Köp den NU! - Den spännande
A4-storlek

Vi har nöjet att presentera årets kalender, som ger extra
spänning till Chanukah-firandet och ger dig som köpare
pengar tillbaka, minst 290 kronor, i form av olika presenter!
Du får faktiskt mer tillbaka än du har betalat , bara genom
att öppna de 8 Chanukah-luckorna med presenter!
Dessutom är man gratis med i dragningen på de 25
högvinsterna värda över 14.000 kr! Kalenderns nummer är
din lott! 25 högvinster på högst 50 kalendrar!
Kalenderns framsida är också en karta till Maccabéernas
gömda skatt! Köpare får info i leveransen!

Välj mellan vuxen-kalender
och barn-vuxen-kalender.
Max 50 kalendrar för Malmö!

Beställ NU!

Betala CHANUKAH-KALENDERN snarast
Skickas i början av december!

Chanukah börjar den 22 december!


Pris: 290 kr - för judisk kultur!

EDEN – Judisk-Skandinavisk Kultur & Sällskapsklubb, för alla!
c/o Sigvard Aronsohn
Herrestadsgatan 9 A, 217 49 MALMÖ
E-mail: info@jewish-eden.se

Israel får bidrag med 60 kronor till KKL – MDA – F.Israelinsaml.
EDEN får ett nödvändigt bidrag till kulturverksamheten!



CHANUKAH-KALENDERN från EDEN, den enda i världen!
För hela familjen!

Dragningen sker i efterChanukah-Partyt med CHANUKAHKALENDER-final i januari 2020! Ring eller skicka mail så får
du vinst-info!







Du är inbjuden att komma till Chanukah-Partyt i Malmö 2020!
Dessutom möjligheten att beställa 2 biljetter till 150 kronor/st.
per kalender, normalpris 190 kr per biljett!
Beställ nu!
Betalning NU! för leverans före Chanukah!



Tel EDEN 0704-710369
Hemsida: www.jewish-eden.se

Plusgiro: 469 50 57-2 Bankgiro: 5122-6090
Det lönar sig att vara medlem i EDEN! Se medlemsförmåner baksidan!
Medlemsavgift: SEK/DKK 200 per halvår för dig eller hela familjen.



En utmärkt present att ge bort till Chanukah!
För resten av Sverige-Danmark, världen, finns Kalendern på
engelska och med andra presenter och högvinster.
välkommen till
efterChanukah-Partyt med CHANUKAH-KALENDER-Final i
januari 2020!

Medlemsförmåner EDEN och adam V´chava 2019 och 2020


10% på alla spel, Jerusalem-Spelet & Purim-Spelet.



10 %. Rabatt på Peace Pac Israel 1!



Rabatt 10 % vid köp av 3 st Magnetic Peace Badge Israel kr 35 per st.



40 kr. rabatt vid köp av 60 Fredsbrevmärken Israel, Pris kr 240 normalt.



10 % rabatt på entréavgift, ett valfritt progr. EDEN. Gäller för 2 personer.



10 % på övriga produkter från Butik EDEN. T.ex. Plate & Picture Israel



10% rabatt Singelringen adam V´chava, silver/röd emalj Pris 650 inkl.1 års medl.avgift.

 Nya judiska kulturprogram



10% rabatt på filmerna EDEN Video Report Israel.



10 % på underläggen Israel-on-the-Table.

 Nya unika produkter för judisk
kultur
 Nyhetsbrev 4 ggr per år



Gratis vårt Nyhetsbrev, ca 25 sid. 4 gånger per år värde minst 160 kronor! mm.

●

10 % på Gör-det-själv-kort, pris kr. 250

HANDLA MED VÅRA SPONSORER – DET TJÄNAR DU PÅ!

EDEN skapar:

 Kulturbro mellan judisk kultur
och övriga kulturer.

