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AKC Kvinnosektion är med på
Feministiskt Forum

Årets Julbord 13 december

- Nu är det dags för det efterlängtade
assyriska julbordet!
Söndag den 13 december kl. 15.
Arrangeras årets Assyriska Julbordet
liksom förra året i form av knytkalas.
Varje hushåll tar alltså med sig en
maträtt – förutom de traditionella maza
och frukt. Dessa rätter kommer
föreningen att stå för.
Föreningen kommer även att stå för
dricka, engångsartiklar, uppläggningsfat, alkoholfri dryck, kaffe och te. öl,
vin och läsk kommer att finnas till
försäljning.
Dans, musik utlovas.
Varmt välkomna önskar vi er alla!

Chillkväll och FIFA - turnering
Den 4 december kl. 19 - 22 har vi chillkväll och FIFAturnering i AKC för åldrarna 12 år och uppåt! Det kommer
vara en helkväll med olika aktiviteter så som FIFAturneringen och sällskapsspel. Det kommer även bjudas på en
massa gott, bl.a. hembakad kladdkaka!
Dagen planerats av AKC Ungdomsstyrelsen.
Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

Julkonsert med
Linda George
Assyriska föreningen i Södertälje kommer att
anordna julkonsert med Linda George, söndagen den
6/12 kl.18.00 i Assyriska kulturhuset i Södertälje.
Biljett pris 100 kr inkl. frukt och efterrättsbuffé.
För biljett försäljning kan man ringa till:
Nursen 073 736 94 94, Orkina Zeito 076 420 89 98

Julfest med mor Zokhe

Inom ramen av Barnkommitténs planering av
Familjekväller sista fredag på varje månad, anordnas
årets Julfest för hela familjen. Förhoppningsvis kommer vi att få besök av Jultomten som delar ut presenter till
de snälla barnen.
Mat kommer att bjudas på och finnas till symboliskt pris till de vuxna.
Tid & datum: fredag 18 december kl. 17:30 i föreningens lokaler.
Föreningen kommer att bjuda på fika och annat - till både barn och vuxna.
Välkommen!

Övrigt
Kvinnostyrelsemöte
Torsdag 10/12-2015 kl. 17:00
Ansv: Behiye Poli 070 891 01 94

Huvudstyrelsemöte
Torsdag 17/12-2015 kl. 19:00
Ansv: Sargon Hawsho 070 714 17
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Ungdomsstyrelsemöte
Tisdag 22/12-2015 kl. 12:00
Ansv: Gabriel Baryawno 073 264
54 46

Gympa för Barn
Måndagar kl. 18:00 – 19:00 Björkhagaskolan i Tumba
Passande kläder och en vattenflaska tas med. Gärna en frukt efter träningen.
Ansvarig för aktiviteten: Sargon Hawsho Sargon.hawsho@gmail.com 070-714 17 10

Kurs i västassyriska

Kurs i östassyriska

Tisdagar kl. 18:00 i föreningens lokaler
Kursledare: Aziz Poli & Murat Poli

Söndagar kl. 19:00 i föreningens lokaler
Kursledare: Ashur Minas

Dagcenterverksamhet Dawmo: tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Verksamheten gör uppehåll under perioden 15/12- 2015 och startas om tisdag den 12/1-2016
Välkommen!

Forntida assyriska skulpturer och reliefer

Waw Allap Europe säljer replikas av forntida assyriska
skulpturer och reliefer. Under de drygt två år som vi har varit
aktiva inom denna verksamhet så har vi fått god respons bland
assyrier och assyriska organisationer. Se bilden längst ned i
mailet för exempel på de produkter vi har.
Vi vänder oss därför nu också till våra föreningar och dess
medlemmar för att uppmärksamma om vad vi har att erbjuda.
Förutom replikas av forntida assyriska skulpturer och reliefer så
har vi utökat vårt sortiment dels med egen produktion av vackra
posters (fotografier, assyriska citat och design) och böcker om assyrier (på engelska och assyriska). Vi jobbar
kontinuerligt med att ta fram nya produkter.
Denna verksamhet gör vi med övertygelsen om vikten av att sprida assyrisk kultur, historia, konst och språk.
Vi säljer våra produkter främst genom vår webbshop, www.wawallap.eu och i mån av tid så har vi även försökt att
komma ut på olika event i Sverige och Tyskland.
Önskar ni att bli återförsäljare till oss? Hör i sådana fall av er med ett återvändande mail så kan vi diskutera frågan.
För Waw Allap Europé: Tomas Isik, 070 408 57 28
www.wawallap.eu, www.facebook.com/wawallapeurope, www.instagram.com/wawallapeurope,
www.twitter.com/wawallapeurope

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

AKC öppettider:
Måndag - Fredag
09:00 – 16:00
Lördag - söndag
stängt – öppet endast på planerade aktiviteter
Postadress
Box 77
145 01 Norsborg

Besöksadress
Segersbyv. 4, tr.4
Eriksberg ind. Omr.

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

