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Många intressanta och viktiga aktiviteter att se
fram emot under 2015
Vi har lämnat ytterligare ett år bakom oss med många
aktiviteter. Föreningens verksamhetsrapport 2014
kommer att tryckas färdigt i början av februari. Fråga
kansliet om rapporten .
År 2015 kommer utan tvekan bli historiskt då det är
100 års-minnet av Seyfo – folkmordet som genomfördes av ottomanska riket 1915 – nuvarande Turkiet.
Med anledning av det kommer många organisationer, så väl assyriska som armeniska och även andra,
planera en massa aktiviteter till minnet av Seyfo. Det kommer utan tvekan dra uppmärksamhet över hela
världen.

Fackeltåg till minnet av Seyfo
Startskottet kommer att vara ett fackeltåg söndagen den 25 januari 2015. Det kommer att arrangeras
fackeltåg i flera olika städer, så även i Stockholm där bl.a. Assyrien Kulturcenter kommer att vara med i
planeringen.
Assyriska Riksförbundet har, via sin nationella samordnare (Nabuchadnosar Poli) för 100-årsminnet av
Seyfo, nyligen informerat föreningarna om detta så just nu befinner vi oss i planeringsstadiet. Håll utkik
efter mejl samt AKC:s hemsida de närmaste veckorna för mer information om tid, plats och
genomförande.

Naum Faik Dagen
Kommer som vanligt arrangeras första veckan i
februari av Assyriska Riksförbundet i Sverige
och även av flera andra organisationer

Fotbollsturnering
Asharidu Cup
Under februari kommer AKC att, i samarbete
med Assyriska Ungdomsförbundet, arrangera
en Fotbollsturnering under namnet Asharidu
Cup, på kvällen en stor fest med Linda
George. (se affischerna nedan)

Skidresa – Romme Alpin
AKC ungdomssektion kommer i samarbete med ungdomssektionen i Assyriska
föreningen i Södertälje arrangera en skidresa den 8 mars 2015.

Familjesommarläger
Efter förra årets succé kommer vi återigen annordna sommarläger för hela familjen i slutet av juli.
Detaljerad information om lägret kommer på nästa Medlemsblad för februari månad.

Gympa för barn
Föreningen kommer att starta gympa för barn i åldrarna 3-5. Läs mer om detta nedan.

Matlagningskurs
För de som vill lära sig matlagning planerar
kvinnostyrelsen fr.o.m. i mitten av januari att börja
med kurser.
Dessa var några av de aktiviteter som är i planeringen
under 2015. För att inte missa information om datum,
tid och andra detaljer är det viktigt att vara uppmärksam och inte minst läsa Medlemsbladet som skickas
per post eller mejlas till de som har e-mail.
ÖNSKAR ER ALLA GOD FORTSÄTTNING

Asharidu Cup

Föreningen öppnas
onsdag 7/1-2015

Asharidu fest med Linda George

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Verksamheten startar om torsdag 8/1-2015
Välkommen!

Gympa för barn 3-5
AKC kommer dra igång en helt ny aktivitet för föreningsmedlemmar i åldrarna 3-5 år.
Premiären är satt till onsdag 14 Jan, 2015 kl 18.00 i Hammerstaskolan. Därefter kommer aktiviteten äga rum varje
onsdag fram till sommaren. Samma tid och samma plats.
Idén med aktiviteten är att främja barnens motoriska utveckling. Ibland är det redskap, ibland mer satsning på
bollsport och sång och ibland inslag av balans, gympa och spring. Vi lär barnen att använda kroppen och leker
med dem så att de får vara fantasifulla och använda sig av sina sinnen.
Glöm ej att ta med passande kläder och en vattenflaska och gärna en frukt efter träningen.
Missa inte att anmäla din/dina barn till denna aktivitet. Anmälan görs till kansliet senast 2015-01-05
info@assyrien.se, tel. 08-531 877 05 el. 0704 533 783
Ansvarig för aktiviteten.
Sargon Hawsho sargon.hawsho@gmail.com 070-714 17 10

Händer också under januari 2015
Kvinnostyrelsemöte
Tisdag 13 januari 2015
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94

Huvudstyrelsemöte
Torsdag 15 januari 2015
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Barnaktiviteter
Fredag 23 januari 2015, kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: nystart - 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
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