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Inbjuder till

Söndag 3 juni 2018 klockan 12:00 – 14, med egen matkorg
EDEN bjuder på kaffe/te och kaka
Vi träffas vid Möllan i Slottsparken, tag med dig filt och vatten! Ingen grill pga brandfaran!
En av Skånes vackraste trädgårdsutställningar o tävling
kan upplevas senast under vår picnic i Slottsträdgården
Anmäl dig nu! Senast 1 juni! Tel: 040 - 632 07 07
E-mail: info@jewish-eden.se Anmälningsavgift: 50 kr.
med fika.
Bg 5122 – 6090 eller Pg 469 50 57-2

Om det regnar vid 11-tiden kan programmet bli inställt! Kolla med Sigge, mobiltel. 0702-260765

Grön ring runt Beér Sheba (Ashan Forest)
Negevöknen i södra Israel är ett fokusområde för Keren Kajemet Sverige. Denna öken täcker mer
än 60% av landets yta men mindre än 10% av befolkningen bor i detta heta klimat. För att
förbereda landet för nya invandrarvågor, måste det skapas drägliga levnadsvillkor i denna del av
landet.
Låt oss tillsammans gå i David Ben-Gurions fotspår!
Keren Kajemet Sverige är i färd med att plantera 20.000 träd i Ashan Forest, som är en del av
Beér Shebas gröna bälte. Med Din hjälp kan vi nå målet och ta ännu ett steg i att förverkliga BenGurions vision för en ljus framtid i Negevöknen.

www.kkl.nu
Donera till:
Bankgiro: 5816-5515
Swish: 123 683 76 78
Ange projekt ”Ashan
Forest”!

För att bygga samhällen i södra Israel som kan ta emot nya vågor av invandrare måste landet
förberedas och öknen trängas tillbaka. Detta är Keren Kajemets största uppgift framöver. Vi
fortsätter att plantera 20 000 träd i den gröna ringen runt Beér Sheba, Abrahams, Isaks och
Jakobs stad. Samtidigt planerar vi nya projekt i Negevöknen för ytterligare ansträngningar till att, Telefon:
08 - 661 86 86
steg för steg, förverkliga Ben-Gurions visioner.
Du kan hjälpa oss i våra ambitioner att gå i Ben-Gurions fotsteg. Med Din hjälp kan vi förverkliga Ben-Gurions visioner. Vi
måste tränga tillbaka öknen och göra landet bebolig. Våra vatten och träd projekt kommer att påverka såväl marken som
klimatet så att människor känner trygghet och tillförsikt att bygga en ny framtid i detta, idag så ödsliga landskap. Med Din
hjälp kan vi ta nästa steg i landet Israels fortsatta utveckling.
Tack för allt Ditt stöd till vår miljöverksamhet!

