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Planeringsmöte för Årets Familjeläger 2015
Mötet kommer att hållas söndag den 7 juni kl. 14:00 i föreningens lokaler. Alla som har anmält
sig och som tänker komma till lägret är välkommen att komma till mötet för att påverka
planeringen - aktiviteter, matlagning och övriga frågor.

Bra att veta!
Årets planerade familjelägret är redan fullbokad. Men för de som ändå vill komma får stanna endast en
hel dag för 100 kr. I övrigt gäller följande:
Plats:
Ansgardsgården nära Flen (samma gård som förra året)
Period:
23 – 26 juli 2015 (tre övernattningar)
Avgift:
vuxna över 21 år 350 kr. 8-20 år 150 kr 50 kr för barn under 7 år som behöver säng.
Anmälan till: info@assyrien.se, tel. 08-531 877 05
För mer info: George Baryawno 0704 533 783

Utflykt till skärgård den 14 juni
AKC kvinnostyrelsen har planerat en utflykt till skärgård
söndag den 14 juni. Föreningen kommer att betala en del
av kostnader. Den som är intresserad får anmäla sig senast
den 10 juni.
Anmälan görs till: Behiye Poli 070 891 01 94 el. Yildiz
Kerimo 070 790 98 79. Det går också göra anmälan via
e-mil: info@assyrien.se

Sista matlagningskurs innan sommaruppehåll
De elever som var på kursen den 21 maj beslutade att
hålla en kurs till innan sommaren - torsdag den 18 juni
kl. 17:30.
Denna dag kommer vi att laga KUTLE.
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94
Välkommen!

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

Uthyrning av AKC
lokaler på nyårsafton
enligt följande
principer:
Alla som är över 18 år, ska ha varit
medlem hos AKC minst 13 månader och
betalt medlemsavgift – får anmäla sitt
intresse genom att skriva på blanketten i
anslagstavlan, via e-mail info@assyrien.se
eller via föreningens telefon: 08.531 877
05
Pris: 5000 kr. inkl. musikanläggning.
Dock ej städning som kostar 500 om
hyresgästen inte vill göra städningen själv.
Styrelsen
Utlottning om lokalen kommer att ske
vid styrelsemötet torsdag den 20 augusti
2015 kl. 19:00 i föreningens lokaler

Assyria TV:

Litteraturdag på Assyrien Kulturcenter
Söndagen den 19 april anordnades årets litteraturdag med fyra författare
som utkommit med nya böcker, nämligen Augin Kurt Haninke, Svante
Lundgren, Jan Beth-Sawoce och Besim Aydin. Vid samma tillfälle
tilldelades föreningens årliga kulturpris postumt till Lennart Warring
Priset togs emot av medförfattaren och vännen Taina Kantola.
För att se hela programmet besök: www.assyria.org

Dagcenterverksamhet Dawmo: tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Avslutning för vårtermin tisdag 2 juni - omstart tisdag den 4 augusti
Välkommen!

Extra för Dawmodeltagare:

Restaurang besök
och sightseeing i Stockholm
På begäran från Dawmodeltagare arrangeras en
bussresa till en restaurang i Upplands Väsby och därefter sightseeing in i Stockholm. Så här ser
programmet: Datum: tisdag 9 juni
Avgång med buss från Hallunda: kl. 11:00 - beräknat hemresa kl. 15:00
Pris: 200 kr. inkluderar bussresa, mat på en restaurang i upplands Väsby, sightseeing.
Antalet begränsade platser - först till kvarn
För mer info kontakta: Jeanette Kahlaji: 070 465 53 86 el George Baryawno 0704 533 783

Barnaktiviteter
Avslutning för vårtermin med Grill!
Fredag 12/6-2015, kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Avslutning! Det blir roliga aktiviteter för hela
familjen. Vi kommer att vara ute på gräsmattan, precis vid
bilparkeringen. Tänk på att ha på er bekväma kläder efter väder.
Detta gäller både barn och vuxna.
Till barnen kommer föreningen att bjuda
på grillkorv el. hamburgare med tillbehör
och vuxna får köpa med symbolisk
pris. Gratis fika som vanligt.
Vid sämre väder är vi inne i föreningens
lokaler.
För mer info kontakta:
Dita Kleman 070 788 49 82,
Selma Hawsho 073 939 51 64

Resa till Assyrien - Midyat
AKC
kvinnostyrelsen
har
planerat en resa till Midyat
under perioden 19/9 - 21/9-2015.
Syftet med resan är att delta i en
konferens
i
Midyat
som
arrangeras
av
Assyriska
kvinnoförbundet i Sverige där
man ska diskutera viktiga frågor
om assyrier med bl.a. inbjudna
gäster från Irak, Syrien och
Turkiet.
Det är även tänkt att vara med
på manifestation/demonstration
från Midyat till Iwardo med
anledning av 100 års minnet av Seyfo som inträffar under aktuella perioden.
Vi kommer även att besöka kyrkor, kloster och andra närliggande byar. Om tiden räcker till så kommer
vi att besöka assyriska flyktingar i Istanbul.
Kvinnostyrelsen står för planering, samordning av resan. Deltagarna bekostar resan själv.
Sista anmälningsdagen är 20 juni 2015.
För mer info kontakta: Yildiz Kerimo 070 790 98 79 el. Bahia Poli 070 891 01 94

Övrigt
Huvudstyrelsemöte
Onsdag 3/6-2015 kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 264 54 46

Kvinnostyrelsemöte
Onsdag 10/6-0216 kl. 17:30
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94

Ungdomsstyrelsemöte
Söndag 14/6-2015 kl. 12:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 264 54 46

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje
Juni 2015
Torsdag
Söndag
Lördag

4/6-2015
21/6-2015
27/6-2016

Mjällby - Assyriska FF
Assyriska FF - Jönköping
GAIS - Assyriska FF

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

19/7-2015
26/7-2015

Assyriska FF - Utsikten BK
Värnamo - Assyriska FF

kl. 19:00
kl. 19:00

Juli 2015
Söndag
Söndag

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
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

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

