Nr 127, mars 2015

Välkommen till AKC Årsmöte
Datum: söndag den 15 mars 2015
Tid:
14:00
Plats:
Föreningens lokaler
I och med detta meddelas följande:
1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport
* Du kallas härmed till årsmötet enligt datum ovan
* kallelse, dagordning med inbetalningskort för medlemsavgiften har skickats per post
* Verksamhetsrapporten kommer att delas ut under årsmötet. Du har också möjlighet att hämta den
personligen från kansliet
OBS! - kallelsen och övriga handlingar gäller för samtliga medlemmar i familjen över 16 år.
Naturligtvis är även de yngre medlemmarna välkomna att närvara på årsmötet.
2- Nominering till styrelsen, valkommitté, revisorer
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 (sammankallande)
Dita Kleman
Natalie Kerimo
Enkido Poli

070 714 17 10
070 788 49 82
070 400 83 80
073 666 98 28

Anmälan om nominering kan ske fram till årsmötesdagen.
3- 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 årsmötets start
till kansliet på info@assyrien.se.
Huvudstyrelsen hälsar er alla härmed välkomna till årsmötet 2015.
Gabriel Baryawno, ordförande 073 975 28 12

Alla kurser, cirklar och kulturella arrangemang anordnas i samarbete med

Skidresa
Assyriska
Ungdomssektion
i Södertälje och
AKC
ungdomssektion
har planerat
skidresa
”Romme Alpin”.
Information om
resan framgår i
affischen till
höger.

Välkommen till AKC
Kvinnosektionens Årsmöte
Datum: söndag 29 mars 2015
Tid:
15:00
Engagera dig! Kom på årsmötet!
Plats: Föreningens lokaler
Föreningens alla kvinnliga medlemmar 14 år+ är välkomna till sektionens ordinarie årsmöte.
Nominering till styrelsen, valkommitté
Kvinnosektionens 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 kan du kontakta någon av
följande personer i valberedningen:
Fehime Poli
Yildiz Kerimo

076 209 61 85
070 790 98 79

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
årsmötets start till kansliet på info@assyrien.se.
Verksamhetsrapporten kommer att delas ut under årsmötet. Du har också möjlighet att hämta den
personligen från kansliet
Kvinnostyrelsen hälsar er alla härmed välkomna till årsmötet 2015.

Knytkalas för kvinnor & män med julbordsstämning
Behiye Poli, Ordförande 070 891 01 94 Det
är nu dags för nytt Knytkalas för både män
och kvinnor. Kvinnostyrelsen har planerat
knytkalas för att återigen uppleva ett härligt
Julbordsstämning där alla tar med sig olika
maträtter för att duka ett bord med
varierande rätter.
Datum & tid och plats:
fredag 6 mars 2015 kl. 19:30 i föreningens lokaler.
Vi skulle uppskatta om man kommer med var sin rätt kl. 19:30 för att börja äta ca. kl. 20:00.
Kvällens program innehåller olika kulturella aktiviteter.
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94, Yildiz Kerimo 070 790 98 79

Matlagningskurs startas i mars
AKC Kvinnostyrelsen kommer att starta
matlagningskurs. Målgruppen är ungdomar,
nygifta och unga föräldrar.
Kursen kommer att hållas på torsdagar med
start den 5 mars kl. 17:30 – 19:00. Nästa
tillfälle är torsdag den 26 mars, samma
klockslag.
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94, Selma Hawsho 073 939 51 64

Årets Familjeläger 2015 – ”redan fullbokad!”
- efterfrågan att anordna Familjeläger 2015 är större än någonsin efter förra årets
succé.
- årets planerade familjelägret är redan fullbokad. Några få platser kvar. Men för de som ändå
vill komma får endast stanna en hel dag för endast 100 kr. I övrigt gäller följande:
Plats:
Period:
Avgift:
Anmälan:

Ansgardsgården nära Flen (samma gård som förra året)
23 – 26 juli 2015 (tre övernattningar)
vuxna över 21 år 350 kr. 8-20 år 150 kr 50 kr för barn under 7 år som behöver säng.
tas emot fram till 30 april – först till kvarn som gäller. Medlemmar kommer självklart
prioriteras. Icke medlemmar är välkomna i mån om plats eller får komma för en dag på
samma sätt för de som inte får plats kan komma och stanna hela dagen för endast 100
kr. (mat, dryck, frukt, fika ingår)
Planering: ett planeringsmöte kommer att hållas för de som har anmält sig till lägret. Möte kommer
att hållas i föreningens lokaler söndag den 24 maj kl. 14:00. Syftet med mötet är att det är
lägerdeltagarna som ska fatta beslut om matlagning, aktiviteter och övriga frågor.
Anmälan till: info@assyrien.se, tel. 08-531 877 05
För mer info: George Baryawno 0704 533 783, Ashur Kerimo 070 757 71 07

Internationella Kvinnodagen arrangeras
tillsammans med andra organisationer

AKC deltar i Earth Hour 2015
Lördagen den 28 mars genomförs Världsnaturfondens globala
klimatkampanj Earth Hour för nionde året i rad. Liksom tidigare år gör
vi i Botkyrka mer än att bara släcka ned!
Tillsammans med det lokala föreningslivet uppmärksammar Botkyrka
kommun Earth Hour med prova på-aktiviteter, tävlingar, klimatsmart mat och
utställningar. Lokala talanger bjuder på sång och musik. Kvällen kommer att
avslutas med en magisk eldshow!
Var?
När?

I och utanför Tumbascenen
Lördag 28 mars kl 19.00 – 21.00

Ett mer detaljerat program kommer inom kort!
Varför Earth Hour i Botkyrka?
Earth Hour har uppmärksammats i Botkyrka sedan 2009 och är en del av kommunens klimatarbete.
Hur vi äter, reser, bor och konsumerar påverkar klimatet på jorden. Genom att uppmärksamma Earth
Hour kan vi få kunskap och verktyg för hur vi kan minska vår klimatpåverkan.
Earth Hour 2014 deltog 100 personer i firandet som anordnades i Botkyrka. Totalt var vi över 20
föreningar, företag och organisationer som tillsammans arrangerade Earth Hour i Botkyrka.
Vad är Earth Hour?
Earth Hour är en klimatmanifestation där människor över hela världen släcker lamporna under en
timme. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta
klimatförändringarna på allvar och göra något åt problemet. Earth Hour startade 2007 i Australien av
WWF.
Informationen är hämtat från:
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/hallbarutvecklingochmanskligarattigheter/botkyrkakommu
nsklimatarbete/Sidor/Earth-hour.aspx

AKC kommer att delta i Earth Hour 2015 genom att arrangera prova på –
aktiviteter för barn.
Välkommen!

Flera årsmöten i mars
Assyriska Kvinnoförbundet - AKF
årsmötet kommer att äga rum lördagen den 14 mars kl. 12.00 i
Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping.

Assyriska riksförbundet i Sverige - ARS
årsmötet kommer att äga rum lördagen den 21 mars kl. 13.00 i Assyriska
Babylonföreningen i Jönköping.

Assyriska Media Institutet - AMI
årsmötet kommer att äga rum lördagen den 21 mars
kl. 11.00 i Assyriska Babylonföreningen i Jönköping.

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

Gympa för barn 3-5 år
Onsdagar kl. 18:00 – 19:00 Hammerstaskolan
Ta med passande kläder och en vattenflaska och gärna en frukt efter träningen.
Ansvarig för aktiviteten: Sargon Hawsho Sargon.hawsho@gmail.com 070-714 17 10

Barnaktiviteter
Fredag 6/3-2015, kl 17:00 – 19:00 Dagens tema: skapande verkstad
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82, Selma Hawsho 073 939 51 64

Huvudstyrelsemöte
Torsdag 12/3-2015 kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Barnaktiviteter
Fredag 20/3-2015, kl 17:00 – 19:00 Dagens tema: skapande verkstad
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82, Selma Hawsho 073 939 51 64

Kvinnostyrelsemöte
Tisdagen 24 mars kl 17:30 i AKC: lokal.
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94

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

