KIDUSH
Nedan följer kort information som kan vara till hjälp för att planera en kidush.
Räkna med max 50 ordinarie gudstjänstbesökare och lägg till de gäster som ni själva bjudit in.

Kostnad eller inte?
Som församlingsmedlem kan ni välja om ni vill betala 500,- vilket innebär att ni för det får
nedanstående engångsmaterial. Vill ni själva skaffa det material som behövs, går det givetvis bra
och då blir ni heller inte fakturerade 500,I kidushavgiften på 500 kronor, ingår följande:




1 flaska kidushvin
150 st assietter
pappersdukar (ca 25 m)

 150 stycken plastbägare
 150 servetter
 aluminium- och plastfolie




en medlem/en ickemedlem betalar för att hålla kidush 3 000,- *
Inte församlingsmedlem betalar 5 000,- *för att hålla kidush.
* (önskas ovanstående engångsmaterial tillkommer en kostnad på 500 kr)

Församlingen tillhandahåller: brickor, knivar, skärbrädor, osthyvlar, tillbringare, vaser etc. etc. Ni får
också tillgång till kylskåp. Allt för att ni skall kunna förbereda er kidush så lätt som möjligt.
Vad behövs - vad bör ni skaffa själv:
Challot
2 st
Kosher vin
1 flaska vin (75 cl) räcker till cirka 15 bägare.
Juice/läsk
1liter räcker till cirka 15 bägare.
Hembakat
Har du kosher eller ett strikt vegetariskt kök får du baka hemma annars kan du köpa kakor m m som
finns på kosherlistan och på plats i vårt serveringskök förbereda detsamma! Obs! det du tar in
måste vara parve eller mjölkigt.
På vår hemsida www.jfst.se finns kosherlistan om du är osäker på något. Tveka inte att ringa om du
inte hittar det du söker. Ring Gunila på 08-587 858 24.
Om ni så vill, går det givetvis bra att utöver kakor bjuda på smörgåsar med något mjölkigt pålägg.
Den som så önskar kan även bjuda på whisky eller liknande.
Vill du ha möjlighet att låta någon annan ta hand om din kidush, tipsar vi dig att ringa:
Fay Gorosch på 070-783 38 99 eller Miriam Kupersmidt på 070- 755 21 80

När är det dags att duka?
Dukningen sker på fredagen, lämpligast mellan kl. 09.00 -12.00. Har ni inte möjlighet att komma på
förmiddagen vill vi göra er uppmärksamma på att församlingen har lunchstängt mellan
kl. 12.00 - 13.00, samt att församlingen under den mörka årstiden stänger en timme före shabat!
Ring gärna och kontrollera.
Som kidushvärd ansvarar ni för följande: duka borden, ställa fram bägare, assietter, servetter och
eventuella dekorationer. Kakor ställs fram på borden och täcks över med plastfilm. Bjuder ni på
smörgåsar ställs dessa i kylskåpet för att tas fram på lördagen.
När bör drycken hällas upp?
På lördagen, antingen före gudstjänsten, eller under densamma, kan ni ta kontakt med någon från
JSS som ansvarar för säkerheten för att bli insläppta i församlingshuset, där ni kan förbereda det
sista; som att hälla upp drycken, eventuellt ta fram smörgåsar från kylskåpet, ta bort plasten från
brickorna.
Städning
När kidushen är över ansvarar ni som kidushvärd att allt som har tagits fram diskas och plockas
undan. Det skall vara rent och snyggt i köket. I städskåpet finns plastsäckar samt enklare
städutrustning. Sopsäckarna knyts ihop.
Vi vill också informera er om att om att ni debiteras en extra kostnad om 500 kr om församlingen
inte är nöjd med efterstädningen.
Tips
Ta gärna med er ett förkläde och kökshandduk!
Säkerhet
För allas säkerhet och för att undvika missförstånd. Lämna om möjligt en lista på de personer som
kommer till synagogan. Skicka listan till (kabak@jfst.se) under veckan.

Välkommen!

