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Asharidu Cup

Asharidu fest med Linda George

Lördag 7 februari

Nu är det inte många dagar kvar…
År 2015 har knappt börjat innan vi närmar oss årets största händelse med stormsteg.
Fotbollsturneringen Asharidu Cup går av stapeln den 7 februari i Botkyrka Hallen kl. 11:30. Missa inte
16 assyriska lag göra upp om de åtråvärda priserna och äran om att kunna titulera sig bästa assyriska
fotbollslag 2015. VI hoppas att alla AKC: s medlemmar tar sig till Botkyrka Hallen för att heja fram
lagen, AKC har två lag som behöver all stöd de kan få!
Asharidu betyder bl.a. storslagen och det är precis så turneringen kommer avslutas! Kvällen till ära har
självaste Linda George flugits in från USA för att uppträda på årets fest som kommer att hållas i
Assyriska Kulturhuset i Södertälje. Det är begränsat antal biljetter och vi närmar oss slutsålt, var därför
ute i god tid om ni vill köpa biljetter. (för mer info se affischerna ovan)

Information om årets
Familjeläger 2015
Efterfrågan att anordna Familjeläger
2015 är större än någonsin efter förra
årets succé. Styrelsen har vid senaste
styrelsemöte beslutat att genomföra
Familjeläger även i år enligt följande:
Plats:
Period:
Avgift:
Anmälan:

Ansgardsgården nära Flen (samma gård som förra året)
23 – 26 juli 2015 (tre övernattningar)
vuxna över 21 år 350 kr. 8-20 år 150 kr 50 kr för barn under 7 år som behöver säng.
tas emot fram till 30 april – först till kvarn som gäller. Medlemmar kommer självklart
prioriteras. Icke medlemmar är välkomna i mån om plats eller får komma för en dag på
samma sätt för de som inte får plats kan komma och stanna hela dagen för endast 100
kr. (mat, dryck, frukt, fika ingår)
Planering: i slutet av maj kommer föreningen att kalla alla som har anmält sig till lägret för ett
planeringsmöte. Det är lägerdeltagarna som ska fatta beslut om matlagning, aktiviteter
och övriga frågor.
Anmälan till: info@assyrien.se, tel. 08-531 877 05
För mer info: George Baryawno 0704 533 783, Ashur Kerimo 070 757 71 07
Välkommen!

Naum Faik Dagen arrangeras i form av Kulturafton

Föreläsning av Anna Melle – Hano kritho firandet
AKC Kvinnostyrelse har planerat en föreläsning av Anna Melle
som handlar om sin senaste bok. Efter föreläsningen kommer
dagen fortsätta med firandet av Hano kritho. Föreningen kommer
att bjuda på traditionella burgul med stektägg.
Tid & datum:
lördag 21 februari 2015, kl. 14:00
Plats:
AKC lokaler
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94
Välkommen!

Vem är Anna Melle?
Anna Melle tog sin lärarexamen vid högskolan i Jönköping. Hon är idag
verksam som gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap. Hon har en
bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om
kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld samt om
patientbemötande inom vården. Anna är även författare och givit ut ett flertal
böcker inom dessa områden.
Anna är en mycket uppskattat och flitigt anlitad föreläsare och sagoberättare
som bl.a. föreläst för lärare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och verksamma inom hälso- sjuk- och äldrevården. I sina
föreläsningar engagerar hon bl.a. sina lyssnare med exempel tagna från det
egna livet och lyssnaren får en möjlighet att se vardagssituationer inom
exempelvis rättsväsendet och äldrevården med ett annat perspektiv.
Anna vänder sig både till den offentliga och privata sektorn, för att nämna några målgrupper följer här ett
axplock; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, Sveriges domstolar, skolor, universitet, högskolor och
hälsohögskolor, arbetsmarknadsavdelningar och privata företag etc.
www.annamelle.com

Assyriska Ungdomsförbundet
håller sitt ordinarie årsmöte
AUFs årsmöte hålls lördagen den 28 mars kl 12.00 i Assyriska föreningen i
Södertälje. Vid detta årsmöte kommer en ny förbundsstyrelse att väljas för
en ny mandatperiod om två år.

Är du eller någon du känner intresserad av att ingå i den nya styrelsen? De
personer som söker sig till styrelsen bör förutom att ha viss erfarenhet från föreningslivet även vara en
person som intresserar sig för assyriska frågor, arrangera verksamhet samt vara med och utveckla
förbundet och föreningarna så att de utgör den mötesplats som ungdomar idag är i behov av.
Om man vill kandidera till styrelsen behöver man svara på följande två frågor:
1. Varför vill jag sitta med i AUFs styrelse?
2. Vad kan jag bidra med?
Senast 13 februari vill vi ha era ansökningar.
Ansökningar skickas till valberedningen: barqasho@hotmail.com

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
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

Ungdomsstyrelsemöte
Tisdag 3/2-2015 (kl. meddelas senare)
Ansvarig: Akadia Hawsho 070 480 64 24

Barnaktiviteter
Fredag 6/2-2015, 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

Huvudstyrelsemöte
Torsdag 19/2-2015 kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Barnaktiviteter
Fredag 20/2-2015, 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

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

AKC öppettider:
Måndag
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Lördag
Söndag
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stängt – öppet endast på planerade verksamhet
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