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Här kommer ett nytt Amosnytt med
information från årsmötet och för den
närmaste tiden.

medlemsavgift för 2011 (för 2011 kostar
det alltså 75 kr för enskild och 150 kr för
familj).

Den 14 mars 2011 hölls årsmötet för
föreningen Världsbutiken Amos i
Trefaldighetsgården i Arboga. På årsmötet
fick vi flera goda nyheter. Omsättningen
har under året ökat med 10% och
medlemsantalet stiger!

Hör av dig till styrelsen om du undrar
något. I boden kan du också läsa protokoll
från styrelsens möten.

Den nya styrelsen för Världsbutiken Amos 20112012

En ny styrelse valdes och den består av
Wivi Blomqvist, ordförande, Eva AldénLuthman, Kerstin Berggren kassör, IngaMaj Brissman, Marie Hansson, Marita
Hermansson, Anders Holmberg, Elisabet
Isaksson, Marina Jernmark-Johansson,
Leontina Johansson, Gunilla Lundgren,
Ann Löfgren och Gudrun Sandén.
Årsmötet beslutade också att justera
medlemsavgiften. De nya avgifterna som
gäller från 2012 är 100 kr för enskild
medlem, 75 kr för pensionärer och
studerande, 150 kr för familj och 300 kr för
föreningar.
Här nedan ser du bankgironumret dit du
kan betala din medlemsavgift. Glöm inte
att ange namn och adress och gärna epostadress när du betalar in din

Kapellbron i Arboga, längre fram anas Kapellgat. 8
med Amosboden

Ändrade öppettider under påsken
Under påsk har vi stängt både på
långfredagen och påskafton, passa på att
köpa dina påsk-saker senast lördagen den
16 april kl 11-14 eller onsdagen den 19
april 11.30-13.

FairTrade-dagen
FairTrade-dagen firas i år den lördagen den
14 maj med aktiviteter runt hela landet.
I Amosboden har vi lördagsöppet som
vanligt och vi bjuder på rättvisemärkt kaffe
och choklad! Välkommen att fira med oss!
Läs mera på världsbutikernas hemsida:
http://www.varldsbutikerna.org/
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Sommarförsäljning
Sommaren 2011 har vi som vanligt vår
försäljning i Heliga Trefaldighets kyrka i
Arboga vilket vi är mycket glada över. Den
kommer att pågå från midsommar fram till
och med Medeltidsdagarna. Vi behöver
medlemmar som kan avlösa kyrkans
sommarvärdinnor under deras lunchtid.
Hör av dig om du har möjlighet att ställa
upp en och en halv timma vid lunchtid
någon vardag under sommaren. Kontakta
Marina på amosarboga@hotmail.com
Bodvärdskurser
Vi anordnar bodvärdskurser vid två
tillfällen i höst. Både gamla och nya
bodvärdar välkomnas varmt att vara med
lördagen den 20 augusti kl 10-11 eller
måndagen den 5 september kl 18-19.
Det blir genomgång av varor och priser,
hanteringen av pengar och skötsel av
boden. Anmäl dig till dessa kurser genom
att skicka ett e-brev till
amosarboga@hotmail.com

Nya varor i Världsbutiken
Just nu har vi en mängd påsksaker, pynt,
choklad och häxor är nyinkomna. Du ser
några av dessa saker på bilder här i Amosnytt. Kom in och titta närmare!
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?
Kontakta bodvärd Marina JernmarkJohansson 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

Just nu har vi rea på utvalda produkter i
boden, kom in och fynda!
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Amos nu även på Facebook
Har du ett Facebook-konto kan du gå in
och läsa och skriva på Amos sida. Du hittar
sidan genom att på Facebook söka efter
Världsbutiken Amos i Arboga eller följa
den här länken:
http://www.facebook.com/group.php?gid=
167717391262

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, Anders
och Kerstin i styrelsen

Fruktbröd med nötter
3 dl grahamsmjöl
drygt 4,5 dl vetemjöl
1 tsk salt
2 strukna tsk bikarbonat
2 dl russin
10 torkade aprikoser i små tärningar
150 g valnötter eller hasselnötter
5 dl filmjölk
1 dl mörk sirap eller flytande honung(jag
använder honung)
Smörj och bröa en avlång form som
rymmer 1,5 l. Klipp gärna en bit bakplåtspapper, som passar precis i formens botten
och lägg ner i formen. Mät upp de båda
mjölsorterna och blanda i salt och
bikarbonat. Rör ner russin, frukt och hela
nötter. Tillsätt fil och sirap eller honung
sist och rör ihop till en kladdig deg. Häll
smeten i den smorda formen.
Grädda i 160 grader i cirka 1 timme och
35 minuter (brukar alltid gå fortare).
Prova med en mätsticka. Låt brödet svalna
lite, slå det sedan ur formen och linda in
det i en grov handduk och låt det kallna.

PS:
På årsmötet bjöd Gudrun på ett mycket
gott matbröd, receptet efterfrågades och
här kommer det:
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