Nr 118, maj 2014

Sommarläger för hela familjen
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 maj.
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 FF bjuder AKC medlemmar gratis matchvisning
Söndagen den 11 maj kommer AKC medlemmar att gästa hos Assyriska FF i
Södertälje. Syftet med detta är att AFF ledningen vill träffa medlemmarna för
diskussion om hur man kan öka samarbetet inom verksamhetsområdet.
Det är tänkt att AKC medlemmar ska få möjlighet att se matchen mellan AFF –
Ljungskile den 11 maj som börjar kl. 18:00. Det är frientré för AKC den dagen för de
medlemmar som ska närvara i arenas kafeteria två timmar innan matchen, d.v.s.
samling i kafeterian sker kl. 16:00 för att börja med fika och diskussion.
Det är viktigt att de som vill se matchen gratis bör anmäla sig till AKC kansli.
För mer info och anmälan kontakta: info@assyrien.se
George Baryawno 0704 533 783

Gabriel Afram föreläser om sin nya bok
Gabriel Afram har kommit ut med en ny bok på assyriska som handlar
om de förfalskningar och ändringar som några från kyrkoledningen har
gjorts mot assyriska benämningen.
När:
söndag 18 maj 2014 kl. 15:00
Plats:
AKC lokaler (Segersbyvägen 4, tr. 4)
För mer info kontakta George Baryawno 0704 533 783

Morsdag firas i AKC
AKC kvinnostyrelsen har planerat att fira Morsdag fredag den 23 maj kl. 20:00 i föreningens lokaler. Dagen
planeras i form av knytkalas och ev. tillsammans med medlemmar från Inanna och AKFB Norsborg föreningar.
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94 el. Yildiz Kerimo 070 790 98 79

Besök till Riksdagen
Kvinnostyrelsen planera ett studiebesök till Riksdagen under maj månad.. Den som är intresserad får kontakta
Behiye Poli 070 891 01 94 el. Yildiz Kerimo 070 790 98 79 senast 10 maj för att kunna planera besöket.

AKC deltar i årets Hjärta
Botkyrka
Årets Hjärta Botkyrka kommer även i år anordnas i
Hågelbyparken av Botkyrka Kommun, lördag den 24
maj kl. 11:30 – 16:00
En heldag för familjen där Botkyrkas rika föreningsliv
bjuder på allt från idrott, till pyssel och dans.
AKC kommer att delta i arrangemanget tillsammans
med Inanna Familjeföreningen och Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka med gemensamma
aktiviteter som är Dansuppvisning, Informationstält
och grillförsäljning.
För mer info kontakta George Baryawno 0704 533 783
Välkommen!

AKC Ungdomssektion arrangerar resa till hemlandet Assyrien
Äntligen anordnar AKC Ungdomsstyrelse en hemlandsresa! Torsdag
den 19 juni åker ca.15 personer till Assyrien och får uppleva hemlandet
och se vad det har att erbjuda i en hel vecka. Vi kommer att bo i Zafaran
kloster, men varje dag kommer vi att åka till olika byar och kanske
hamnar vi i någon av dina föräldrars hemby.
Vill du komma med denna oförglömliga resa? Skicka ett personligt
meddelande till Assyrien Kulturcenterc Facebook eller mailadress:
info@assyrien.se med följande uppgifter: namn, telefon och emailadress.
Mer info om kostnader, exakt datum
och ytterligare detaljer kommer längre
fram. Notera att detta endast är en
intresseanmälan och inte är bindande.
Vi kommer att kontakta alla
intresserade när det är dags för en
bindande anmälan.
För mer info kan du även kontakta:
Akadia Hawsho070 480 64 24,
el.Liljana Poli 073 560 13 33
Bilden t.v. är tagen under en resa till
Assyrien 2006, arr. Av AUF

utlyser årsmöte 2014
Datum:
Tid:
Plats:

söndag 11:e maj 2014
12:00-14:00
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2013. Under årsmötet går AUG igenom förra årets
verksamhet och ekonomi.
Hjälp oss med att sammanställa våra register och skicka ett e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter till
info@awbswe.se.
Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Medlemmar erhåller regelbunden information
om föreningens verksamhet. Medlemmar kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala
medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Är du inte medlem kan
du bli det genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 9:e april 2014 på BG 900-1215 eller PG
90 01 21-5. Ange namn, adress, personnummer och e-post samt skriv ”medlem” i meddelandefältet.
Hjärtligt välkomna,
Styrelsen
Assyrier Utan Gränser

St. Jakob av Nsibin i Södertälje anordnar Minneshögtid för

SEYFO
INBJUDAN
April 1915 gick startskottet för den moderna historiens allra första folkmord då flera miljoner kristna förintades
inom nuvarande Turkiets gränser och flera miljoner fördrevs från sina hem. Av alla dessa offer var över en
halvmiljon assyrier/syrianer. För oss ättlingar till de efterlevande utgör folkmordet Seyfo fortfarande ett
obearbetat trauma.
Söndag den 4 maj 2014 kl 10.30 inbjudes er organisation, media, politiska partier och representanter för
Södertälje kommun att närvara vid denna ceremoni som äger rum med anledning av 99 års minne av Seyfo och
alla dessa offer.
Minneshögtiden inleds med söndagsmässa 10.30 och avslutas ca kl 12.00 med sång och tal. Minneshögtiden äger
rum i S:t Jacob församlingen.
Efter minnesstunden inbjudes ni att närvara och samtala om hur vi tillsammans kan arbeta för bättre värld,
mångfald, tolerans och där inga fler etniska rensningar inträffar.
Vi önskar svar om ert deltagande och antal senast 2 maj 2014.
Plats:
Tel :
Mail

Syrisk Ortodoxa kyrkan, S:t Jacob församlingen, Hantverksvägen 4 A, 151 65 Södertälje
Samir Saado 073 9299665. Remon Eskander 073 6746132
s.j.k@telia.com

Välkommen
S:t Jacob Syrisk Ortodoxa kyrkan i Södertälje

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 anmälningsblanketten i föreningens anslagstavla eller genom e-mail:
info@assyrien.se eller via föreningens telefon.
Pris: 5000 kr. ingår musikutrustning (ej städning)
Utlottning om lokalen kommer att ske direkt innan styrelsemötet börjar den 27 maj kl. 19:00. Det är
fritt fram att närvara vid utlottningen som sker ca.kl. 19
För mer info kontakta George Baryawno 0704 533 783
Välkommen!

Alla kurser, cirklar och
kulturella arrangemang
anordnas i samarbete
med

Händer också under maj 2014
Ungdomsstyrelsemöte
Tisdag 6/5-13 kl. 18.00
Ansvarig: Akadia Hawsho 070 480 64 24

Barnaktiviteter
Fredag 9/5-2014, kl 17:00 – 19:00 Dagens tema:
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Brola Poli Selma Hawsho
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Barnaktiviteter
Fredag 23/5-2014, kl 17:00 – 19:00
Information om dagens tema meddelas senare
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Champions league – Final
Lördag 24/5-2014 fr. kl. 20:00
Ungdomsstyrelsen har planerat att visa finalmatchen i föreningens storbilds TV
Det kommer att finnas mat tillförsäljning (ev. grill)
För mer info kontakta George Baryawno 0704 533 783

Huvudstyrelsemöte
Tisdag 27/5-2014, kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Dagcenterverksamhet Dawmo
Tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Välkommen!

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Maj
Söndag
Torsdag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag

4/5-2014
8/5-2014
11/5-2014
17/5-2014
25/5-2014
31/5-2014

Assyriska FF – Sundsvall
Värnamo – Assyriska FF
Assyriska FF – Ljungskile
Husqvarna – Assyriska FF
Assyriska FF – Syrianska
Varberg – Assyriska FF

kl. 17:00
kl. 19:00
kl. 18:00
kl. 16:00
kl. 18:15
kl. 16:00

OBS!
Om du inte har betalt medlemsavgiften för år 2014
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 planerade verksamhet
Stängt – öppet endast planerade verksamhet
Stängt – öppet endast 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

