Judiska Församlingens PURIM-utbud
onsdag 20 mars:
Megilla-läsning med
roliga klädlar &
godiutdelning, därefter
Shiur, mat och l’chajim
Se sid 2 & 4

Megillah-läsning på
Broadway-tema och
maskerad, därefter
shiur,mat och l'
chajim
Se sid 3 & 4

torsdag 21 mars:
Öppet Purim-hus hemma hos
HaCohens
Se sid 5

söndag 24 mars:
Purim-karneval för hela
familjen
Se sid 6
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Egalitära Synagogan i Malmö
Broadway Megilah! If you make it there, you´ll
make it anywhere!
Enligt den urgamla Purim-traditionen bjuder ESM på
läsning och tolkning av Megilahn med hjälp av våra
syskon i väster.
Ålder för att kunna avnjuta detta är 7-108 år. Kom
gärna utklädda.
Vi börjar 18.45 onsdagen den 20/3 och är klara till ca 20.00,
då församlingens gemensamma Purimfirande går av stapeln.

VÄLKOMNA
( Andra kvällen pesach firas som vanligt med ESM. Mera info
kommer. Save the date 20/4) .
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Shiur, mat och l’chajim efter Megillahläsningen 20 mars
Direkt efter kvällsgudstjänsten och
Megillah-läsningen på Erev Purim
onsdagen den 20 mars är alla inbjudna.

JFM bjuder på:
Varm soppa med bullar & l’chajim
Fika med homentashen
Rabbin Moshe-David leder shiur på temat: “How stupid can you be”

Kostnadsfritt
Inträde, men
oblig. anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 18/3.
Anmälan: purimfest.jfm@gmail.com OBS! skriv ”Shiur & L’chajim!
Eller ring kansliet 040-611 84 60 tisd-torsdag kl. 12-14.
Lokal för gudstjänst & shiur med l'chajim meddelas efter anmälan
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ÖPPET PURIM - HUS MED HACOHENS
21 MARS

Kom och lyssna på Megillah-läsning och drick
ett glas l’chajim med Moshe -David och hans
familj på Purim.

När: torsdag den 21 mars kl 13.00
Adress: Meddelas efter anmälan.
Anmälan: Senast 18 mars
maila: purimfest.jfm@gmail.com
eller ring 040-611 84 60
OBS! skriv ”Öppet hus”
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בס״ד

A Judiska Församlingens medlemsnämnd &
Bnei Akiva i Malmö production:

PURIM-KARNEVAL FÖR HELA
FAMILJEN 24 MARS
Förläng känslan av
Purim och kom med
ditt bästa humör och
härligaste utklädnad till
JFM:s Purimkarneval

Start: kl. 15.00

Trolleri och konster med clownen Rodrigo
Lekar och spel med Bnei Akiva
Gör din egen hamburgare, godis och fika med Homentashen/Oznei
Haman
Pris : gratis uppmed
till 12
år Jewish
Medlemmar
kr, Icke-medlemmar:
120 kr,
Uppträdande
The
Fake80band
som också bjuder
upp till
dans!
Lokal: Meddelas efter att anmälan mottagits.
Inträde: Gratis för alla upp till 12 år, medlemmar: 80 kr, Icke-medlemmar: 120 kr.
Betala via JFMs Swish: 123 230 30 48 eller bg. 571-1809.
Anmälan: purimfest.jfm@gmail.com, eller ring 040-611 84 60, tisd-torsd
kl. 12-14, absolut senast 20 mars.
OBS! Vi måste ha betalning OCH anmälan!
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