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AKC utlyser årsmöte
Nu är det dags igen för Assyrien Kulturcenters årsmöte inför verksamhetsåret
2014. Efter ett minst sagt händelserikt 2013 blickar vi nu framåt och startskottet
blir just årsmötet. Välkomna den 23 mars kl. 15:00 till AKC:s nya lokaler på
Segersbyvägen 4, tr 4 (mittemot restaurang Jaktslottet).
Kallelse, dagordning och inbetalningskort för medlemsavgift har skickats ut till alla medlemmar. Om ni däremot
mot förmodan inte mottagit dessa än kan ni alltid kontakta kansliet på info@assyrien.se så kommer vi att maila er
nödvändiga underlag inför mötet.
Föreningens valkommitté har börjat sitt arbete för att komma med förslag till årsmötet. Är du intresserad av att
nominera dig själv eller någon annan till styrelsen, valkommittén eller som revisor kan du kontakta någon av
följande personer i valkommittén:
Sargon Hawsho
Dita Kleman
Yildiz Kerimo

070 714 17 10
070 788 49 82
070 790 98 79

Föreningen har nytt
tel. nummer:

08-531 877 05

Anmälan om nominering kan ske fram till årsmötesdagen.
Förslag till årsmötet
Som medlem har du naturligtvis möjlighet att komma med förslag som ska behandlas under årsmötet. Du kan
komma med förslag skriftligt eller muntligt och dessa ska lämnas senast innan årsmötet start till kansliet
info@assyrien.se.
Huvudstyrelsen hälsar er alla härmed välkomna till årsmötet 2014.
Med vänliga hälsningar
Gabriel Baryawno, ordförande
OBS! Medlemsavgiften för år 2014 kan du betala till pl. giro: 839 39-9 el. bg. 5780-5038 enligt följande:
Över 18 år: (arbetare)
Över 18 år: (arbetslös, studerande, pensionär, sjukbidrag, hemmafru)
Barn och ungdomar i åldrarna 3-17

Startar verksamheten med
firandet av Hano Kritho
AKC kvinnosektion har planerat firandet av Hano Hano Kritho
Dagen kommer att hållas söndag den 2 mars kl. 15:00 i
föreningens nya lokaler på Segersbyvägen 4, tr.4 (mittemot
restaurang Jaktslottet)
I programmet ingår olika aktiviteter.
Föreningen kommer att bjuda på Bulgur med stekt ägg och kaffe.
Välkommen!

100 kr/person,
50 kr./person
20 kr./person

Vi firar
Internationella
Kvinnodagen
Lördagens den 8 mars firas
Internationella Kvinnodagen
tillsammans med flera andra
organisationer.
AKC kvinnosektion har sedan
flera år som tradition att fira
Dagen. Antingen ensam eller
tillsamman med flera andra
organisationer.
I år liksom förra året har sektionen
planerat firandet av Dagen som
kommer att äga rum i Inanna
Familjeföreningens lokaler.
Programmet innehåller bl.a.
dansuppvisning av en gemensam
grupp från assyriska föreningar.
Firandet börjar kl. 13:00 och
beräknas ta slut ca. kl. 16:00
Arrangörer: ABF Botkyrka-Salem,
S-kvinnor, Botkyrka kvinno-och
tjejjour, Inanna familjeförening,
Vänsterpartiet, Assyrien
kulturcenter i Botkyrka, Assyriska
kulturföreningen, Botkyrka
kvinnoresurscenter, Verdandi,
SAP, Föreningen varken hora eller
kuvad och Filippinska kultur- och
fritidsföreningen.
För mer info kontakta:
Behiye Poli, 070 891 01 94, Yildiz Kerimo 070 790 98 79

AKC ungdomssektion utlyser årsmöte
Tisdag 18 mars 2014 kl. 19:00 kallas föreningens
ungdomar (14 – 35 år) till ungdomssektionens årsmöte.
Under årsmötet kommer en nystyrelse väljas.
Information om årsmötet kommer att publiceras bl. a. i
föreningens hemsida och facebook.
Årsmötet äger rum i föreningens nya lokaler på
Segersbyvägen 4, tr.4 (mittemot restaurang Jaktslottet)
Ni som är intresserade av att ingå i nya styrelsen får kontakta valberedningen som består av:
Natalie Kerimo 070 400 83 80, Gabriel Baryawno 073 975 28 12, Dita Kleman 070 788 49 82

Övriga årsmöten under mars
Assyriska Riksförbundet i Sverige

Assyriska Ungdomsförbundet

Tid och datum:
Plats:

Tid och datum: lördag 15 mars 2014, kl. 13:00
Plats:
Assyriska föreningen
i V. Frölunda
För mer info:
Morris Esa 070 096 50 15

För mer info:

lördag 22 mars 2014, kl. 12:00
Mesopotamiens Kulturcenter
i Linköping
Afram Yakoub 076 777 77 68

Assyriska Media Institutet – Assyria TV
Tid och datum:
Plats:
För mer info:

lördag 22 mars 2014, kl. 14:00
Mesopotamiens Kulturcenter i Linköping
mejlas till info@assyriatv.org

Missa inte årets event!
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891
01 94 el. George Baryawno 0704 533 783På
lördag den 29 mars smäller det. Årets assyriska
event går av stapeln när assyrier från hela landet
samlas för att fira Akitu - det assyriska nyåret.

Skoj för de små
Festligheterna börjar 12:00 med lek och skoj
för barnen i Assyriska kulturhuset.
Ansiktsmålning, dans, musik, hoppborg och
mycket annat roligt för barnen.

Paneldiskussion för ungdomarna
En innehållsrik paneldebatt utlovas med
intressanta gäster med start 13:00 i Assyriska
kulturhuset. Fokus kommer att ligga på frågor
som berör assyriska ungdomar.

Nyårsgala i Täljehallen
Klockan 17:00 är det insläpp till Täljehallen
för nyårsgalan med fantastisk underhållning.
Dansuppträdanden, musik, komedi och annan
härlig scenunderhållning lovas i Täljehallen
som rymmer 2500 personer.

Nyårsfest i Assyriska kulturhuset i
Södertälje
Dansfesten drar igång 21:00 i Assyriska
kulturhuset i Södertälje med folkkära artister,
god mat och garanterat gung på dansgolvet.
Det här eventet får du bara inte missa. Sprid
ordet till vänner och familj. Det finns något för alla under årets härligaste event!
Här på www.akitusweden.com får du löpande all info om eventet och du kan anmäla dig till kongressfesten i
Täljehallen, boka biljetter till dansfesten och boka din plats på någon av bussarna för alla som bor utanför
Södertälje.
Årets Akitufirande arrangeras av Assyriska Riksförbundet i Sverige i samarbete med följande organisationer:
Assyriska Kvinnoförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet och Assyriska föreningen i Södertälje.
Vi ses den 29:e mars!! //Assyriska Riksförbundet

Händer också under mars 2014
Huvudstyrelsemöte
Onsdag 5/3-2014, kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Dagcenterverksamheten DAWMO gör nystart
Torsdag 6/3-2014, kl. 10:00
Vi kommer även i fortsättningen genomföra verksamheten två dagar i veckan – tisdagar och
torsdagar, kl. 10-16
För mer info kontakta: George Baryawno, 0704 533 783
Välkommen!

Nystart för Barnaktiviteter
Fredag 7/3-2014, kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: planering av nya rummet, ansvarsfördelning, övriga aktiviteter
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Dita Kleman & personal
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Barnaktiviteter
Fredag 21/3-2014, kl 17:00 – 19:00
Information om dagens tema meddelas senare
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Dita Kleman & personal
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang
anordnas i samarbete med

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
Tfn & Fax
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

