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AKC höll sitt årsmöte - ny huvudstyrelse vald
Söndagen den 23 mars kl. 15
hade Assyrien Kulturcenter
sitt årsmöte där man bl.a.
valde en ny huvudstyrelse.
Till årets årsmöte utsågs
Esabelle
Dingizian,
riksdagsledamot tillhörande
Miljöpartiet, till hederstalare.
Hon gav oss sin syn på olika
delar av samhället och
uppmanade alla ungdomar att söka sig in i politiken.
Under årsmötet valdes som sagt en ny huvudstyrelse. Förutom Gabriel Baryawno, Ibrahim Kerimo och Josef
Kopar (suppleant) som sitter kvar välkomnar vi även in Therese Poli, Selma Hawsho och Nahir Poli som
ledamöter samt Nebuchadnosar Poli som suppleant.
Vi önskar de lycka till i det kommande verksamhetsåret!
www.assyrien.se

Ny ungdomsstyrelse vald
Assyrien Kulturcenters ungdomssektion hade sitt årsmöte
tisdagen den 18 mars kl. 19:00 i AKC:s lokaler.
Året som gått har varit en utmaning för ungdomsstyrelsen, dels
var det nya ordföranden men de största förändringarna var flytten
till nya lokaler samt att man påbörjat ett generationsskifte i
ungdomssektionen.
Under mötet valdes en ny styrelse som dock till stora delar består
av samma personer som föregående år. Valberedningen började
med att presentera den nya ordföranden, Akadia Hawsho, som
fått äran att leda ungdomsstyrelsen tillsammans med Tobil Poli,
Nathalie Poli, Liljana Poli, Ilona Dag, Athrin Kerimo, Diala
Hawsho, Dilmon Hawsho, Ornina Hawsho och Enlil Poli.
Vi önskar ungdomsstyrelsen stort lycka till med kommande verksamhetsåret.
www.assyrien.se

Öppet hus vid Invigning av nya lokaler
Efter att ha flyttat till nuvarande lokaler på Segersbyvägen 4 har
styrelsen planerat att inviga lokalerna.
Datum för invigningen är lördag den 6 april kl. 14 – 17. I programmet
ingår många aktiviteter. Du som inte har varit på nya lokaler är det bra
tillfället att göra det.
Föreningen bjuder på öppet buffé med olika rätter, maza m.m.
För mer info kontakta: George Baryawno 0704 533 783
Välkommen!

Påskfest för hela familjen
AKC Kvinnostyrelsen har planerat fest med anledning av
Påskfirandet. Under festen kommer man att dela presenter
till barnen.
Dagens program kommer att innehålla musik, lekar och
övriga aktiviteter.
Datum:
Plats:

onsdag den 16 april 2014 kl. 17-20
föreningens lokaler

Alla i familjen är välkomna!
För mer info kontakta: George Baryawno 0704 533 783
Önskar er alla GLAD PÅSK

En grupp assyrier från Ryssland
gästar AKC & Inanna Familjeföreningen
En grupp assyrier om 14 personer från Ryssland är på
besök i Sverige för att närvara på AKITU firandet.
Gruppen gästas av Assyriska riksförbundet och kommer
att vara i Sverige fram till 4 april. Det är medlemmar i
organisationen Khaydta som på engelska heter
"National and cultural Autonomy of the Assyrians of
the Krasnodarskiy region".
De har tidigare besökt assyrier i Tyskland och vill nu
stifta närmare bekantskap med den assyriska
communityn i Södertälje, berättar Nina Georgizova som är kontaktperson mellan Khaydta och Assyriska
Riksförbundet i Sverige. Huvudattraktionen blir firandet av det assyriska nyåret Akitu i Södertälje den 29 mars.
För att få personlig kontakt med assyrier i Sverige och få uppleva hur gruppen lever här kommer besökarna att
sova över hos familjer i Södertälje under vistelsen.
Det finns uppskattningsvis 50 tusen assyrier i Ryssland. De flesta är ättlingar till assyrier från Urmia-området som
för hundra år sedan följde med ryska armén in Ryssland för att undgå folkmordet Seyfo.
AKC har tillsammans med Inanna föreningen tar tillfället i akt och bjuda gruppen till föreningen för en
shahro som ska anordnas tisdag den 1 april kl. 18:00 i föreningens lokaler.
Kvällens program innehåller dans musik, och ev. andra aktiviteter. Gruppen som är duktiga på assyriska danser
kommer förhoppningsvis bjuda på några danser.
Föreningarna bjuder servering av fika, frukt m.m.
För mer info kontakta: George Baryawno 0704 533 783, el. Dinkha Elia 076 942 72 00
Välkommen!

Dr Meleks Hemlandsfond utlyser Årsmöte
Dr. Meleks Hemlandsfond kommer att hålla sitt
ordinarieårsmöte. Under årsmötet kommer man att
diskutera fondens framtid och även välja ny styrelse. Alla
medlemmar och sympatisörer är välkomna till mötet.
Datum & Tid:
Plats:
För mer info kontakta:

söndag den 6 april 2014 kl. 17:00
Assyrisdka föreningens lokaler i Södertälje
Rabita Kerimo, 070 734 25 75

Alla kurser, cirklar och
kulturella arrangemang
anordnas i samarbete
med

Debatt om EU valet – utdelning av kulturpriser
AKC har, i samarbete med Inanna Familjeföreningen anordnat
en Debattdag om EU valet som är den 25 maj.
Till denna dag kommer vi att bjuda assyriska och svenska
politiker som har kandiderat till EU parlamentet. Bland de
inbjudna är Isak Betsimon som är medlem hos AKC
Dagens program ser ut enligt följande:
Datum & tid: söndag 27 april 2014, kl. 15:00 – 17:00
Plats:
Föreningens lokaler på Segersbyvägen 4, tr 4 (mittemot Jaktslottet)
Vi börjar dagen med fika. Efter välkomsttal börjar paneldebatten där kandidaterna presenterar sig och berättar om
sina mål i EU om de kommer in. Därefter följer diskussion och frågor.
Efter debatten, ca.16:30 delar vi ut Kulturpriser till två personer som föreningarna har beslutat om. Dagen
avslutas med mingel.
För mer info kontakta: George Baryawno 0704 533 783, el. Dinkha Elia 076 942 72 00
Arrangörer: Inanna Familjeföreningen, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka i samarbete med Botkyrka kommun
Välkommen!

Händer också under april 2014
Huvudstyrelsemöte
Onsdag 3/4-2014, kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Barnaktiviteter
Fredag 4/4-2014, kl 17:00 – 19:00 Dagens tema: Påskpyssel
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Nahrin Badur & Silvia Kerimo
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Ungdomsstyrelsemöte
Onsdagen 9/4-13 kl. 18.00
Ansvarig: Akadia Hawsho 070 480 64 24

Ungdomssektionen anordnar chillkväll för barnen
Fredag 11/4-13 kl 18.00.
Åldersgränsen är 12 år och uppåt.
Ungdomsstyrelsen planerar att barnen ska få komma till hudro och umgås, spela spel, lära
känna varandra. Eventuellt kan en film visas vid intresse.
Ansvariga: Dilmon Hawsho, Athrin Kerimo 072 857 20 60

Kvinnostyrelsemöte
Onsdag 23/4-2014, kl. 17:00
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94

Barnaktiviteter
Fredag 25/4-2014, kl 17:00 – 19:00
Information om dagens tema meddelas senare
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Välkommen!

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
April
Måndag
Fredag
Söndag
Tisdag

7/4-2014
11/4-2014
20/4-2014
29/4-2014

Assyriska FF – Hammarby
Öster – Assyriska FF
Assyriska FF – Degerfors
Ängelholm – Assyriska FF

kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 17:00
kl. 19:00

OBS!
Om du inte har betalt medlemsavgiften för år 2014
så kan du göra den genom att betala till:
pl. giro: 839 39-9 el. bg. 5780-5038 enligt följande:
Över 18 år: (arbetare)
100 kr/person
Över 18 år: (arbetslös, studerande, pensionär, sjukbidrag, hemmafru) 50 kr./person
Barn och ungdomar i åldrarna 3-17
20 kr./person

AKC öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Postadress
Box 77
145 01 Norsborg

Besöksadress
Segersbyv. 4, tr.4
Eriksberg ind. Omr.

10:00 – 14:00
10:00 – 16:00
10:00 – 14:00
10:00 – 16:00
Stängt – öppet endast planerade verksamhet
Stängt – öppet endast planerade verksamhet
Stängt – öppet endast planerade verksamhet

Hemsida
e-post
Tfn & Fax
www.assyrien.se
info@assyrien.se 08-531 877 05
Facebook: Assyrien Kulturcenter ungdom

Bank/plusgiro
5780-5038
839 39–9

Org. Nr
802404-0134

