämställdhetsfrågor, HBTQ-frågor eller den exkluderande ortodoxa synen på icke-judar i förhållande till judar. Därför tror jag församlingen måste anstränga sig för att sätta den 
egalitära inriktningen i centrum och ledningen måste ta initiativet och driva den frågan. Det betyder inte att den ortodoxa inriktningen skall avskaffas men den bör inte längre vara 
mainstream i församlingen och vi bör inte längre ha en församlingsrabbin som är ortodox.

- Skapa en inkluderande församling, ett ledarskap som vill ha dialog med sina medlemmar. en församling som känns modern, professionell och visionär. 
- Skicka ut frågorna inte i semestertider, bättre instruktioner hur man kommer in på enkäten på nätet.
- vet ej
- jag är nöjd 
- Smidigare när man behöver hjälp med avgifterna

- Återgå till den ordning vi alltid haft i Göteborg.  Det duger inte att rabbinen inte accepterar medlemmar att t ex bli kallade till toran. En sådan rabbin är ingenting för vår församling
- 1) Fastställ att den ortodoxa rabbinen INTE är församlingsrabbin. Det faller ju på sin egen orimlighet att han kan vara rabbin för folk som han inte anser är judar.

2) Bemanna vaktbåset mer så att vi kan få liv i församlingshuset. Som det nu är går det oftast inte att ha studiecirklar på kvällarna i församlingshuset, och församlingens kör måste 
öva hemma hos medlemmarna. Intrycket blir att församlingen är döende.
3) Använd Neuberghska mer för kulturaktiviteter och gudstjänster.

- Det har blivit bättre nu.
- Mer presentation i Det senaste om aktuella frågor i fullmäktige och de beslut om tas där.
- Det vore bra om shlichimen som kommer hit skulle kunna hålla i någon kurs eller seminarier så att det inte blir samma personer som håller i allt. 

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 1 av 7)



- Återgå till Gudstjänstordningen före 2017 med allt vad det innebär. Anställ en modern och välkomnande Rabbin som följer med sin tid och kan ta kvinnor i hand. Uppmärksamma 
HBTQ frågorna. 

- Kanske fler temakvällar och något billigare Glämstaläger för barn och ungdomar
- Skulle uppskatta om man på något sätt kan känna sig mer välkommen till församlingen vid besök?

Att inte få ett ansikte, vänligt ord eller ett leende som tar emot känns tråkigt.
- Uppdatera hemsidan! Vissa delar är från 2017! Ingen hänvisning över huvud taget till den egalitära sektionen eller Or Chadash! Bättre layout och korrekturläsning av Det senaste 

behövs!
- En liten bisak men kanske ändå önskvärd av ett antal äldre: försök få lite bättre ordning på Det Senaste, den är lite svårläst nu för tiden.
- 1. Fler öppna och respektfulla debatter/samtal om församlingens framtid - även om "känsliga" ämnen. 

2. Hur lockar vi den majoritet av judar som inte är medlemmar? 
3. Hur kan vi inkludera de familjer där ena parten inte är jude (ex godkänna judisk bröllopsceremoni)?

- Jag har upplevt att äldre medlemmar har svårigheter att anmäla sig till aktiviteter och betala via nätet. Kan ni göra det enklare för den gruppen av församlingen.
- Jag vill att nya o gamla medlemmar ska känna sig mer välkomna. 

Finna vänskap o värme när man kommer till synagogan. 
Märker stor skillnad när jag besöker synagog0r i utlandet. 
Man är betydligt mer intresserad och nyfiken på nykomlingar, alla är hjärtligt välkomna.

- Gå tillbaka till konservativ gudstjänstordning
Be min som om ursäkt för usel behandling som varit så intresserad men inte räknas av rabbinen
Vår familj kommer lämna församlingen om ni inte lyssnar på era medlemmar

- acceptera och inkludera alla medlemmar som judar annars kommer denna församling gå under
- Som tidigare uttryckts undviker ni helt att ta upp det verkliga problemet med tidigare konservativa konverteringar vilket för mig är förnedrande för de personer som drabbats och inte 

värdigt uppförande. Det är inte min judendom.
- Som tidigare uttryckts undviker ni helt att ta upp det viktigaste problemställningen med retroaktivt exkluderande av tidigare konservativa konverteringar och deras barn. Vilket är 

oerhört förnedrande /skadande och inte ett värdigt uppförande av en Judisk Församling. Det är i alla fall inte min Judendom.
- Mer kunskapsspridning, kärlek och acceptans från alla håll. 
- Byta gudstjänstlokal ibland. Man kan växla mellan masorti och ortodox i synagogorna
- Förena alla gudstjänster i en lokal/synagogan, skaffa en kunnig Kantor som kan leda gudstjänster och förbereda barnen ti Bar/Bat Mizvah (ingen Rabin eller Andlig ledare)
- Ge tjänstemännen/kvinnorna mer ansvar. Ge dem mer befogenheter. 

Anställ ungdomsledare från Sverige, behöver inte alls vara religös utan vara stolt jude. 
Att tillhöra folket är viktigare än att vara religiös, detta inkluderar konvertiter och blivande judar som är/ kommer att bli adopterade av vårt folk.

- Bättre fika på alla arrangemang som man kan köpa

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 2 av 7)



- Skapa en bättre miljö för oss som kommer till församlingen, jag vill bli bemött på ett trevligt sätt.
- Öka demokratisk process---ta bort den nepotism som finns i hög grad på församlingen.
- Förtroendevalda bör räkna med att satsa tid på sina ansvarsområden – utöver det hedrande i att vara vald
- Stimulera medlemmar som aldrig eller sällan går till JF att komma
- Tack för det ni gör :)
- Om församlingen skall vara en enhetsförsamling med två inriktningar måste båda inriktningarna få lika mycket resurser och ta lika mycket plats. 

Många av mina "renrasiga" judiska vänner går bara rätt in i synagogan när de väl besöker församlingen, utan att tänka på vad en ortodox inriktning betyder för kvinnor, hbtq-personer 
m fl eftersom det inte påverkar dem direkt. 
Det enda positiva med att den ortodoxa inriktningen fått så start plats de senaste åren är att jag verkligen varit tvungen att reflektera val, och jag känner mig trygg i att Masorti är 
den inriktning som passar mig och genom vars tolerans och värme jag kan göra mest gott för andra människor. 

- Mer musik; kvinnor bör få tillåtelse att sitta på vissa platser på nedervåningen. Barnaktiviteter på söndagar.
- Mer evenemang för barnfamiljer, som kanske inriktar sig till föräldrar som är lediga med sina barn, istället för att de ska gå till kyrkan på baby rytmik, skulle församlingen kunna 

erbjuda något liknande, se till att församlingen blir en naturlig mötesplats för våra medlemmar och judar i Göteborg, de ska kunna gå förbi, få en bit mat, något att dricka och träffa 
andra medlemmar.

- Tycker att det hänt många positiva förändringar i församlingen och att den är mer enad på många sätt. 
Många bra aktiviteter i församlingshuset. 
Att församlingen anställt en ortodox rabbin har dock inneburit att en del inte känner sig välkomna och inkluderade. Tror att församlingen hade vunnit på att ha en konservativ rabbin 
och samtidigt ha kvar den egalitära ordningen. 

- Våga vara oeniga utan att orsaka konflikt
- Alla församlingsmedlemmar skall inkluderas som fullvärdiga judar, församlingsrabbinen skall erkänna konservativt konverterade som judar och ta kvinnor i hand när han hälsar. Jag 

tänker gå ur församlingen om inget ändras.
- Tycker de som jobbar i administrationen ska bli bättra på att svara på mail.
- Det Senaste läser jag alltid. Tidningen är i behov av ett mer professionellt utförande. Insändarna kläms ihop och blir svårlästa. Hela upplägget behöver ändras. 

Som tidigare framgått, ska en neutral och demokratisk anda genomsyra tidningen
- Jag vill att mina svärdöttrar och framför allt barnbarnen skall känna samma självklara gemenskap och värme som jag har haft genom åren, som HELA självklara judar. 

(2017 års ordning skall räknas.) 
Löften om att rabbinen på ett enkelt och snabbt sätt kunde bygga på den konservativa konverteringen till att bli koscher visade sig vara helt felaktiga.

- Återgå till 2017 års Gudstjänstordning.
- Stödja nya medlemmar bättre. Skapa fler och bättre kontakter med andra samfund och organisationer i samhället. Vara bättre på information och bemötande utåt.

Många medlemmar som inte har så starka band till församlingen behöver se församlingens representanter delta i samhällsdebatten och i det offentliga utrymmet mer. På så sätt 
kommer dessa judar uppleva att församlingen är en institution som representerar dem och de kommer stärka sina band till församlingen.

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 3 av 7)



- Det är med stor sorg i hjärtat som jag, utan att hitintills ha kunna påverka den katastrofalt försämrade och kränkande/förhånande nedvärdering av en stor andel av medlemmar som 
fortfarande är/eller tills nyligen (dvs innan förändringarna 2017) varit betraktade av församlingen/fullmäktige inkl Rabin som "fullvärdiga judar".    

- gemensamt bryta fastan på Yom Kipur. 
- Mycket är bra. Man kan inte bara kräva insatser från andra, man får också göra något själv.

Om vi alla gör något, så blir församlingen bättre.
- Se alla svaren! Se till att alla ska känna sig välkomna!
- Skapa aktiviteter för ungdomar Jag ser inte att de är involverade I olika aktiviteter utan medelåldern blir bara högre för varje år som går, då blir jag I alla fall gladare :)    

Starta upp filmklubben igen
- Det är med stor sorg i hjärtat som jag, utan att hitintills kunnat påverka den katastrofalt försämrade och kränkande/förhånande nedvärdering en stor andel medlemmar som 

fortfarande är/eller till nyligen varit (dvs innan förändringarna 2017) betraktade av församlingen/fullmäktige inkl Rabin som "fullvärdiga judar".
- Se till att alla känner sig välkomna. så de inte går ur församlingen som det redan skett
- Att jag åter accepteras av församlingen som den fullvärdige jude som jag ÄR och som församlingen tidigare sett mig som.
- Gemensamma gudstjänster och återgå till gamla ordningen. Inte många som är så ortodoxa
- Precis som jag nämnt i min text så är det viktigt att vi nu lägger fokus på den generation som nu växer upp. 

Om de missas för att vi äldre inte kan modernisera eller se längre än vår nästipp så kommer vi att snart endast sitta i våra egna rum och undra vad som gick fel.
- Modernisera er
- Återgå till Gudstjänstordningen före 2017 med allt vad det innebär. Uppmärksamma HBTQ frågorna. Respektfullt bemötande. Slopa gubbväldet. 
- Att jag åter accepteras av församlingen som den fullvärdiga jude jag ÄR och som församlingen tidigare sett mig som.
- Ta bort den moderna ortodoxa gudstjänstordningen. Hemsidan är katastrof, hur kan vi få in mer medlemmar när de inte finns någon information om medlemsavgiften.
- Ta bort den moderna ortodoxa gudstjänstordningen. Hemsidan är katastrof, hur kan vi få mer medlemmar avgiften syns inte
- Det är med stor sorg i hjärtat och en enorm besvikelse som jag ser de förändringar som aktivt och kuppartat - av ett fåtal drivande medlemmar - genomdrivits inom judiska 

församlingen i Göteborg. Förändringar som innebär kategorisering av medlemmar/judar och därmed en direkt och kränkande behandling som är fullständigt ovärdig judendomen 
och i direkt strid med vad den defacto står för. Trots den enorma skada som redan har skett pga ovanstående så är det enbart en återgång till - åtminstone - den inriktning och 
inkludering som rådde före förändringarna 2017 som jag kan acceptera. Något som aktivt bör åtföljas av utalad ånger och ursäkt från församlingens sida mot alla de medlemmar som 
denna fullständigt oacceptabla förändring direkt kränkt, förnedrat och känslomässigt skadat!

- Att jag åter accepteras av församlingen som den fullvärdiga judinna jag ÄR och som församlingen tidigare sett mig som. 
- håll fast vid den rabbin vi nu har, församlingen varken orkar eller tål fler uppslitande nyanställningar, förklara bättre att alla judar accepteras av församlingen medan i ortodox 

gudstjänst endast ortodoxt konverterade judar accepteras att kallas till torahläsning
jfr med hur staten Israel accepterar alla judar men rabbinatet inte gör det

- Ta bort den moderna ortodoxa gudstjänsten. Hemsidan är katastrof.

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 4 av 7)



- Slopa exkluderingen! 
Anställ en församlingsrabbin som är en Mensch och vågar ta kvinnor i hand! 
Inkludera alla konservativt konverterade och alla som tillhör HBTQ-gruppen - Fulla religiösa rättigheter överallt!

- Fortsätt på linjen med öppenhet, inkludering och transparens.
Se till att den ortodoxe rabbinen får hjälp med att hantera de församlingsmedlemmar som behöver "ortodoxa papper" på ett smidigt och värdigt vis. 
Så det blir ordning i den soppa med tveksamt utförda konverteringar vi skapat här. 
Vi har äntligen en chans att reparera vårt dåliga rykte och ge medlemmarna möjlighet att accepteras i den judiska gemenskapen på riktigt. 

- Ta bort den moderna ortodoxa gudstjänstordningen.
- Att fullmäktigemedlemmr kommer till gudstjänsterna
- Ta bort den moderna ortodoxa gudstjänstordningen. Hemsidan är katastrof, ökar inte antalet medlemmar.
- kan inte komma på något.
- Komma runt problemet med att konservativa konverteringar inte accepteras fullt ut. Vet att det kanske är omöjligt men det är det jag skulle vilja se. 
- Fokusera på att hålla ihop församlingen och undvik att skapa splittring avseende vem som är jude och vem som inte räknas in till 100%. Medlemskap skall vara med 100% rättigheter 

och skyldigheter.
- Se till att ta vara på den fantastiska rabbin som vi äntligen har fått till församlingen.
- Jag uppskattar att man kan välja men accepterar inte att konvertiter trots tidigare löften inte räknas fullt.
- Att man uttalat inkluderar alla, satsar mer på unga och att alla skall känna glädje.
- En öppnare församlingen skulle vara en starkt bidragande faktor för en ökad gemenskap för de få judar som finns kvar i Göteborg.
- Håll en tydlig linje i religiös inriktning. Försök få till en förhållandevis smärtfri konvertering för medlemmar som nu hamnat i kläm. Tror Köpenhamn & Oslo lyckats med det.

- Vet inte hur man skall inkluderas i Församlingen
- -att kunna komma till församlingen och dricka en kopp kaffe och kanske träffa någon att tala med, utan att det är aktivitet på gång.
- Uppskattar gudstjänster med en god nivå av musikalitet hos Chazan. Rabbi Uzi har varit en mycket positiv kraft! Bra rekrytering!
- Återigen: uteslut inte, Inkludera! Var kärleksfulla. 

Jag tycker att väldigt många är just inkluderande öppna och kärleksfulla - det är faktiskt min uppfattning av alla medlemmar. 
Alla är schyssta, fina, varma. Jag skulle önska att det därför inte fanns en sanktionerad uppdelning i äkta och oäkta judar. 
Min upplevelse av människorna i församlingen är 100% positiv.

- Släpp in nya medlemmar på Alla sätt, t ex introduktionskurs, mentorskap, brev om inbjudan personligt till alla nya för att kunna knyta relationer.
Sänkt avgift för medlemmar över 70 år. Idag mycket dyrt, för "fattigpensionärer" = tapp av medlemmar.

- Den kulturella och sociala andan ska prioriteras.    
Den ortodoxa linjen ska vara som en del av historia.

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 5 av 7)



- Glad att Synagogan finns
- Samtaxerad medlemsavgift för familjer
- Behåll Uzi som rabbin! 

Att ha en ortodox rabbin är mycket värdefullt för vår relation med rabbinatet i Israel och för exempelvis legitimitet kring bröllop / begravningar / bris / bar o bat mitzva etc.
- Inkluderande icke ortodox definition av vem som är jude. JF kan inte ändra definition - det fungerar inte etiskt eller juridiskt ("lagt kort ligger"). Alla medlemmar är lika värda.
- Att diskutera ev. anledning till antisemitismen idag och om/hur den kan ha samband med Israels politik
- Nej 
- Gör synagogan konservativ

Anlita ungdomsledare
Medlemsförmåner (man kan lika gärna inte vara medlem - man får nästan samma saker)

- mer upp till mig, egentligen.
Ofta har fin upplevelse av församlingen. Ofta bortresta men när i Göteborg, försöker delta

- Bättre masortiledning
- Good question, can´t answer it right now, I am certain there ar ways I could be a more active member. I think the answer is both you and med need to work more on solutions.
- Jag är rätt nöjd med Församlingen.

Det skulle man önska att fullmäktigeledamöter deltar i gudstjänsten.
Ledningen skulle prata medlemmarna 

- LÅT MASORTI VARA I STORA SYNAGOGAN IBLAND. 
- Jag vet inte
- Glad över att man nu kan hantera de olika grupper olika judiska identiteter
- att alla känner sig välkomna och får en positiv upplevelse. Utvecklande "visionen" skorrar falsk!!

- Jag gillar att vi har ortodox gudstjänst men det är skandal att det anställdes en rabbin som inte godkänner tidigare rabbiners konverteringar.
- Allt har för- och nackdelar. Om endast ca 35% röstar vid val är något galet. Om 65% avstår bör man ställa frågan - Vad är fel?  

Man behandlar även ekonomin som om att "kassa-listan" är bottenlös. 
Tänker man fortsatt att urholka fonderna?  Vilka åtgärder vidtager man?  Speciellt som man nu också riskerar medlemstapp.

- För hög avgift om en partner tjänar bra. Funderar på samtaxerad avgift t. ex.
- Nej endast hälsan för sent
- Vill ej ha samsittning!
- Se till att vi får en församling där alla medlemmar är likvärdiga och välkomna dem i synagogan. (Inga A och B Lag).

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 6 av 7)



- Förstå att alla medlemmar som betalar är lika värda i alla sammanhang, se alla, välkomna alla, hälsa på alla, så inte förbi några utan att se hen, det är onödigt och ouppfostrat och 
förekommer för ofta.

- Nej
- Den bissarra konflikten om konvertering visar att också vår församling går åt gel håll. 

Fråga om absurda ortodoxa "regler"
- Församlingen gör redan ett mycket gott arbete för mig, frånsett den nog så viktiga frågan om att egalitära ska få återta sin plats i stora synagogan. 

Försöker också själv efter bästa förmåga göra något för församlingen
- Denna enkät strålar av ledande frågor för att man skall ogilla gudstjänster i stora synagogan/nya rabbinen. Ganska oprofessionellt
- min uppfattning om medlemstappen är att ni, ledningen, måste tänka på enskilda medlemmar, har respekt för den och inte tänka bara på intäkter. Jag upprepar ordet, respekt, för 

att vi pratar bland vänner om detta och kommit fram att detta fattas i vår församling.
- Vill inte känna att min judiska identitet ska bli ifrågasatt av min egna församling
- Vill att judiska församlingen skall vara tillgänlig alla dagar, kvällar samt att man öppnar ett café. Lättare att bara slinka in och ta en kaffe och prata om ditt och datt.
- Jag tycker att vår Rabbin Uzi Levian, gör att gudstjänsterna blir lättsamma, trevliga och håller bra predikningar. 

Den mest positiva sidan av den förändrade gudstjänstordningen! Läs: Modern Ortodox contra Konservativ.
- Rabin fråga? Har man inget krav på rabinen lära sig svenska. (Det hade man på förre rabin r'hillel lavery)
- Bar / bat mitzva delen. 

Samt att de som har konverterat inte "räknas" enligt ortodoxt tankesätt. är inte okej!
- KONSERVATIV GUDSTJÄNST MED EN RABBIN I SYNAGOGAN. 

EN RABBIN SOM KNYTER AV SOM CAHANNA,NORROW,BORENSTIEN, OLIKA MEN SOM ALLA KUNDE NÅ TILL. 
- VISSA MEDLEMMAR MÅSTE GÅ I TERAPI SÅ ATT DE KAN UPPFÖRA SIG.

- Alla församlingsmedlemmar oavsett bakgrund skall kunna känna sig inkluderade religiöst, socialt såväl som kulturellt.
- Respekt och acceptans av samtliga medlemmar oavsett inriktning!
- överväger seriöst att lämna församlingen om inget ändras med konvertiterna. Vi skall inkludera inte exkludera.
- Behåll rabbinen. Orkar inte med fler byten...
- Vad gäller Det Senaste skulle man mycket väl kunna ha en spalt som t ex "Fråga Rabbinen" med frågor från församlingsmedlemmar. 

Man skulle också kunna ha en speciell bilaga med recept inför helgerna och korta beskrivningar om hur och varför vi firar dessa helger. 
Det finns mycket att göra med tidningen, och det är viktigt att den är snyggt utformad, har intressant innehåll och är något att se fram emot. 
Personporträtt, berättelser, rapporter från andra församlingar, reportage, mm är intressant. 

Är det något du tycker att vi kan göra för dig för att din upplevelse skall bli bättre? (sid 7 av 7)



Vid frågor och funderingar kring enkäten 
och de presenterade svaren kontaktar ni 
MKP-styrelsen!
Enklast att maila till enkat@jfgbg.se

uTack för visat intresse!


