Amosnytt
Nr 8 september 2010 Ansvarig utgivare: Wivi Blomqvist
Här kommer ett nytt Amosnytt med
information för den närmaste tiden. Det
som ligger närmast i tiden är en
högintressant VIP-kväll.

Sommaren
Sommaren 2010 blev mycket bra för
Världsbutiken Amos. Vi hade som vanligt
vår försäljning i Heliga Trefaldighets kyrka
i Arboga och fick även möjlighet att vara
kvar där över Medeltidsdagarna. Det ledde
till ökad försäljning och mer stöd till
tillverkarna av de rättvismärkta varorna.
Även våra övriga aktiviteter, som bl.a.
Medåkers marknad och Jädersbruksdagarna, har gått bra.

Delar av styrelsen samlade i den uppfräshade
Amosboden

Hör av dig till styrelsen om du vill veta
mer om några frågor. I boden kan du också
läsa protokoll från styrelsens möten.

Fair Trade Forum
15-16 oktober hålls Fair Trade Forum i
Örebro:
Styrelsen ska åka dit och det är öppet för
alla intresserade.
Passa på när detta årligen återkommande
möte arrangeras i vår närhet! Läs mer på
hemsidan: http://www.fairtradeforum.se/

VIP-kväll om Rättvis handel
Måndagen den 11 oktober 19.00 kommer
Ulrika Knutsson, till Trefaldighetsgården
i Arboga. Hon är lärare på Åsa Folkhögskola och medlem i styrelsen för
Världsbutikerna i Sverige. Ulrika kommer
att prata om Rättvis Handel. Missa inte en
lärorik och intressant kväll! Det blir också
fika förstås.
Nya varor i Världsbutiken
- Ny Kryddkvarn med Harissamix från
Sydafrika
- Mörk Divine choklad med ingefära och
apelsin från Ghana
- Zulu Fire sås från Sydafrika, hett o gott!
Försäljning i Heliga Trefaldighets kyrka 2010
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JUL i Amosbutiken
Adventssöndagar
28/11
öppet 11-16
5/12
öppet 11-16
12/12
öppet 11-16
19/12
öppet 11-16
Julmarknad (endast i boden)
11/12
öppet 10-17
12/12
öppet 11-17
Det blir också Extra Julöppet i boden under
julveckan, Passa på att köpa rättvisa
julklappar!!
Tips från Boden
Har du provat att använda vårt
rättvisemärkta Mascobado-socker istället
för det vanliga från affären? Det smakar
utmärkt i sockerkakan eller tillsammans
med Divine kakao i en mjuk chokladkaka.

Kontakta bodvärd Marina Johansson för att
komma med via e-post:
amosarboga@hotmail.com
E-postadresser
Meddela oss om ni har e-postadress till
amosarboga@hotmail.com
Det är bra om vi inte behöver skicka så
många pappersbrev. Det sparar både vår
förenings ekonomi och miljön. Du som
inte har dator och e-postadress får
naturligtvis fortfarande brev per post!
Adressen till Amos hemsida:
http://www.amosarboga.se
Butiken på Kapellgatan 8 i Arboga
är öppet följande tider:
Onsdagar
Fredagar
Lördagar

11.30 - 13.00
15.00-17.00
11.00-14.00

Många Hälsningar från Wivi och
Anders i styrelsen

Försäljning vid Medeltidsdagarna i Arboga

Vill du arbeta i Amosboden?
Alla medlemmar har möjlighet att jobba i
boden.
Vill du att boden har öppet fler timmar i
veckan?
Kan du ställa upp flera gånger?
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