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Historiskt ungdomsinitiativ
Assyrien Kulturcenters årsmöte för ungdomssektionen som skulle äga
rum söndagen den 1 mars är uppskjutet p.g.a. nya planer för
ungdomsstyrelsens utformning.
Årsmötet kommer istället hållas torsdag den 9 april kl. 19:00 i Assyrien
Kulturcenters lokaler tillsammans med Assyriska Kulturföreningen i Botkyrkas ungdomssektion. Under
årsmötet kommer vi bilda EN gemensam ungdomsstyrelse: Assyriska Ungdomsstyrelsen i Botkyrka
(AUB). Detta ungdomsinitiativ är ett historiskt steg för båda föreningarna som vi är stolta över att
tillkännage.

Påskfest för hela familjen

AKC Kvinnostyrelsen och Barnkommittén 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:

fredag den 3 april 2015 kl. 17:00
föreningens lokaler

Alla i familjen är välkomna!
För mer info kontakta: George Baryawno 0704 533 783

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

Shahro Ha B´Nison firas i Stockholm
Lördagen den 4 april anordnar
Assyriska Föreningen i Stockholm
Shahro d' Ha b Nison i S:t Petrus
kyrka i Hallonbergen. Det bjuds på
musik, dans och god meze. Vi
hoppas att fira denna fantastiska
högtid tillsammans med er.
Assyriska Föreningen i Stockholm
har återigen kommit igång med sin
verksamhet och kommer under våren
2015 att bedriva sin
föreningsverksamhet på
söndagar jämna veckor kl.16 i en
lokal på Regementsgatan 23 i Solna.
Varmt välkomna!
Styrelsen
Assyriska Föreningen i Stockholm
assyriskastockholm@gmail.com

Assyrier Utan Gränser utlyser årsmöte
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en
ny styrelse. Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år.
Datum: söndag 26 april 2015
Tid:
12:00 – 15:00
Plats:
AKC lokaler på segersbyvägen 4, tr. 4 (Eriksberg ind. omr. Alby)
Välkommen!

Årets Familjeläger 2015
- efterfrågan att anordna Familjeläger 2015 är större än någonsin efter förra årets succé.
- årets planerade familjelägret är redan fullbokad. Men för de som ändå vill komma får endast
stanna en hel dag för endast 100 kr. I övrigt gäller följande:
Plats:
Period:
Avgift:
Anmälan:

Ansgardsgården nära Flen (samma gård som förra året)
23 – 26 juli 2015 (tre övernattningar)
vuxna över 21 år 350 kr. 8-20 år 150 kr 50 kr för barn under 7 år som behöver säng.
tas emot fram till 30 april – först till kvarn som gäller. Medlemmar kommer självklart
prioriteras. Icke medlemmar är välkomna i mån om plats eller får komma för en dag på
samma sätt för de som inte får plats kan komma och stanna hela dagen för endast 100
kr. (mat, dryck, frukt, fika ingår)
Planering: ett planeringsmöte kommer att hållas för de som har anmält sig till lägret. Möte kommer
att hållas i föreningens lokaler söndag den 24 maj kl. 14:00. Syftet med mötet är att
lägerdeltagarna ska fatta beslut om matlagning, aktiviteter och övriga frågor.
Anmälan till: info@assyrien.se, tel. 08-531 877 05
För mer info: George Baryawno 0704 533 783, Ashur Kerimo 070 757 71 07

Assyrisk Litteraturdag hos AKC
Söndagen den 19 april, författarna Svante Lundgren, Jan Beth-Sawoce, Besim Aydin och Augin
Kurt Haninke är inbjudna till AKC för att berätta om sina nyutkomna böcker som i första hand
handlar Seyfo – 100 år.
Vid samma tillfälle kommer AKCs Kulturpris att delas ut till Lennart Warring postumt. Kollegan Taina
Kantola kommer att ta emot priset.
Svante Lundgrens bok: "Hundra år av tveksamhet”
handlar om osmanska folkmordet på kristna och Sveriges
reaktion". I boken beskrivs folkmordet på armenier,
assyrier och greker under och efter första världskriget,
nordiska vittnen till dessa händelser och kampen för ett
erkännande av folkmordet. Vidare analyseras den svenska
riksdagens erkännande av detta folkmord i mars 2010, den
politiska process som ledde fram till detta beslut samt den debatt som
beslutet skapade.

Jan Beth-Sawoces bok:
Den assyro-kaldéiska aktionen 3
innehåller flera ytterst intressanta dokument från 1920
talet om assyriernas strävan efter egen stat. Också en del
andra dokument från samma tidsperiod finns med.

Besim Aydins bok:
”Ett minne ur mörkrets gryning”
är sista delen i romantrilogin om folkmordet Seyfo.

Augin Kurt Haninkes bok:
”Patriark Shakers Arvtagare”
är en bok som handlar om hur fyra syrisk-ortodoxa
patriarker har skadat den assyriska identiteten under de
senaste hundra åren.

Tid & Datum:
Plats:
Mer info kontakta:

söndag 19 april 2015 kl 14:00
AKC, Segersbyvägen 4, tr 4
George Baryawno 0704 533 783

Föreningen bjuder på enklare tilltugg och fika.
Välkommen!

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Välkommen!
Gympa för barn 3-5 år
Onsdagar kl. 18:00 – 19:00 Hammerstaskolan
Ta med passande kläder och en vattenflaska och gärna en frukt efter träningen.
Ansvarig för aktiviteten: Sargon Hawsho Sargon.hawsho@gmail.com 070-714 17 10

Huvudstyrelsemöte
Torsdag 16/4-2015 kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Barnaktiviteter
Fredag 17/4-2015, kl 17:00 – 19:00 Dagens tema: skapande verkstad
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82, Selma Hawsho 073 939 51 64

GLÖMT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?
Om du inte har betalt medlemsavgiften för år 2015
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

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
September
Söndag
Söndag
Lördag
Söndag

05/4-2015
12/4-2015
18/4-2015
26/4-2015

Ängelholm – Assyriska FF
Assyriska FF – Värnamo
Utsiktens BK – Assyriska FF
Assyriska FF – IK Frey Täby

kl. 16:00
kl. 17:00
kl. 16:00
kl. 17:00

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 på planerade verksamhet
stängt – öppet endast på planerade verksamhet
stängt – öppet endast på planerade verksamhet

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

Bank/plusgiro
5780-5038
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