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AKC medverkar i
Äldredagarna
i Botkyrka
AKC kommer att vara med och representeras
vid Äldredagarna som anordnas av Botkyrka
kommun fredag den 6 november 2015.
Botkyrka och kommunala pensionärsrådet
med Tuva Lund som ordförande är väldigt
glad att AKC kommer vara med på
Äldredagarna.
Dagen kommer i huvudsak kretsa kring fyra
gäster. Det är George Baryawno från AKC,
Cristina Tallberg från PRO, Åsa Regnér
äldre- och jämställdhetsminister från
regeringen och Peter Sikström från SPF
Seniorerna. Dagen knyts samman med ett
panelsamtal mellan dessa fyra. Temat för
panelen kommer vara Goda Grannar och hur
vi löser framtidens utmaningar för äldre.
Dagen kommer också kantas av kultur med
körer och andra inspel om kommunens
äldreplan etc.
Dagens program framgår i affischen.

Föreläsning & Debatt
AKC kvinnostyrelsen har inbjudit Augin Kurt Haninke att föreläsa om
assyriska identitet med efterföljande frågor samt debatt om olika aktuella
frågor.
Syftet med dagen är att, dels få kunskaper om assyriska identitet och även
debattera om olika aktuella frågor som diskuteras i dagarna bland folket och i
media.
Föreläsningen är öppen både för kvinnor och män.
Tid & Datum:
söndag 15 november 2015, kl. 15:00
Plats:
AKC lokaler (Segersbyv. 4, tr.4)
Lättare förtäring kommer att bjudas
Välkommen!
Augin Kurt Haninke

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

Familjekväll med Glögg, pepparkakor och lussebullar
Inom ramen av aktiviteter för
barn
arrangeras
av
Barnkommittén den planerade
Familjekväll med tema: glögg,
pepparkakor och lussebullar.
I samråd med föräldrarna har
Barnkommittén ändrat formen
på Barnaktiviteter och i fortsättningen anordnas Familjekväll sista fredag på varje månad där alla
åldrar i familjen är välkomna.
Föreningen kommer att bjuda på mat för barnen men vuxna betalar en liten summa. Det kommer även
att bjudas på dryck, fika och snacks. Vi ser fram emot att träffa er där och på en trevlig kväll
tillsammans.
Tid och datum: fredag 27 november kl. 17:30 - 19-30
Välkommen!

Årets Julbord - 13 december
- Nu är det dags för det efterlängtade assyriska julbordet!
Söndag den 13 december kl. 15.
Arrangeras årets Assyriska Julbordet
liksom förra året i form av knytkalas.
Varje hushåll tar alltså med sig en maträtt
– förutom de traditionella maza och frukt.
Dessa rätter kommer föreningen att stå
för.
Föreningen kommer även att stå för
dricka, engångsartiklar, uppläggningsfat,
alkoholfri dryck, kaffe och te. öl, vin och
läsk kommer att finnas till försäljning.
Dans, musik utlovas.
Varmt välkomna önskar vi er alla!

Gympa för Barn
Måndagar kl. 18:00 – 19:00 Björkhagaskolan i Tumba
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

Kurs i västassyriska

Kurs i östassyriska

Tisdagar kl. 18:00 i föreningens lokaler
Kursledare: Aziz Poli & Murat Poli

Söndagar kl. 19:00 i föreningens lokaler
Startdatum: söndag 8 november 2015
Kursledare: Ashurel Minas Dulger

Dagcenterverksamhet Dawmo: tisdagar och torsdagar kl. 10 – 15
Välkommen!

Övrigt
Ungdomsstyrelsemöte
Söndag 8/11-2015 kl. 12:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 264 54 46

Kvinnostyrelsemöte
Tisdag 10/11-2015 kl. 17:00
Ansvarig: Behiye Poli 070 891 01 94

Huvudstyrelsemöte
Torsdag 19/11-2015 kl. 19:00
Ansvarig: Sargon Hawsho 070 714 17 10

Seriematcher: Assyriska FF Södertälje
Söndag 1/11-2015 Assyriska FF - Degerfors kl. 18:00

GLÖMT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?
Om du inte har betalt medlemsavgiften för år 2015
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 - Fredag
09:00 – 16:00
Lördag - söndag
stängt – öppet endast på planerade aktiviteter

Postadress
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Segersbyv. 4, tr.4
Eriksberg ind. Omr.
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