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AKC kvinnosektion valde ny styrelse
AKC kvinnosektion höll sitt årsmöte söndag
den 14/4-2013. Årsmötet valde ny styrelse.
Efter konstituerande
mötet består styrelsen av följande personer
med resp. poster:
Behiye Poli
ordförande
Samfo Kerimo v. ordförande
Zekiye Cansu sekreterare
Övriga ledamöter. Fehime Poli, Evlin
Kerimo, Turkan Mado, Yildiz Kerimo, Seyde
Salci, Nevrik Kerimo, Pero Dag, Pervin Poli,
Rahel Poli, Terzo Baryawno, Lydia Eskander
Önskar styrelsen lycka till med sin verksamhet.

Påskfest för hela familjen
AKC Kvinnostyrelsen har planerat fest med anledning av
Påskfirandet. Under festen kommer man att dela
presenter till barnen.
Dagens program kommer att innehålla musik, lekar och
övriga aktiviteter.
Datum: onsdag den 1 maj kl. 17-20
Plats: föreningens lokaler
Alla i familjen är välkomna!
För mer info kontakta: Fehime Poli 070 853 19 55,
Yildiz Kerimo 070 790 98 79

Morsdag firas av AKC medlemmar
AKC kvinnosektion kommer att anordna firandet av Morsdag i slutat av maj månad. Information om exakt tid
datum och plats meddelas senare via mejl. SMS och hemsidan. Var uppmärksam om informationen.

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang
anordnas i samarbete med ABF

Babylonia sommarläger
2013
Nu när sommaren närmar sig finns det mycket
att se fram emot men den största höjdpunkten av
dem alla är Babylonia sommarläger för
ungdomar! Sommarlägret kommer i år att äga
rum i Uskavigården från 28 juli till 4 augusti.
Efter förra årets succé har vi även i år valt att
arrangera lägret tillsammans med Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka och Assyriska
Föreningen i Södertälje. Lägret är dock öppet
för alla assyriska ungdomar ifrån hela Sverige så missa inte detta ypperliga tillfälle att träffa ungdomar
från hela vårt avlånga land.
Datum:
Plats:
Ålder:
Pris:

28/7 – 4/8-2013
Uskavigården i Nora
15+
900

Kontaktperson AKC: Natalie Kerimo 0704 00 83 80
Anmäl er redan nu via kansliet: 08-531 709 30 el. info@assyrien.se

Champions league final 25 maj
visas hos AKC
I skrivande stund lutar det mot en heltysk Champions League. Om
inte någon av de tidigare storfavoriterna Real Madrid eller Barcelona
genom ett mirakel vänder i semifinal-returen så kommer det att stå
mellan Bayern Munchen och Borussia Dortmund.
Den stora finalen spelas den 25 maj kl. 20:00 och kommer att visas i
AKC på tre olika skärmar!
Ni är välkomna redan 19:00 då vi kommer börja servera mat direkt
från grillen. Ungdomsstyrelsen i AKC önskar er välkomna!

AKC anordnar Konferens inom föreningsteknik
- hur man planerar verksamhetsprogram
Styrelsen har, i samarbete med ABF planerat en heldags konferens söndag den 26 maj kl. 10-18 i föreningens
lokaler.
Syftet med konferensen är att AKC s nyvalda personer i föreningens styrelser ska få möjlighet att få lära sig hur
man planerar föreningens verksamhet, olika nyckel poster i styrelser och andra viktiga frågor.
Målgruppen är i första hand huvudstyrelsen, Kvinno- och ungdomsstyrelser, personal. Det finns även utrymme
för flera som är intresserade att vara med i konferensen. Föreningen kommer att bjuda på frukost, lunch, fika.
Anmälan görs till kansliet 08-531 709 30 eller till föreningens e-mail adress: info@assyrien.se

Föreläsningar för att uppmärksamma Seyfo
I syfte att uppmärksamma folkmordet Seyfo, anordnar Seyfo Center i Sverige två föreläsningar under
maj månad.
Föreläsare: Ali Ertam frånTyskland, ordförande för föreningen för folkmordsmotståndarna (Soykırım
Karşıtları Derneği).
Den första föreläsningen sker i lördagen den 18 maj 2013 kl. 14.00 i Göteborg
Den andra föreläsningen sker söndagen den 19 maj 2013 kl. 12.00 i S:t Jakob katedralen i Södertälje.
Ämnen som ska behandlas:
1 Varför vägrar Turkiet att erkänna folkmordet och vad skulle ett erkännande från Turkiet innebära för
Turkiet å ena sidan och för det assyriska folket å andra sidan?
2 Vilka konsekvensr kan minoriteterna i Turkiet, t ex den assyriska minoriteten, komma att få av
försoningsprocessen som är aktuellt mellan den turkiska staten och kurderna?
Medarrangörer:
Seyfoföreningen i Göteborg, Assyriska Kvinnoförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska
Ungdomsdistriktet i Storstockholm, Assyriska Distriktet i Göteborg, Assyriska föreningen i Södertälje,
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka.

Hjärta Botkyrka 2013

Lördag 25 maj från kl. 12:00 är det dags för Botkyrka kommuns stora kultur- och idrottsfest i
Hågelbyparken.
Arbetet pågår för fullt med planering av årets program. I år satsar kommunen ännu mer på
familjeaktiviteter och som alltid bjuder dagen på ett brett program med flera olika scener och många
prova på-tillfällen.
AKC har i samarbete med Inanna Familjeföreningen (IFF) och Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
(AKFB) anmält sig till arrangemanget. Våra föreningar kommer att medverka med Informations bord,
prova på aktiviteter för barn, dans på scen och försäljning av grill.
För mer info kontakta:
Yildiz Kerimo (AKC) 070 790 98 79, Dinkha Elia (IFF) 073 532 60 60, Izla Akcan (AKFB) 073 671
27 26

Sommarläger för Dagcenter Dawmos deltagare
AKC kommer för första gången arrangera
sommarläger för Dawmos deltagare. Verksamheten
anordnas inomramen för Dagcenter Dawmos projekt
som föreningen har bedrivit sedan 8 år.
Syftet med lägret är att få våra äldre ett helt
annorlunda upplevelse vid sidan om det
ordinarieverksamheten.
Datum:
Plats:
Pris:

28/5 – 31/5-2013
Uskavigården i Nora
1000

Kontaktperson: Jeanette Kahlaji 070 465 53 86 el. Yildiz Kerimo 070 790 98 79
Anmäl er redan nu via kansliet: 08-531 709 30 el. info@assyrien.se
Vi har ont om platser – först till kvarn som gäller.

Händer också under maj 2013
Onsdag 15/5-2013
Styrelsemöte kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12
Fredag 17/5-2103
Barnaktiviteter kl. 17 – 19:00
Dagens tema: Barndisco
Ansvariga för dagens tema: Roweida Salci & Sara dag & Diyala Salci
Som vanligt kommer barnen att få matservering och föräldrarna får fika
För mer info kontakta: Fehime Poli 070 853 19 55, Yildiz Kerimo 070 790 98 79
Fredag 31/5-2103
Barnaktiviteter kl. 17 – 19:00
Dagens tema: Avslutning för vårterminen
Ansvariga för dagens tema: Ungdomssektion & personalen
Som vanligt kommer barnen att få matservering och föräldrarna får fika
För mer info kontakta: Fehime Poli 070 853 19 55, Yildiz Kerimo 070 790 98 79

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Torsdag 02/05 -2013
Söndag 12/05-2013
Söndag 19/05-2013
Fredag 24/05-2013
Måndag 27/05-2013
Fredag 31/05-2013

Hammarby IF - Assyriska FF
Assyriska FF - Falkenbergs FF
Assyriska FF - Örebro
IK Brage - Assyriska FF
Assyriska FF - Landskrona Bois
GAIS - Assyriska FF

kl. 19:00
kl. 17:00
kl. 14:00
kl. 19:20
kl. 19:00
kl. 19:20

