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Vattenkrigs turnering &
Familjedag i Slagsta
Hur vill du kicka igång ditt sommarlov? För
första gången någonsin anordnar Assyrien
Kulturcenter i samarbete med Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka en
vattenkrigsturnering och självklart ska du
anmäla ditt lag!
Anmälan mejlas till issademir@live.se senast
torsdag 12 juni. I mejlet skriver du namnet på laget,
lagkapten + namn och ålder på alla spelare.
Turneringen kommer att äga rum på Slagsta strand
den 14 juni med samling kl. 13:00 – start 15:00 och
efter detta kommer vi ha en gemensam familjedag
för våra medlemmar. Se till att närvara då detta är
en dag du inte vill missa! För mer info, se affischen
till höger.
För mer info kontakta: Akadia: 070 480 64 24,
Ninos 076 941 91 37

Vi provar Taekwondo
Den 7/6 kl 12.00 är det dags för taekwondo aktivitet. Vi kommer att samlas i hudro kl
11.30 för att gemensamt gå till lokalen bredvid och testa på denna form av kampsport.
Aktiviteten är för alla åldrar men vi vill ha den från 5+.
Efter att vi har tränat kommer vi att gå tillbaka till hudro och ha en kort chillstund för
att ca. kl. 15 åka till Södertälje och se matchen mellan Assyriska FF – Sirius.
Föreningen betalar en del av kostnader. För barn under 10 är gratis.
För mer info kontakta: Liljana Poli 073 560 13 33

Första Assyriska Midsommar
Assyriska Ungdomsförbundet kommer i samarbete med AKC, AUDS, AKFB,
Zelge Fans och Södertäljes Ungdomsstyrelse arrangera en heldag på
Tantolunden i Södermalm. Vi ska grilla, leka lekar och njuta av gott sällskap
och det svenska klimatet.
Kom du med, dra med dig ett par till och missa inte den första av många
Assyriska midsomrar.
När: lördag 20 juni kl. 15:00. Ålder: 18+
Det bjuds på mat och dryck!!
Hoppas att vi ses där!
För mer info kontakta: Liljana Poli 073 560 13 33

Besök till
Kvinnostyrelsen har planerat ett studiebesök till Riksdagen, måndag den 9 juni
kl. 18:00. Den som är intresserad får kontakta:
Behiye Poli 070 891 01 94 el. Yildiz Kerimo 070 790 98 79 senast 4 juni för
att kunna planera besöket.

Dagcenter Dawmo
avslutas med aktiviteter i
Sommarläger
Över 50 personer av Dagcenter Dawmos deltagare kommer att
avsluta verksamheten för vårterminen på ett sommarläger som
anordnas av AKC i Ansgardsgården nära till Flen.
Läger perioden är 2-5 juni. Det här är andra året som ett läger
för målgruppen anordnas. Reseplaneringen är enligt följande:
samling måndag 2 juni kl. 10:00 i Hallunda framför parkeringshuset.
- avresa: kl. 10:30 - hemresa: torsdag 5 juni kl. 12:00
För mer info kontakta: Jeanette kahlaji 070 465 53 86 el. George Baryawno 0704 533 783

Familjeläger för alla åldrar
AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i
Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger för både barn och ungdomar.
Syftet med lägret för hela familjen är att alla medlemmar i familjen får möjlighet att uppleva ett veckoslutsläger
tillsammans med andra medlemmar i föreningen.
Det är först till kvarn som gäller. Därför är det viktigt
att man anmäler sitt intresse snarast möjligt för att säkra
sig en plats. Information och underlag för anmälan
enligt följande:
Datum:
Plats:
Anmälan:
Avgift:

25-27 juli 2014
Ansgardsgården i Flen
senast den 15 juni.
för barn i åldrarna 0-7 gratis, 8-20: 150
kr. 21 år uppåt 300

För mer info och anmälan kontakta: info@assyrien.se
George Baryawno 0704 533 783

Assyriska
Ungdomsdistriktet håller
Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm – AUDS kommer att hålla sitt
ordinarie årsmöte. Under årsmötet kommer att bl.a. välja ny styrelse och
behandla andra viktiga frågor.

Endast de av sina medlemsföreningar anmälda ombud som får
närvara vid årsmötet.
Datum: söndag 8 juni 2014 kl. 15:00
Plats: Assyriska föreningen i Södertälje
För mer info kontakta: David Izar david@birkaekonomi.se

Vi ska minnas den store
assyriske musikern
Joseph Malke
Assyriska riksförbundet i Sverige har
i samarbete med Assyriska
föreningen i Södertälje, Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka och
Assyrien Kulturcenter anordnat en
konsert och minnesstund för den
bortgångne musikern Joseph Malke.
Dagen kommer att hållas i Assyriska
Kulturhuset i Södertälje söndag den 8
juni 2014 kl. 18:00.
Joseph Malke har undervisat musik
lektioner i flera år hos bl.a. AKC.

Händer också under juni, juli 2014
Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Juni
Lördag
Måndag
Söndag
Onsdag
Måndag

7/6-2014
16/6-2014
22/6-2014
25/6-2014
30/6-2104

Assyriska FF – Sirius
Landskrona – Assyriska FF
Assyriska FF – östersund
GAIS – assyriska FF
Assyriska FF – Jönköping S.

Juli
Söndag
Söndag

20/7-2014
27/7-2014

Jönköping S – assyriska FF kl. 15:00
Hammarby – Assyriska FF kl. 15:00

kl. 16:00
kl. 19:00
kl. 18:00
kl. 19:00
kl. 19:00

Sommaruppehåll under perioden 9 juni – 3 augusti. Endast planerade
aktiviteter. Kansliet kommer att vara öppet på vardagar kl. 10 – 12
För frågor kontakta George Baryawno 0704 533 783
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