د تفريحي سفر بلنليک
 ټولنې په.په سويډن کې د افغانانو علمي او کلتوري مرکز خپلو ټولو محترمو غړو ته په الندې تفريحي سفر کې د ګډون بلنه ورکوي
. د سفر لپاره يو بس کرايه کړېUllared الندې نيټته خپلو غړو ته د
په سفر کې د ګډون لپاره ستاسو ټولو نه په ډېر احترامانه ډول هيله کوو چې خپل نومونه او تعداد په الندې بريښناليک او يا ټليفون په
 د نومليکلو لړۍ به تر. دغه سفر کې ښځينه غړي د لمړيتوب حق لري او وړيا(مفت) برخه اخستالی شي.واسطه مونږ ته راوليږئ
 ډېر کسان نه ځايږي نو د کور په سر لمړې يو کس او بيا همدا شان که۵۵  د مای پورې دوام لري او ددې لپاره چې په بس کې د۳۱
.ځای وه نو دوه او درې تلالی شي
.د ال زياتو معلوماتو لپاره زمونږ سره اړيکه ونيسئ

Afghanskt Akademiskt Kulturcentrum i Sverige har bokat en buss för shoppingresa till Ullared. Detta
erbjudande gäller bara föreningsmedlemmar och i första hand de kvinnliga medlemmarna (i mån av
plats kan även manliga åka med). Resan kommer vara alldeles för gratis och under resan kommer
förening även bjuda på enkel fika och frukt.
På grund av begränsade platser på bussen så måste vi köra en anmälningslista, det vill säga ni måste
anmäla ER till oss innan den 31 maj. Vi kommer även köra två listor för att dela de platserna så rättvis
som det möjligt.
Lista A: En vuxen per familj (anmäler ni två eller tre personer så hamnar de andra automatiskt i reserv
lista).
Lista B (reserv lista): i mån av plats två vuxna per familj också vidare…

Datum: 06-06-2015
Starttid: Kl. 07:00 från Shell-macken Holma (Holmavångsvägen-Malmö)
Hemresan: Kl. 18:00 från Ullared
För mer information och anmälan kontakta styrelsen.
E-mail: aakcentrum@gmail.com
Tel: 073-7722455 eller 076-0806689
Tveka inte för att anmäla sig i god tid kanske alla får plats.

