
Lund 2011-12-20
  
 
Kära vänner!
 
Vi är väldigt glada att kunna berätta följande:
 

Den 4 mars 2012, kommer Lund med omnejd, att få smakprov på det internationella 
fenomenet, LIMMUD!

 
Limmud är en festival av judiskt, kulturellt lärande för vuxna. Det hela började i 
Storbritannien för 30 år sedan och han nu spridit sig så långt norrut som till Stockholm 
och S:t Petersburg, söderut till Australien och Sydafrika, österut till Turkiet och västerut 
till Los Angeles. Vad är det då som gör Limmud så speciellt, ja helt enkelt unikt?
 

1. Alla Limmudaktiviteter genomförs till 100% av frivilliga, volontärer. Lärare, 
föreläsare, organisations-team, registrering – ja, allt arbete är en kärlekshandling.

2. På Limmud är alla studerande och alla kan vara utbildare. Ingen kommer till 
Limmud för att endast föreläsa, man kommer också för att lära sig själv något 
nytt. Deltagare upptäcker också att även de, har något att lära ut!

3. Limmud är aldrig knutet till någon specifik gren inom judendomen. Vi är varken 
religiösa eller sekulära. Vi är till för alla som vill ta ett nytt steg på sin egen 
judiska resa.

4. Du kan läsa mycket mer om fenomenet Limmud på: 
 www.limmudinternational.org.

5. Om LundaLimmud kan du läsa mer på: www.jclund.wordpress.com.
  
  
Du är varmt välkommen att delta i det första LundaLimmud den 4 
mars 2012.
 
Lokal: Folkuniversitetet i Lund, Skomakaregatan 6, ipg
Kostnad: 200kr (om du bestämmer dig att delta innan den 1 februari, f o m 1 februari 
kostar det 300 kronor att delta i detta evenemang); för att täcka en del av våra utgifter, 
inkl en grundstomme till ett fika (men du är hjärtligt välkommen att bidra till maten med 
ett bidrag till lunchknytis)
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Du kan bli delaktig på många sätt:
○ Spara datumet och delta själv!
○ Tänk efter om Du har ett intressant judiskt ämne du skulle vilja 

föreläsa om / presentera.
○ Bli volontär i vårt planerings-team.
○ Bli volontär den 4 mars och ställ i ordning, välkomna deltagare, håll 

ordning osv.
○ Hjälp oss att hitta sponsorer / givare för att täcka våra utgifter. Det 

kan gälla utskrifter, kontorsmaterial, engångsartiklar för att servera 
fika och annat som kan bidra till att göra detta till ett framgångsrikt 
LundaLimmud.

 
Snälla Du, sprid detta meddelande till alla som Du känner och som Du 

tror kan vara intresserade.
 

Vi hoppas få se Dig den 4 mars på LundaLimmud!
 

  
Å organisatörernas vägnar

 Rebecca Lillian, Janine Sages & Jeremiah Stefan Richter
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


