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VIP-kväll i Världsbutiken Amos

Tjejkväll torsdag 7 november

"Ljus i mörkret"

I Arboga är det tjejkväll på stan. Vi har
öppet kl 18-20 i Världsbutiken Amos. På
torsdagar har vi också öppet kl 15-18.

Tina Johansson, tidigare präst i Arboga,
och aktiv i Världsbutiken Amos, kommer
och berättar om föreningen Intact India
som startade i Tamilnadu i södra Indien för
att barn med funktionshinder behövde få
gå i skolan. Idag, 20 år senare, har verksamheten utvecklats från en specialskola,
Intact School, till olika verksamheter på tre
platser i Tamilnadu.
Tina Johansson
kommer och berättar
om verksamheten och
om hur vi kan vara
med och stötta den.
Hon har med sig ljus,
almanackor och
smycken som är
tillverkade av Intact
India. Vi träffas tisdagden den 5
november kl 18:30 på Arboga
stadsbibliotek.
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 2013.
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 information. Klicka här: http://svse.facebook.com/AmosArboga Du som är
aktiv på Facebook kan ”Gilla” Amos och
hitta många andra Fairtradeorganisationer!

Halloween-lyktor i boden. Foto: A Holmberg

Hänt under 2013
Den 17 oktober var det Fairtrade
Challenge och världens största fairtradefika. Vi var ett trettiotal som fikade i
Världsbutiken, ett bra resultat!
Vi har medverkat vid Medeltidsdagarna,
Medåkers marknad, Jädersbruksdagarna,
Hälsomässan med information och
försäljning och sommaröppet i Heliga
Trefaldighets kyrka. Tack till
Arbogabygdens församling och alla som
ställt upp vid alla våra evenemang!
Många härliga hälsningar från Wivi,
Anders och Kerstin i styrelsen

Amosboden, Kapellgatan 8, 732 30 Arboga Bankgiro 5604-2278
Medlemsavgift per år: 100 kr vuxen, 75 kr pensionär/student, 25 kr barn, 150 kr familj,
300 kr för förening.
e-post: amosarboga@hotmail.com hemsida: www.amosarboga.se

