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Assyrien Kulturcenters familjeläger 2015:

- alla pysselbitar föll på plats förutom vädret
Efter förra årets succé var det givet
att vi skulle arrangera ett nytt
familjeläger. Då var lägret så lyckat
att många ville förlänga lägret med
en dag, så blev också fallet. Årets
läger i Angarsgården (Flen) var
mellan 23-26 juli, tre nätter och fyra
dagar av väldigt olika karaktär där
vädret kom att hamna i centrum.
AKC:s familjeläger har visat sig vara ett oerhört lyckat koncept, ett koncept inspirerat av Inanna
familjeföreningens dito och som nu gett ringar i vattnet och bidragit till ytterligare ett familjeläger i år (förutom
AKC:s), nämligen ett arrangerat av Assyriska föreningen i Södertälje och förhoppningsvis ytterligare ett nytt
nästa år. Mer om det senare.
Första dagen började som en första dag brukar, planering och förberedelser i fokus samtidigt som de flesta av
totalt 82 deltagare inte hade anlänt än. De som var där hade det dock jättetrevligt och spenderade hela natten lång
tillsammans, en bra start på lägret helt enkelt.
Andra dagen började så sakteligen ännu fler deltagare att anlända, så även våra gäster för dagen, ca 50 personer
från Norrköping och Linköping. Dagen präglades utav sång, dans, fotboll och grill. Osyo Ibrahim Afram höll kort
föreläsning för ungdomarna från Norrköping och Linköping om identitet, integration och vikten av att engagera
sig i föreningslivet i Sverige då de flesta av dessa ungdomar endast varit en ganska kort tid här i Sverige. Även
Meryem Demirel från Norrköping och Isssa Chamoun från Linköping fick hålla föreläsning och information om
olika ämnen. Dagen förflöt därefter i typisk lägeranda och alla hade det hur trevligt som helst. Våra gästers
närvaro förgyllde dagen och tanken är att även de tillsammans med andra assyriska föreningar ska arrangera ett
eget familjeläger.

Nästa dag förväntades ännu fler gäster, bl.a. Augin Kurt Haninke som skulle ge de yngre barnen en kort
genomgång om assyrisk historia och identitet, något som uppskattades av barnen samt även alla vuxna. Faktiskt
till den grad att de vuxna ställde flertalet frågor om assyriernas situation som ledde till ca en timme längre
genomgång, väldigt intressant och givande var det.
Hela föreläsningen visas på Assyria TV från och med den 28 juli, länk: www.assyriatv.org
Ju längre dagen fortskred fylldes lägergården utav fler och fler besökare. Tyvärr hade vi under dagen inte vädret
på vår sida, det blev bara värre och värre. Det hela slutade med hällregn under hela eftermiddagen och kvällen.
Som tur är kommer man långt med rätt inställning vilket gjorde att dagen ändå slutade bra med både grill och

dans på kvällen men tyvärr fick en hel del ställas in då det helt enkelt inte gick att genomföra. Ett exempel var
flertalet aktiviteter såsom assyrisk 5-kamp och tipspromenad som ungdomsstyrelsen hade planerat för de yngre,
dock fick de improvisera och hade dans mm. för barnen inomhus istället. Ett stort tack till ungdomsstyrelsen
för det!
Sista dagen avslutades med gemensam frukost, städning och slutligen lite gemensamma bilder. Årets läger blev
ett innehållsrikt sådant där alla fick med sig minnesvärda dagar från Ansgarsgården. Nästa år ska ett nytt
familjeläger arrangeras, vi hoppas på lika roliga, underhållande och intressanta dagar men denna gång med
bättre väder!
Avslutningsvis ett stort tack till alla
deltagare och besökare för att ni
närvarade och bidrog till lägret. Och
såklart ett riktigt stort tack till
samtliga i personalen som under hela
året planerat för dessa dagar. Oerhört
mycket energi har gått åt att planera
detta läger och minst lika mycket
energi gick åt under dessa dagar då
personalen verkligen gav allt för att
alla skulle få ett så bra läger som
möjligt. Det har sagts många gånger men kan inte sägas för ofta, AKC:s personal är föreningens motor och utan
dem skulle det allra mesta av det vi lyckas åstadkomma inte vara möjligt.
Följande organisationer, företag ska ha ett stor tack för ekonomiskt och materiellt bidrag för att ha kunnat
förverkliga årets Familjelägret:
Stockholms Fjällkoloniförening, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige,
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm, Solna Korv, Axfood,
Restaurang Tex Corner (Daniel Malkey) på Fleminggatan 27.
Kort fakta om lägret:
Arrangör:
Datum:
Plats:
Antal deltagare:
En dags besökande:
Ålder och Könsfördelning
(Deltagare och besökande)

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
23-26 juli 2015
Ansgarsgården nära till Flen
81
32
K= 0 - 20 år= 23
K= 21 år + = 37
M= 0 - 20 år= 16
M= 21 år + = 37

Gäster fr. Linköping o. Norrköping:
Antal föreläsare:
Gäster från Upplands Väsby:

Total antal deltagare och besökare:

47
4
2

166 personer

Uthyrning av AKC lokaler på nyårsafton
lottas ut enligt följande principer:
Alla som är över 18 år, ska ha varit medlem hos AKC minst 13 månader och betalt medlemsavgift – får
anmäla sitt intresse genom att skriva på blanketten i anslagstavlan, via e-mail info@assyrien.se eller via
föreningens telefon: 08.531 877 05
Pris: 5000 kr. inkl. musikanläggning. Dock ej städning som kostar 500 - om hyresgästen inte vill göra
städningen själv.
Utlottning om lokalen kommer att ske vid nästa styrelsemötet
torsdag den 27 augusti 2015 kl. 19:00 i föreningens lokaler

Dagcenterverksamhet Dawmo:
tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Omstart för höstterminen tisdag den 4 augusti 2015
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

Nystart för hösttermin onsdag 16 september kl 18:00

Övrigt
Huvudstyrelsemöte
Torsdag 27/8-2015 kl. 19:00
Ansvarig: Sargon Hawsho 070 714 17 10

Ungdomsstyrelsemöte
Söndag 30/8-2015 kl. 12:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 264 54 46

Seriematcher: Assyriska FF Södertälje
Augusti 2015
Lördag
Måndag
Torsdag
Söndag
Torsdag
Söndag
Söndag

1/8-2015
10/8-2015
13/8-2016
16/8-2015
20/8-2015
23/8-2015
30/8-2015

Assyriska FF - Östersund
Jönköping - Assyriska FF
Athletic FC - Assyriska FF
Assyriska FF - Ängelholm
Assyriska FF - Syrianska
IK Frej Täby - Assyriska FF
Assyriska FF - GAIS

kl. 16:00
kl. 19:00
kl. 17:00
kl. 17:00
kl. 14:00
kl. 17:00
kl. 17:00

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 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
839 39–9

Org. Nr
802404-0134

