
Amosnytt 
Nr 11 juni 2011 Ansvarig utgivare: Wivi Blomqvist  

Amosboden, Kapellgatan 8, 732 30 Arboga Bankgiro 5604-2278 

Medlemsavgift per år: 75 kr vuxen, 150 kr familj, 300 kr för förening. 

e-post: amosarboga@hotmail.com hemsida: www.amosarboga.se 

Här kommer Amosnytt med aktuell 

information om sommarens verksamhet.  

 

 
Sommar vid Världsbutiken Amos 

 
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 till och 

med söndag 14 augusti. Kyrkan är öppen 

kl 10-18. Vi behöver fortfarande med-

lemmar som kan avlösa kyrkans sommar-

värdinnor under deras lunchtid. Hör av dig 

om du har möjlighet att ställa upp en 

timme vid lunch under någon av veckans 

alla dagar under sommaren. Kontakta Wivi 

på amosarboga@hotmail.com 

 

 
Amos i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga 

I år ska vi inte att ha lika mycket varor i 

kyrkan. Istället kommer vi att ha ett 

basutbud med bland annat the, kaffe, 

choklad, kryddor och leksaker under hela 

säsongen. Övriga varor skyltas i olika 

perioder under sommaren. Det finns alltså 

all anledning att göra fler besök i kyrkan! 

Ta med dig dina gäster och tipsa 

grannarna! 

 

Medeltidsdagarna 
Lördag 13 - söndag 14 augusti kl 10-17 har 

föreningen ett stånd på Västerlånggatan. 

Vill du vara med? Kontakta bodvärd 

Marina på amosarboga@hotmail.com  

 

Försäljningen i kyrkan pågår under alla 

medeltidsdagarna.  

 

Vill du veta mer om medeltidsdagarnas 

hela program 10-14 augusti? Titta på deras 

webbplats http://www.arbogamedeltid.se 

  

 
Amosförsäljning vid Medeltidsdagarna 

 
Jädersbruksdagarna 
infaller i år lördag 3 – söndag 4 sept kl 11-

17. Här finns också chans för dig som vill 

vara med och arbeta. Kontakta bodvärd 

Marina på amosarboga@hotmail.com 
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Betala medlemsavgift? 
Längst ner på sidan 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 2011. 

 

 
Några exempel på sommarens vara  

 

Sommarens vara 
är tygleksaker för barn från Selyn exports 

på Sri Lanka. 800 vävare från byar på 

norra och östra Sri Lanka tillverkar och 

exporterar bland annat tygleksaker. 

 

Selyn syftar till att främja tillväxten av 

handvävnadsindustrin i byarna och ge dess 

medlemmar hållbar försörjning. Dessutom 

strävar de efter att vara socialt ansvarsfulla 

och dela med sig av vinsten. Färgerna som 

används till textilierna är helt naturliga och 

därför ofarliga. Vill du veta mer läs här: 

http://www.housefairtrade.se/Selyn.asp 

 
Världsbutiker i Sverige 
Vill du hitta fler världsbutiker runt om i 

Sverige under semesterresan leta här 

http://www.varldsbutikerna.org/ och klicka 

på Våra butiker. 

E-postadresser 
Meddela oss om ni har e-postadress till 

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 lämna meddelande i butiken, ring till 

någon i styrelsen eller skicka ett e-brev till 

amosarboga@hotmail.com  

 

Amos nu även på Facebook 
Har du Facebook? Då kan du gå in och läsa 

och skriva på Amos sida. Du hittar sidan 

genom att på Facebook söka efter Världs-

butiken Amos i Arboga eller följa den här 

länken:http://www.facebook.com/group.ph

p?gid=167717391262   

 

Många Hälsningar från Wivi och 

Anders och Kerstin i styrelsen 
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