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Kallelse till årsmöte 

 

Tisdagen den 9 mars 2010 är det dags för 

årsmöte för föreningen. Mötet äger rum på 

Trefaldighetsgården, Arboga, och börjar kl 

19.00. Sedvanliga årsmötesärenden står på 

dagordningen. Enkelt fika serveras. Detta 

är den enda kallelsen som skickas ut till 

medlemmarna. 

 
VIP-kväll! 

 

Till vårens första VIP-kväll kommer Claes-

Bertil Ytterberg och berättar om sitt 

internationella engagemang, bland annat 

för Mocambique, tisdagen den 16 februari 

kl 19.00. Mötet äger rum på 

Trefaldighetsgården, Arboga. Ta gärna 

med dig med en vän! 

 

 
Claes-Bertil Ytterberg på resa i Rom (foto A Holmberg) 

 
Nya varor 

 

Prövar du våra nya varor i boden? En av de 

omtyckta såserna är ”Peri Peri” afrikansk 

sås från House of Fair Trade AB. Den 

passar till pizza, pasta, kyckling och fisk 

eller att blanda med yoghurt för att göra 

marinad. Den innehåller bl.a. paprika, 

chili, vitlök, cayennepeppar, citronsaft och 

persilja. 

Recept 
 

Vad gör jag med vaniljstången som jag har 

köpt i Amosboden?  

Pröva gammaldags vaniljsås! 
2 dl gräddmjölk, ½-1 vaniljstång, 

3 äggulor, 1 dl strösocker, 2 dl vispgrädde 

* Häll gräddmjölken i en kastrull 

* Klipp upp vaniljstången längs med hela 

längdriktningen och lägg den i mjölken 

* Koka upp blandningen och tag kastrullen 

av spisen för avsvalning 

* Vispa äggulor och socker vitt och pösigt 

* Blanda äggblandningen i mjölken 

* Låt allt sjuda tillsammans under 

omrörning tills såsen tjocknat och känns 

porös, den ska inte koka 

* Ställ kastrullen att svalna i kallt vatten 

* Tag bort vaniljstängerna 

* Vispa grädden hårt 

* När såsen är ordentligt avsvalnad vändes 

den försiktigt ned i den vispade grädden 

* Servera till en god paj eller kaka 

 
Recept från North & South Fair Trade AB 
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Ny inredning i boden 

 

Har du besökt boden efter jul? Styrelsen 

har möblerat om och skaffat nya hyllor och 

bänkar. Vi ska också börja använda en  

enkel kassaapparat.  

 
 

Amos webbplats 

 

Du får information om arbetet i föreningen 

genom Amosnytt och genom webbplatsen. 

Adressen är http://www.amosarboga.se. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jobba i boden? 

 

Vill du ställa upp i boden när vi har öppet? 

Nya medarbetare är alltid välkomna. 

Kontakta Marina Johansson på e-post 

amosarboga@hotmail.com 

 

 
Heltidsarbetare i föreningen 

 

Vi är en av de föreningar som har glädjen 

att få en medarbetare under längre tid och 

det är vår kassör Therese Dahlgren. Du är 

välkommen till nya uppgifter, Therese! 

 

 
 

Härliga vinterhälsningar! 
Wivi, Anders och Kerstin 
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