Nr 113, september 2013

KLIMATFÖRÄNDRING - ANGÅR OSS ALLA!
(En insats under hållbarhetsveckan från Assyrien kulturcenter i Botkyrka)

Barnen kan ta ansvar mer än du
tror – om de får rätt information!
Tid & Datum: fredag 20/9-13, kl. 17-19
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
(tomtbergavägen 16 Hallunda)

Isak Betsimon (MP) informerar Barnen
om klimatförändring, dess konsekvenser.
Några från Inanna familjeföreningen
kommer att visa, lära barnen hur man
omvandlar skräp, för att bygga något
fint. Olika aktiviteter, lekar m.m.
Barnen kommer att få grillkorv och
vuxna får köpa grill med reducerat pris.
Det är öppet för alla!
(för anmälan senast 15 september för att
planera servering och andra detaljer)

Vi är skyldiga att lämna en säker
värld till kommande generationer!
Tid & datum: lördag 21/9-13 kl. 11-16
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
(tomtbergavägen 16 Hallunda)

Seminarium om klimatförändring och
dess konsekvenser. Under seminarium
kommer vi att få information av
personer från Miljöpartiet som är
kunniga i ämnet och diskutera olika
frågor;
- vad innebär klimatförändring –
historisk bakgrund – dess
konsekvenser?
- vad kan man göra som individ och
som grupp för att motverka
klimatförändring?
Målgruppen är både ungdomar och
vuxna medlemmar. Naturligtvis kommer det att vara öppet för alla som är intresserade. Under dagen kommer vi att
bjuda på fika, enkel lunch. (för anmälan senast 15 september för att planera servering och andra detaljer)
Arrangör:
Kontaktperson:

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka www.assyrien.se, info@assyrien.se
George Baryawno 0704 533 783

Händer också under september
Fredag 6/9-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Tårttävling
Som vanligt kommer barnen att få matservering och vuxna får fika
Ansvariga för dagen: Dita Kleman 070 788 49 82

Söndag 15/9-2013
Kvinnosektions styrelse har planerat Bowling för kvinnor i Vårby Gårdshallen
Vi träffas i Bowlingshallen kl. 16:00.
Föreningen kommer att betala en del av kostnader.
Den som är intresserad får anmäla sig hos:
Behiye Poli 070 891 01 94
Torsdag 19/9-2013
Huvudstyrelsemöte kl. 18:30
Ansvarig: Gabriel Baryawno 073 975 28 12

Fredag 20/9-2013
Barnaktivitet kl 17:00 – 19:00
Dagens tema: Hållbarhetsvecka
Barnen kommer att få information om klimatförändring, dess konsekvenser. De kommer att
få lära sig hur man omvandlar skräp, för att bygga något fint.
Olika aktiviteter, lekar m.m. (läs mer om verksamheten ovan)
Barnen kommer att få grillkorv och vuxna får köpa grill med reducerat pris.
Ansvarig för dagens tema: Personal, kansliet
Lördag 21/9 2013
Seminarium inom ramen av Hållbarhetsvecka
Seminarium om klimatförändring och dess konsekvenser
Under seminarium kommer vi att få information av personer som är kunniga i ämnet och
diskutera olika frågor; (läs mer om verksamheten ovan)
Ansvarig: George Baryawno 0704 533 783

Seriematcher
Assyriska FF Södertälje – Superettan
Måndag
Torsdag
Onsdag
Måndag
Söndag

2/9
12/9
18/9
23/9
29/9

Falkenberg – Assyriska FF
Örebro – Assyriska FF
Assyriska FF – Brag
Landskrona – Assyriska FF
Assyriska FF – GAIS

kl. 19:00
kl. 19:00
kl: 19:00
kl: 19:00
kl: 17:00

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

Kl. 12.00 – 15.00

Datakurs i föreningen – George Baryawno 0704 533 783

Onsdagar
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
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