Nr 112, augusti 2013

Flera motgångar 2013
Kära medlemmar,
Som många av er redan har hört så har allas vår förening Assyrien
Kulturcenter stött på en del motgångar detta år. Förutom att vårt hyresavtal
sagts upp har vi även inte kunnat förlänga stora delar av vår personals
anställningar p.g.a. nya regler och förutsättningar i Arbetsförmedlingen. När
föreningen öppnar dörrarna igen efter sommaren kommer vi endast ha en anställd kvar. Sex av våra
anställda, tillika nyckelpersoner i Assyrien Kulturcenter, kommer vara tvungna att avsluta sina
anställningar hos oss.
En stor del av verksamheten kommer att påverkas av detta, bl.a. våra presidiemöten på måndagarna.
Dessa möten har till uppgift att underlätta den vardagliga verksamheten men inte minst har vi dessa för
att medlemmarna ska kunna vara med i beslutsprocessen för vissa frågor och därmed även kunna
engagera sig och påverka föreningens verksamhet. Senaste åren har presidiemötet varit beroende av att
personalen närvarar, när dessa nu inte jobbar kvar längre är det vår förhoppning att medlemmarna tar ett
större ansvar genom att närvara på dessa möten. Föreningens verksamhet befinner sig just nu i ett
kritiskt skede, endast med hjälp av våra medlemmar kan vi fortsätta vår verksamhet, ett första steg är att
kunna fortsätta hålla presidiemöte varje måndag.
Styrelsen har beslutat att fortsätta med presidiemötena fram till första styrelsemötet i september, där
kommer vi att utvärdera om vi ska fortsätta med presidiet eller inte. Redan på första presidiemötet
måndagen den 5 augusti 2013 kl. 18:00 kommer vi att informera ytterligare om situationen och hur
styrelsen resonerar. Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Huvudstyrelsen i Assyrien Kulturcenter

Barnaktiviteter

Dagcenter Dawmo

Efter sommaruppehåll startar
verksamheten igen fredag den 9 augusti.
Välkommen!

Efter sommaruppehåll startar verksamheten
igen tisdag den 13 augusti.
Välkommen!

Ankido Sommarläger i augusti! Missa inte!
Datum:

10-16 augusti 2013

Tema:
Assyrisk gemenskap
Ankido
Sommarläger

Plats: Västmanland
Ålder: 9-15 år

Anmälan: Sker senast den 8 augusti 2013 och tas emot i mån av plats. Anmälan lämnas till
föreningsrepresentanten eller skickas till ankidosommarlager@hotmail.com
Pris: 700 kr (inkl. allt) sätts in på plusgirokonto: 970 154-1 i samband med att anmälan lämnas in,
senast den 8 augusti 2013.
För mer info: 073-724 50 34 ankidosommarlager@hotmail.com
Arrangörer: Assyriska Föreningarna i Järfälla, Upplands Väsby och Stockholm/Tensta
Anmälningsblankett finns att hämta från föreningen eller kan rekvireras bl.a. från: info@assyrien.se
För mer info kontakta även: George Baryawno 0704 533 78

Händer också under augusti
Måndag 5/8-2013
Föreningen öppnar som vanligt – efter sommaruppehåll
Kl. 18:00 presidiemöte (läs även artikeln på fösta sidan)
Välkommen!
Fredag 9/8-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: diskussion och planering inför hösten.
Barnen kommer att sysselsättas med olika aktiviteter
Ansvariga för dagen: Personal

Tisdag 13/8-2013
Dagcenter Dawmo startar
Efter sommaruppehåll startar verksamheten igen tisdag den 13 augusti.
Välkommen!
Fredag 16/8-2013
Assyrisk Gemenskap
Assyriska Föreningen i Järfälla kommer att genomföra aktiviteter i AKC lokaler i samband med
avslut av Enkido sommarläger under tema: Assyrisk Gemenskap
Detaljerad information kommer senare
Tisdag 20/8-2013
Kvinnostyrelsemöte kl. 17:00
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94
Onsdag 21/8-2013
Huvudstyrelsemöte kl. 18:30
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12
Fredag 23/8-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: meddelas senare
Som vanligt kommer barnen att få matservering och föräldrarna får fika.
Ansvarig för dagens tema: meddelas senare

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Augusti
Söndag 4/8
Måndag 12/8
Söndag 18/8
Söndag 25/8
Torsdag 29/8

Assyriska FF – östersund
Örgryte – Assyriska FF
Assyriska FF – Ljungkile
Värnamo – Assyriska FF
Assyriska FF – Hammarby

kl. 18:00
kl. 19:00
kl. 18:00
kl. 17:00
kl. 19:00

Måndagar
Kl. 14.00 - 16.00
Kl. 18.00 – 19.00

Datakurs i föreningen – George Baryawno 0704 533 783
Måndagsträffen Syftet är att medlemmarna ska påverka och medverka
till AKC:s verksamhet samt lära sig mötesteknik och andra praktiska och
teoretiska kunskaper. Alla är välkomna!

Tisdagar
Kl. 10.00 – 15.00

Dagcenterverksamhet för pensionärer
(inom– och el. utomhus aktiviteter)
För mer information: George Baryawno 0704 533 783

Onsdagar
Kl. 12.00 – 15.00

Datakurs i föreningen – George Baryawno 0704 533 783

Torsdagar
Kl. 10.00 – 15.00

Dagcenterverksamhet för pensionärer
(inom– och el. utomhus aktiviteter) Samkväm/shahro sista torsdagen
varje månad - kl. 14:00 – 19:00
För mer information: George Baryawno 0704 533 783

Fredagar
Stängt - Öppet endast vid planerade verksamhet
Barnaktiviteter för barn 0-15, varannan fredag kl. 17 - 19

Lördagar
Stängt - Öppet endast vid planerade verksamhet

Söndagar
Stängt - Öppet endast vid planerade verksamhet

AKC öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Postadress
Box 77
145 01 Norsborg

Besöksadress
Tomtberga v. 16
Hallunda

14:00 – 19:00
10:00 – 16:00
12:00 – 16:00
10:00 – 16:00
Stängt – öppet endast planerade verksamhet
Stängt – öppet endast planerade verksamhet
Stängt – öppet endast planerade verksamhet
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