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”Israel i frågor” är en frågesport och utmaning
för dig som vill öka dina kunskaper om Israel och vill ha en trevlig kväll!
Vi har tänkt att genomföra frågesporten i Malmö, Köpenhamn, Göteborg och
Stockholm.
Tävlingsomgång del 2 till Malmödelen blir Söndag 18 Augusti 2019 kl. 18.00,
preliminärt hos ”Sigge” Aronsohn, Herrestadsgatan 9 A, Malmö
Anmälningar görs snarast till mail info@jewish-eden.se med namn, mobiltel.
Senast 12 Augusti vill vi ha din anmälan. Anmälningar kan också göras till mail:
sigvardaronsohn@hotmail.com , glöm inte att ange ditt mobiltel.nr!
EDEN har telnr. 040 – 632 07 07. Anmälningsavgiften är 50 kr. Bankgiro 5122-6090
eller Plusgiro 469 50 57-2.
Max 12 personer kan vara med i denna nya tävlingsomgång. Åldersgräns 18 år.Om det
blir många anmälningar kommer vi att byta lokal.
EDEN bjuder på fika för medlemmar, övriga bet. 30 kr.
Målsättningen är att högsta priset i finalen, skall vara en Israel-resa!
För att resan skall bli möjlig, krävs sponsorer!
Vi tar tacksamt in sponsorer! Guld 2.000 kr. – Silver 1.000 – Brons 500 kr.
Antal priser i "Israel i frågor" blir 20 % av antal deltagare, dock minst 3 och högst 20
priser. I varje deltävling delas ut upptill 5 priser, beroende på antal deltagare.
Frågorna i tävlingen, 21, kommer att delvis baseras på film och bilder på hemsidan
www.goisrael.com, delvis också på filmen ”The best of Israel” med Rick Steve.
4 frågor djur & natur, 4 frågor arkeologi, 4 frågor muséer. Det blir 5 övriga bildfrågor
om Jerusalem och 4 frågor baseras på info om KKL-projekt, MDA, Förenade
Israelinsamlingens projekt, enligt dessa organisationers hemsidor.
Texten är engelsk, frågorna kommer att vara på svenska. Anmäl dig nu!
Välkommen till en trevlig kväll med Israel i centrum!
Med EDEN-hälsningar
"Sigge" Aronsohn mobiltel. 0702 26 07 65
ordförande, judisk skandinavisk kulturarbetare

Du eller hela familjen kan bli
medlem i EDEN för 200 kr. i
halvåret, stöd aktiv judisk kultur!
www.jewish-eden.se

