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Sommarförsäljning
Nu har vi flyttat försäljningen till Heliga
Trefaldighets kyrka i Arboga. Där stannar
vi kvar till och med Medeltidsdagarna 8-12
augusti. Det är öppet kl 10-18 varje dag
med undantag för gudstjänster. Det behövs
avbytare vid lunchtid. Hör av dig till
Wivi, tel 140 56, om du har möjlighet att
vara lunchvakt i kyrkan kl 13-14.
Ta naturligtvis med dig släkt och vänner
som besöker Arboga till försäljningen i
kyrkan!

Du som är aktiv på Facebook kan ”Gilla”
Amos och hitta många andra
Fairtradeorganisationer!
Medeltidsdagarna 8-12 augusti
Vi kommer att ha försäljning både i kyrkan
och i ett stånd under medeltidsdagarna. Du
behövs i ståndet! Kontakta Marina på epost amosarboga@hotmail.com för att
anmäla ditt intresse.
Boden öppnar inför hösten
Fredagen den 17 augusti kl 15 öppnar vi
boden igen för höstverksamheten.
Kontakta Marina på e-post
amosarboga@hotmail.com för att anmäla
ditt intresse inför schemat.
Medåkers marknad 26 augusti
Vi kommer att ha försäljning där. Besök
oss!

Betalat medlemsavgift?
Har du inte betalat medlemsavgiften än?
Nedan finns vårt bankgironummer som du
använder för att betala medlemsavgiften.
Glöm inte att ange namn och adress och
gärna e-postadress när du betalar in din
medlemsavgift för 2012.

Jädersbruksdagarna 1-2 september
Vi har deltagit i Jädersbruksdagarna i flera
år, och så även i år. Vill du vara med? Du
behövs! Kontakta Marina på e-post
amosarboga@hotmail.com för att anmäla
ditt intresse inför schemat.

E-postadresser
Meddela oss om ni har e-postadress till
amosarboga@hotmail.com
Amos på Facebook
Du behöver inte ett eget facebookkonto för
att få nyheter och information. Klicka här:
http://sv-se.facebook.com/AmosArboga
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Fairtrade fokus 8-21 oktober
Tidigare år mer känt som ”den stora
fikadagen”. Du vet väl att du kan göra en
egen fikapaus på jobbet eller i skolan? All
information finns i länken Årets fairtradefika.
Världsbutiker i Sverige
Vill du hitta fler världsbutiker runt om i
Sverige under semesterresan? Leta här
http://varldsbutikerna.org och klicka på
”Fair Trade återförsäljare”.

Många glada sommarhälsningar från
Wivi, Anders och Kerstin i styrelsen
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