
 

 

 

  
 

EDEN – Judisk-Skandinavisk Kultur & Sällskapsklubb 

Inbjuder till pristävlingen   

 

 

E-mail: info@jewish-eden.se 
Tel: 0704 71 03 69 

Ditt bidrag skall skickas till EDEN senast den 17 april 2020, judiska 

datumet 23 Nissan 5780.

- Skriv en berättelse med namnet: ”Vad som hände när jag vandrade 

ut ur Egypten med min familj för tusentals år sedan”. Denna uppgiften ger dig 

chans till The Golden Matzah Prize med 1 stjärna. 

Din berättelse skall vara tydlig och minst 2 A4-sidor lång. 

Det ger extra poäng om du har gjort teckningar till berättelsen! 

Vinnaren får högsta poängen 100.   
 

– Visa hur du lagar din favorit-maträtt, efterrätt eller kaka till Pesach! 

Filma eller ta foto på din skapelse! Glöm inte att skriva receptet också. 

Kan skickas in via mail eller i brev.  Vinnaren får högsta poängen 100. 
Om du gör denna uppgiften också, har du chans till prispengar och 3 stjärnor, om 

du har betalat anmälningsavgiften! 

Den Gyllene Matzan med 3, 2 eller 1 stjärna, i varje klass. Plus prispengar! 

300 kronor – 200 kronor – 100 kronor. Pris-summorna kan fördelas på tre 

klasser, en gång per pris.  Prispengar delas ut av inbetalda anmälningsavgifter! 

Den Gyllene Matzan, 3 st., delas ut i alla klasser. Diplom till alla deltagare! 

För att vinna hela tävlingen måste du ha genomfört båda uppgifterna! 

EDEN kan fritt disponera alla bidrag från tävlingen. Du får tillbaka ditt bidrag efter tävlingen. 
 

Klass 1:  8-10 år,   klass 2:  11-13 år,    klass 3:  14-16 år.   version 2020.04.02 

 

80 kr.  eller ingen avgift om du 

inte vill ha chans till prispengar! 
Skicka din anmälan till: Sigvard Aronsohn,  
Herrestadsgatan 9A, 217 49 Malmö eller i mail till 
info@jewish-eden.se  Ditt namn, ålder, adress, mob.tel. 
Betala till Plusgiro: 469 50 57-2 eller Bankgiro 5122-6090 
Chag Pesach Sameach!  Glad Pesach fest!
Hemsida:  www.jewish-eden.se   EDENs styrelse utser 
vinnarna, som kommer att synas i Nyhetsbrev, församl. 

Vi söker sponsorer! 
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