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inbjuder till    Judisk Bokdag  i Malmö 29 augusti 2021 

Stephan Mendel-Enk                                                                                Anna Brynhildsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har bjudit in två judiska författare som med sina böcker berättar om judiskt liv 

i dagens Europa!  Stephan Mendel-Enk kommer!  Anna Brynhildsen kommer! 
 

Det blir ett begränsat antal deltagare pga. Coronaviruset,  ca 40 deltagare!  Du som är  
vaccinerad har företräde!  Servering av minibaguette m. ost o gurka, kaffe,te, vatten, kr. 50. 
Boka när du anmäler dig!     
 

Anmälning till Judisk Bokdag  görs nu, skicka din anmälan till info@jewish-eden.se   
Ring EDENs mobiltel. 0704 71 03 69 eller Sigge Aronsohn 0702 260765, om du har frågor! 
 

Biljetter:  2  författare, OBS! Sänkt pris kr. 180.    Du som har betalat medlemsavgift för nya 

halvåret får 40 kronor i rabatt!    Familje-rabatt för minst 4 personer: Rabatt 180 kronor! 

Betala nu till EDENs Bankgiro 5122-6090 eller Pg 469 50 57-2! 

Senaste anmälan och betalning görs 15 augusti, inte säkert att det finns platser kvar då! 
 

Lokal för Judisk Bokdag och övrig info, meddelas till din mailadress när du har anmält dig! 
Glöm inte att skriva ditt mobiltel.nr i din anmälan!  Numrerade platser! 

Det lönar sig alltid att vara medlem i EDEN!  Medlemsavgift 200 kronor per halvår för dig 
eller hela familjen!     Judisk gemenskap – judiska nöjen – aktiva judiska kulturupplevelser – 
aktivt Israelstöd! 
 

Vi har lyckats att få sponsorer som täcker större delen av våra kostnader och vi har därför 
kunnat sänka biljettpriset med 60 kronor! 
Större sponsorer får annons i programbladet!   Personer som ger bidrag med minst kr. 1.000 
får biljett, servering och kulturdiplom! 
Ring snarast ”Sigge” Aronsohn, mobiltel. 0702 26 07 65 
 
Välkommen till en spännande Judisk Bokdag skapad av EDEN! 

 

 

Hans andra bok: apan i mitten 

Första bok, del av: TRE APOR 

Kl. 

18.30 – 

21.00 

  

Kl. 

16.30 – 

18.00 

Boken:  

ALLA VILL JU HEM 

 

http://www.jewish-eden.se/
mailto:info@jewish-eden.se

