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Unikt familjeläger i
Ansgarsgården
Den 25-27 juli genomfördes för första gången
någonsin, under AKC:s regi, ett familjeläger.
Dessa tre dagar spenderades i Ansgarsgården,
Flen. Årets läger skiljde sig från de gångna årens
sommarläger vars målgrupp var barn och
ungdomar, denna gång var alltså tanken att hela
familjen skulle vara på läger tillsammans.
Ansgardsgården rymmer 80 platser vilket också
var målet vad gäller antalet deltagare. Till vår stora
glädje var intresset väldigt högt och vi lyckades
tillslut få plats med hela 88 deltagare efter lite
kreativitet. De som inte fick plats fick istället möjlighet att komma på lördagen för att tillbringa hela
dagen på lägret utan övernattning. Totalt hade vi 23 besökande under lägret varav fem personer från
Assyriska riksförbundet och Assyria TV.
Lägret skiljde sig från andra läger i många avseenden; målgruppen som omfattade alla åldrar men även
att kökspersonalen och ledarna bestod av lägrets deltagare. Det var med stort glädje deltagarna tog
ansvar och genomförde sina arbetsuppgifter. Värt att nämna är att köksarbetet och matlagningen
utfördes av männen, på initiativ av männen. För mig är detta initiativ ett resultat av AKC:s ständiga
arbete med jämställdhet.
Under dessa tre dagar tillät vädret oss att spendera
den mesta av tiden utomhus där man bl.a. spelade
fotboll, volleyboll, badade, paddlade kanot och
dansade till tonerna av härlig assyrisk musik som
ekade i lägergården konstant från första till sista
timme. Lördagen var förmodligen den trevligaste
dagen med alla besök där vi hann med en 5-kamp
med traditionella lekar, en stor grillning, filmande
och intervjuer av Assyria TV samt uppskattad
information av ARS ordförande Afram Yakoub
om assyriernas utsatta situation i Irak och Syrien.
Dagen avslutades med en fest ända in på
småtimmarna.
Deltagarna har varit genomgående positiva i sin
kritik efter lägret. Det enda man klagat på är att lägret varit för kort! Och jag kan bara hålla med, detta
läger kommer vi att minnas för en lång tid framöver. Jag vill därför ta tillfället i akt och tacka alla
familjer för deras närvaro som gjorde detta till tre oförglömliga dagar. Ett speciellt tack till vissa deltagare

som tog på sig ansvar att arrangera olika aktiviteter (bl.a. 5-kampen) som gjorde detta läger ännu bättre.
Men i slutändan är det ändå föreningens personal som jag mest av alla vill tacka. De har dragit det stora
lasset vad gäller förberedelser och planering innan lägret, genomförandet under lägret samt all efterarbete
och uppföljning efter lägret. Stort tack för en av de mest lyckade aktiviteterna!
Med dessa ord sätter vi punkt för årets familjeläger samtidigt som vi ser fram emot nästa. Men innan dess
händer mycket spännande den närmaste tiden, föreningen öppnar igen den 4 augusti och förhoppningsvis
får vi samma uppslutning kring aktiviteterna som på lägret.
Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar med många soliga dagar!
Gabriel Baryawno,
ordförande Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Inbjudan
Assyriska
Demokratiska
Organisationen, ADO har
äran att inbjuda er till sitt 57 års jubileum och
Assyriska Martyrernas dag 7 Ab.
Firandet kommer att vara i form av debatt
mellan Assyriska Demokratiska Rörelse,
ZOWAA, Assyriska–Kaldeiska-Syriska Rådet,
CSAPC. Som har representanter i det federala
irakiska och det regionala kurdiska
parlamentet.
Paneldebatten kommer att handla om
assyriernas situation och framtid i Irak och i
Syrien.
Datum:
Tid:
Plats:

söndagen den 3 augusti
kl. 17.00 -19.00
Assyriska Kulturföreningen,
Hödersväg 17 i Norsborg.

Varmt välkomna
Assyriska Demokratiska Organisationen I
Sverige

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

Händer också under augusti 2014
Huvudstyrelsemöte
Tisdag 12/8-2014, kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Ungdomsstyrelsemöte
Tisdag 19/8-2014 kl. 19.00
Ansvarig: Akadia Hawsho 070 480 64 24

Barnaktiviteter startar för hösttermin
Fredag 29/8-2014, kl 17:00 – 19:00 Dagens tema:
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

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Omstart för hösttermin tisdag 5 augusti
Välkommen!

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Augusti
Fredag
Lördag
Måndag
Söndag

1/8-2014
9/8-2014
18/8-2014
24/8-2014

Assyriska FF - Öster
Assyriska FF - Ängelholm
Degerfors – Assyriska FF
Assyriska FF – Värnamo

kl. 19:20
kl. 16:00
kl. 19:00
kl. 18:00

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

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

Bank/plusgiro
5780-5038
839 39–9
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802404-0134

