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Assyriskt Julbord - Knytkalas
Nu är det dags för det efterlängtade assyriska julbordet!
Den 7 december kl 15:00 slår vi upp portarna på Segersbyvägen 4, 4
trappor.
Nytt för i år är att vi arrangerar detta i form av ett knytkalas. Varje
hushåll tar alltså med sig en maträtt – förutom Tzaziki, mhammara,
hummus, abu ghannuch och frukt. Dessa rätter kommer föreningen
att stå för.
Föreningen kommer även att stå för dricka, engångsartiklar, uppläggningsfat,
uppläggningsbestick, alkoholfri dryck, kaffe och te. Öl och vin kommer att finnas till
försäljning.
Dans, musik och barnunderhållning utlovas.
Varmt välkomna önskar vi er alla!

Hobbitfans – se hit!
Den 10 december har den sista delen
av Hobbit- trilogin premiär. Vi
kommer boka premiärbiljetter för
dem som har intresset. Är du en av
dem skicka iväg ett meddelande till
oss på facebook. Föreningen
kommer att stå för hela 70: -/biljett
vilket betyder att du som deltar endast betalar 50: -.
OBS! Anmälan för biobiljett är bindande
Fredagen 5 december, fr. kl. 19:30 kommer AKC´s ungdomsstyrelse visa dem andra filmerna i
föreningen. Ta med dina vänner och njut av en Hobbitkväll tillsammans med din assyriska familj.
För övriga frågor kontakta
Akadia – 070 480 6424, Liljana – 073 560 1333
ungdomsstyrelse
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Uppföljning av planeringskonferens
AKC höll sin årliga planeringskonferens den 26 april 2014. Under konferensen diskuterades planering av
aktiviteter för 2014 och 2015 och beslutades bl.a. att under december planera en uppföljning för att utvärdera
hittills genomförda aktiviteter och vad som inte kunnat göras och varför!
Målgruppen för konferensen är det samma som 26 april – d.v.s. alla som sitter i olika styrelser, kommittéer och
har uppdrag på olika positioner.
Datum för uppföljningskonferensen är söndag 14 december 2014, start kl. 10:00 med frukostbuffé och pågå till
ca. kl. 15:00. Föreningen kommer även att bjuda på lunch.
För mer info och planering av frukost och lunch är det viktigt att anmäla sitt deltagande till kansliet George
Baryawno: 0704 533 783 el. mejl: info@assyrien.se

Barnaktiviteter
Fredag 5/12-2014, 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

Julfest med Jultomten Mor Zokhe
AKC kvinnosektion och Barnkommitté kommer även i år anordna
Julfest för hela familjen. Förhoppningsvis kommer vi att få besök av
Jultomten som delar ut presenter till de snälla barnen.
Datum & tid: söndag 21 december kl. 16:00
Föreningen kommer att bjuda på fika och annat - till både barn och
vuxna.
Verksamheten har arrangerats i samarbete med
Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS)
För mer info. Kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94, Selma Hawsho 073 939 51 64
Välkommen!

Info om Familjeläger 2015
Efterfrågan att anordna Familjeläger
2015 är större än någonsin efter årets
succé. Deltagarna var 120 till antalet
varav 90 hade plats att övernatta.
Under året har diskussioner förts att
anordna ytterligare ett familjeläger.
Dock har önskemål om en större och
bättre lägergård framförts. För detta
har vi bett medlemmarna om hjälp.
Det enda förslaget vi fick var tyvärr tre
gånger så dyrt.
För att inte ligga efter med bokning inför nästa år har styrelsen beslutat att preliminärboka
Ansgarsgården i Flen under perioden 23-26 juli 2015 (tre övernattningar). Under tiden får vi fortsätta
leta efter annan plats. Vi tar gärna emot flera förslag från medlemmar.
Eftersom efterfrågan väntas vara stor kommer principen ”först till kvarn” att gälla. Medlemmar
kommer självklart prioriteras. Icke medlemmar är välkomna i mån om plats.
Annonsering om lägret kommer att publiceras under februari – mars 2015. Håll utkik i medlemsbladet.
Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

Lennart Warring har gått bort
Minnesstund hos AKC
Författaren och Assyrienvännen Lennart Warring har avlidit på ett
vårdhem i Botkyrka, 60 år gammal. Hans död är en förlust för litteratur
och historieskrivning om assyrierna.
Lennart Warring blev känd för den assyriska allmänheten 2001 när han
tillsammans med Taina Kantola översatte assyriologen Simo Parpolas version av
Gilgamesh-eposet till svenska. Därefter översatte författarparet gamla sumeriska
dikter om gudinnan Inanna (av assyrierna kallad Ishtar) i boken Inanna skymningens drottning 2011. De har under de senaste åren arbetat med boken
Assurs folk, som var planerad att ges ut denna höst. Men projektet blev försenat
på grund av ekonomiska problem hos förlaget. Författarna har därefter förhandlat
med ett nytt förlag, men Lennart Warring blev hastigt sjuk under sommaren och
därefter förlamad av felmedicinering mot allergiska besvär. Efter flera turer och uppmärksamhet i riksmedior
om kommunens ovilja att placera honom på ett vårdhem, fick han komma till ett vårdhem i Norsborg. Men
skadan var redan skedd och han tynade bort i smärta och depression. Han hade flera intressanta projekt om
assyrisk historia som döden har satt stopp för, men kollegan Taina Kantola lovar att fullfölja projektet Assurs
folk.
Hujådå har i tidigare artiklar skrivit om författarparet Warring/Kantolas insatser för assyrisk litteratur och
historia.
www.hujada.com

Information om minnestunden
AKC kommer i samarbete med Seyfocenter och Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka hålla minnesstund för
Lennart Warring omedelbart efter begravningen.
Minnesstunden äger rum i AKC:s lokaler fredag 12 december 2014 mellan kl. 13.00 och 15.00 med mat, fika och
tal.

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Uppehåll under perioden: 18/12-2014 – 12/1-2015
Välkommen!

Föreningen är stängd
under perioden
22/12- 2014 – 7/1-2015

OBS! Glömt betala medlemsavgiften?
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 på planerade verksamhet
stängt – öppet endast på planerade verksamhet
stängt – öppet endast på planerade verksamhet
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