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Assyriska Föreningen i
Södertälje inviger sina
lokaler
Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla
till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset.
Invigningen firas med ett fullspäckat program i
dagarna tre med början på fredag den oktober
kl. 19:00 konsert och festligheterna fortsätter
på lördag och söndag.
Under dessa dagar presenteras en rad
kulturaktiviteter och programpunkter såsom
körsång, musikkonserter, utställningar av
hantverk och konst, filmvisning, teater, och
barnaktiviteter med bl. a. en release av en ny
CD med barnvisor på assyriska och mycket
annat.
Invigningsgala
på lördag den 5 oktober äger själva
invigningsgalan rum med en rad kända
assyriska musiker och sångare med start
21:00
Förköp av biljetter till invigningsgalan
kontakta:
Nursen Besara
073 736 84 94
Robil Acar
073 670 93 85
Frida Saado
073 229 35 39
Välkommen!
Assyriska Föreningens styrelse i Södertälje

Alla kurser, cirklar
och kulturella
arrangemang
anordnas i samarbete
med

AKC kvinnosektion arrangerar två aktiviteter
Föreläsning om hälsa
Vi kämpar dagligen mot många frågor som berör vår hälsa. En kvinnlig läkare kommer att informera om
sjukdomar som berör i första hand kvinnor men även män.
Datum & tid:
lördag 12 oktober kl. 15:00
Plats:
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (Tomtbergav. 16, Hallunda)
För mer info kontakta: Behiye Poli 070 891 01 94

Bowling för kvinnor
Kvinnosektions styrelse har planerat Bowling för kvinnor i Vårby
Gårdshallen söndag 20 oktober 2013.
Vi träffas i Bowlingshallen kl. 16:00.
Efter bowlingen kommer vi att äta middag i en restauran.
Föreningen kommer att betala en del av kostnader.
Den som är intresserad får anmäla sig hos:
Behiye Poli 070 891 01 94

Filmen AKITU
visas i Sverige
Akitu är den första kvalitativa assyriska
långfilmen som håller Hollywood-kvalité.
Filmen utspelar sig i Belgien och kan bäst
beskrivas som ett psykologiskt drama som tar
upp frågor om identitet, utanförskap och sociala
utmaningar som assyrier i västländer ofta möter.
I
hemlandet
Belgien
har
filmen
uppmärksammats i olika medier och
förhandlingar om visningsrättigheterna för TV
är i sin slutfas mellan produktionsbolaget och
en av de nationella kanalerna i Belgien. Filmen
är också upptagen för visning i den berömda
UNESCO salen i Beirut, Libanon under 2013
och deltog i filmfestivalen Cinemardin i Turkiet
nyligen. Filmen kommer även att visas under
filmfestivalen i Dyarbakir i Turkiet.
I Sverige kommer filmen att visas med svensk
text.
På filmens officiella hemsida finns information
på franska och engelska med texter och bilder
från inspelningen. Besök http://www.akitu.be
Filmen kommer att visas bl.a. i Hallunda
Folkets Hus söndag den 13 oktober kl. 17:15
och 19:15
För köp av biljetter kontakta:
George Baryawno, 0704 533 783

Föreläsning om boken Iwardo
Söndagen den 13 oktober kommer boken
om Iwardo att presenteras av Jan Bet
Savoce och författaren Halef Bardawud i
föreningens lokaler i Hallunda.
Boken sammanfattar händelserna i området
under tiden där Sayfo utspelade sig. Boken
berättar om hur motståndet utspelade sig.
Datum & tid: söndag 13 oktober kl. 14:30
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
(Tomtbergavägen 16 Hallunda)
Arrangör:
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka och
Assyrien Kulturcenter
För mer info:
George Baryawno, 0704 533 783

Enligt Hujada.com, föreläsningen
har även planerats i Assyriska
föreningen Södertälje den 29
september. Så här skriver Hujåda
om boken:

- Belägringen av Iwardo
under Sayfo
Författaren Halef Bardavud berättar om bokens innehåll, om den assyriska byns historia och dess
belägring under folkmordet.

Vilka kurdiska stammar deltog i mördandet? Vilka mhalmitiska stammar deltog i mördandet? Vilka var
hjältarna bland assyrierna? Med vilka slöt man vapenvila? Hur tog sig flyende assyrier till Iwardo?
Varför är det viktigt att skriva denna moderna historia på talspråks-assyriska? Dessa och andra frågor
tänker författaren som själv har sitt ursprung i Iwardo föreläsa om.
Boken sammanfattar händelserna i området under tiden där Seyfo utspelade sig och berättar om hur
motståndet gick till. Den är unik i avseendet att den är skriven på Iwardos assyriska dialekt.
www.hujada.com
2013-09-27

Glömt betala medlemsavgiften för år 2013?
Då kan du betala den 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

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

Har ni frågor om medlemsavgiften, ring till: George Baryawno 0704 533 783
TAWDI!

Händer också under oktober
Fredag 4/10-2013
Barnaktiviteter som planerades till fredag den 4 oktober har flyttats till fredag den 11
oktober p.g.a. invigningen av Assyriska Kulturhuset i Södertälje
Det är många medlemmar som vill gå på invigningsaktiviteter.
Onsdag 9/10-2013
Cirkelledarutbildning
ABF håller cirkelledarutbildning för AKC medlemmar i föreningens lokaler
kl. 10:00 – 15:00
Kursledare Amira Chamoun från ABF
För mer info kontakta: George Baryawno: 0704 533 783

Fredag 11/10-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Trolldeg
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Brola Poli och Nineveh Baresso
För mer info kontakta: Dita Kleman070 788 49 82

Onsdag 16/10-2013
Cirkelledarutbildning
ABF håller cirkelledarutbildning för AKC medlemmar i föreningens lokaler
kl. 10:00 – 15:00
Kursledare Amira Chamoun från ABF
För mer info kontakta: George Baryawno: 0704 533 783

Torsdag 17/10-2013
Huvudstyrelsemöte kl. 19:00
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Fredag 18/10-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Assyrisk musik/sång
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagens tema: Nabuch Poli
För mer info kontakta: Dita Kleman 070 788 49 82

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Måndag
Söndag
Lördag

7/10
20/10
26/10

Jönköping – Assyriska FF
Assyriska FF - Sundsvall
Varberg - Assyriska FF

kl. 19:00
kl. 16:00
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

