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Glad överraskning! 

 

Världsbutiken Amos har blivit tilldelad 

kommunens Agenda 21 pris!! Det tycker vi 

i styrelsen är jättekul! 

 

Prisutdelningen kommer att hållas den 16 

december. 

 
 

 

Nya varor i butiken! 
 

Vi har tagit in nya härliga produkter från  

Én Gry & Sif. Det är många olika saker 

som är tovade i ull. Det mesta är Julsaker 

just nu. 

Produkterna är handgjorda av kvinnor i 

Nepal och Sri Lanka. 

 

 
 

 

 

Studieresa 
 

lördagen den 13 november 2010 

 

Gudrun, Marita och Wivi samlades i 

ösregn klockan 07.00 för bilfärd mot 

Östergötland. Regn och dimma 

förvandlade landskapet till något suddigt i 

grått, grått och grått. 

 

Vid 9-tiden kom vi fram till Världsbutiken 

i Norrköping, där vi blev väl 

omhändertagna och informerades om deras 

verksamhet. Vi fick många idéer om nya 

varor, skyltning och marknadsföring, som 

vi kan ha nytta av i vår butik. 

 

Några timmar senare besökte vi 

Världsbutiken i Linköping och diskuterade 

varusortiment, informationsbroschyrer och 

” Månadens vara”. Även här möttes vi av 

entusiastiska bodvärdar och fick flera tips 

att ta med oss hem. 

 

Vi plaskade vidare söderut mot Boxholm 

och ett projekt som heter ”Vänner 

emellan”. Där bjöds vi på varm stärkande 

soppa och information om hjälpsändningar 

och arbetet i Plunge i Litauen. Vilka 

eldsjälar det finns! 

 

Vi köpte några handdukar och smycken 

från Litauen. De finns i Amosboden (om 

de inte redan sålts). Du kan läsa mer om 

detta projekt på www.vanneremellan.se 

 

På vägen hem till Arboga besökte vi en 

tidigare Amosmedlem, Lena Danielsson i 
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Aspabruk. Vid vår lilla testund berättade 

Lena om ett demokratiprojekt i en liten 

fattig bergsby, Lubonja, i södra Albanien. 

Vi fick inblick i en ny värld och kännedom 

om människors villkor -  så olika våra 

förhållanden. 

 

Vid 22-tiden var vi hemma i Arboga igen. 

Många tankar och intryck snurrade runt i 

huvudet. Vi hade talat om världen långt 

borta och nära, människoöden, varor, att 

hjälpa varandra, att informera varandra, 

eldsjälar, göra så gott man kan………..! 

 

Det var en bra dag i november! 

 

 
Mobil kiosk 

 

 
Vi har lagt en beställning på en mobil 

kiosk som är tänkt att vi ska ha med oss 

när vi är ute och säljer Rättvisemärkta 

varor.  

Den kan också placeras ut periodvis på 

någon skola där rättvis handel är på 

schemat. 

 

Studiematerial kommer att skickas med. 

Nedan är en liknande kiosk som är full 

med härliga varor  

 

 
 

 

 

 

Recept - Saffranskaka 
 

Prova gärna att använda Mascobado socker 

istället för vanligt socker. Den blir inte lika 

gul. 

2 ägg 

3 dl socker 

1 påse saffran 

200 g margarin eller smör  

1,5 dl mjölk 

4 dl mjöl 

2 tsk bakpulver 

 

• Smält smöret 

• Vispa ägg och socker pösigt 

• Blanda i resten av ingrediensrena 
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• Häll upp i smörad och bröad form 

• Grädda i 175 grader i 40 minuter 

 

 

Vill du arbeta i Amosboden? 
 

Amosboden håller öppet onsdagar 11.30–

13, fredagar 16-18 och lördagar 11-14. 

Alla medlemmar har möjlighet att jobba i 

boden en lördag per termin. Vill du att 

boden har öppet fler timmar i veckan? Kan 

du ställa upp flera gånger? Kontakta 

bodvärd Marina genom att mejla 

amosarboga@hotmail.com eller ring  

0707 961705 för att komma med i 

arbetsschemat.  

 

E-postadresser 
 

Meddela oss era aktuella e-postadresser till 

amosarboga@hotmail.com. Det är bra om 

vi inte behöver skicka så många brev via 

postverket. Du som inte har dator och e-

postadress får naturligtvis fortfarande brev 

per post! 

 

Amos hemsida 
 

På vår hemsida ska aktuellt information 

finnas. http://www.amosarboga.se. 

 
 
 

 
Extra öppet fram till Jul 

  

Adventssöndagar:  
28/11 öppet 11-16.30 Marknadsstånd på 

Nytorget om det inte är allt för busigt 

väder. 
  
5/12 öppet 11-16  

12/12 öppet 11-16  
19/12 öppet 11-16 
 

Måndag  20/12  15.00-21.00     

Tisdag    21/12  15.00-21.00     

 

Julmarknad (endast i boden): 

11/12 öppet 10-16  

12/12 öppet 11-16 

 

 
 
 

En God Jul och ett Gott Nytt År 
tillönskas er alla! 

Wivi, Therese och styrelsen 
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