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AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte
Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,
Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd och till följd av detta
måste lämna lokalerna den 31 december 2013. Styrelsen har under året arbetat flitigt med att hitta nya lokaler och
optimala lösningar för att vår starka verksamhet skall kunna fortskrida som vanligt och inte påverkas negativt av
ett lokalbyte.
Hela vårt kontaktnät har använts och i processen har allt ifrån de styrande i kommunen till olika fastighetsägare i
området involverats. Vi har även försökt att involvera medlemmarna så mycket som möjligt eftersom att vi
befinner oss i en situation där alla behöver bidra för att föreningen skall kunna gå stärkta ur detta. Medlemmarna
är föreningen och styrelsen vill därför erbjuda samtliga medlemmar en chans att yttra sig, påverka och bidra innan
vi bestämmer oss för hur vi vill gå vidare.
Styrelsen i Assyrien Kulturcenter inbjuder er därför till ett informativt medlemsmöte söndagen den 24 november
kl. 14:00. Då kommer vi att gå igenom de alternativ vi har och hur vi ser på fortsättningen. Vi kommer även
diskutera hur vi ser på lokalfrågan ur ett långsiktigt perspektiv och vilka åtgärder som tagits för att hitta en hållbar
lösning i många år framöver.
Vår förhoppning är att medlemmarna tar tillfället i akt och är med och bidrar i de diskussioner som kan komma
att forma föreningens framtid.
Varmt välkomna,
Styrelsen i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Fest i AKC
Missa inte en grym Halloweenfest i AKC:s festlokal
den 1 november. På plats kommer det även att finnas
dryck, meze och annat gott. Det är 18 års gräns och
biljetten kostar 80 kr och kommer endast säljas vid
entrén.
Arrangörerna är:
Assyrien Kulturcenter
Assyriska Ungdomssektionen i Södertälje
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
Har ni andra frågor kring Halloweenfesten kan ni
kontakta:
Ilona Dag:
Akadia Hawsho:

073 993 01 47
070 480 64 24

Sommarläger på riksnivå – som gamla goda tider!
Assyriska riksförbundet i Sverige vill satsa på sommarlägerverksamhet och begär
följande av medlemsföreningar:
Kära medlemsförening
En av Assyriska Riksförbundets mål under nuvarande mandatperiod är att stärka
sommarlägerverksamheten för barn och ungdomar. Under 80-talet anordnade Riksförbundet totalt sju
stora sommarläger. Därefter övergick ansvaret att anordna sommarläger sakta till föreningarna.
Vi ser nu behov av att stärka upp denna mycket viktiga verksamhet för att ännu fler assyriska barn och
ungdomar ska få gå på ett assyriskt sommarläger och komma i kontakt med sitt kulturarv.
Det finns olika sätt att göra detta på och därför har förbundsstyrelsen beslutat att skicka detta brev till
samtliga anslutna organisationer och bjuda in alla intresserade att höra av sig.
Har ni personer i er förening som brinner för sommarlägerverksamheten och som har varit med som
lägerledare? Vi vill komma i kontakt med dessa personer och andra intresserade för att bolla med de
kring olika möjligheter att tillsammans stärka assyriska sommarläger.
Vi vill att intresserade personer kontaktar oss per mejl till
kansli@assyriskariksforbundet.se senast den tionde november i år.
Med vänlig hälsning
Förbundsstyrelsen

Kvinnostyrelsen reser till Rom
AKC kvinnostyrelsen har planerat en resa till Rom för
styrelsemedlemmar. 7 personer har anmält sig till resan
vars syfte är studieresa och erfarenhets utbyte.
Period för resan är 3-7 november.
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 89101 94

Knytkalas för kvinnor & män

Bilden är tagen från kvinnosektionens
Frankrike resa i fjol

AKC kvinnosektion anordnar knytkalas i föreningens lokaler. Kvällen är avsedd både för män och
kvinnor. För att skapa extra stämning på kvällen är det viktigt att alla tar med sig mat som ska dukas på
ett gemensamt bord där man äter tillsammans.
Kvällens program kommer att innehålla många överraskningar.
Tid & Datum:
fredag den 15 november kl. 20:00
Plats:
AKC lokaler i Hallunda
För mer info kontakta: Yildiz Kerimo 070 790 98 79, Behiye Poli 070 891 01 94
Välkommen!

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: 08-531 709 30
Pris: 5000 kr. ingår musikutrustning (ej städning)
Utlottning om lokalen kommer att ske vid presidiemötet måndag den 11 november 2013, kl. 18:00
För mer info kontakta: George Baryawno 0704 533 783

AKC Ungdomsstyrelsen arrangerar
”Fångarna på Fortet”
Arosfortet liknar Fångarna på Fortet, du samlar ihop så många
poäng som du kan i dem olika cellerna genom att klättra, krypa,
klänga, lösa pussel, hitta knappar, ducka laserstrålar, göra inbrott i
kassavalv och mycket, mycket mer! Ett äventyr som passar både
små och stora.
Datum: 15/11-2013, Tid: Kl. 17.30, Ålder: 11 års gräns.
Samling i Hudro kl. 17.30. Spel i två timmar.
Pris per person: 195:- AKC står för 100:- Deltagarna betalar 95:Kontakta Liljana Poli (0735 601 333) om du har frågor eller funderingar (se även Laserfortet.se)
Vi ses: Ungdomsstyrelsen i AKC

Årets Assyriskt Julbord
lördag 7 december fr. kl 17
Insläpp: kl. 17:00, servering för barn kl.17:30 och
för vuxna kl. 18:00
Pris: förköp 180, vid dörren 220. Barn 6-12 år 70 kr.
Program: årets julbord planeras även som fest med
DJ och ev. annan underhållning.
För mer info kontakta:
George Baryawno 0704 533 783

Glömt betala medlemsavgiften
för år 2013?
Då kan du betala den till pl. giro: 839 39-9
el. bg. 5780-5038enligt 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
Har ni frågor om medlemsavgiften, ring till:
George Baryawno 0704 533 783
TAWDI!

Alla kurser, cirklar
och kulturella
arrangemang
anordnas i samarbete
med

Händer också under november
Fredag 8/11-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Halloween - maskerad
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Dita Kleman & personal
För mer info kontakta: Dita Kleman070 788 49 82

Tisdag 12/11-2013
Kvinnostyrelsemöte Kl. 17:30
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94

Torsdag 14/11-2013
Huvudstyrelsemöte kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Tisdag 19/11-2013
Ungdomsstyrelsemöte kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Fredag 29/11-2013
Beachvolleyboll för ungdomar

AKC Ungdomsstyrelsen planerar Beachvolleyboll
Exakt tid och övriga detaljer informeras senare.
Ansvarig: Ilona Dag 073 993 01 47

Fredag 29/11-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Koksbollar
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Nahrin Badur & Ninve Dag
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Lördag

2/11

Assyriska FF – Degerfors kl. 15:00

Måndagar
Kl. 14.00 - 16.00
Kl. 18.00 – 19.00

Datakurs i föreningen – George Baryawno 0704 533 783
Måndagsträffen Syftet är att medlemmarna ska påverka och medverka
till AKC:s verksamhet samt lära sig mötesteknik och andra praktiska och
teoretiska kunskaper. Alla är välkomna!

Tisdagar
Kl. 10.00 – 15.00

Dagcenterverksamhet för pensionärer
(inom– och el. utomhus aktiviteter)
För mer information: George Baryawno 0704 533 783

Onsdagar
Kl. 12.00 – 15.00

Datakurs i föreningen – George Baryawno 0704 533 783

Torsdagar
Kl. 10.00 – 15.00

Dagcenterverksamhet för pensionärer
(inom– och el. utomhus aktiviteter) Samkväm/shahro sista torsdagen
varje månad - kl. 14:00 – 19:00
För mer information: George Baryawno 0704 533 783

Fredagar
Stängt - Öppet endast vid planerade verksamhet
Barnaktiviteter för barn 0-15, varannan fredag kl. 17 - 19

Lördagar
Stängt - Öppet endast vid planerade verksamhet

Söndagar
Stängt - Öppet endast vid planerade verksamhet

AKC öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Postadress
Box 77
145 01 Norsborg

Besöksadress
Tomtberga v. 16
Hallunda

14:00 – 19:00
10:00 – 16:00
12:00 – 16:00
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 08-531 709 30
Facebook: Assyrien Kulturcenter ungdom

Bank/plusgiro
5780-5038
839 39–9

Org. Nr
802404-0134

