Amosnytt
Nr 19 nov 2015 Ansvarig utgivare: Wivi Blomqvist
November – december 2015
Nu är det dags för årets sista intensiva
månader i Amosboden. Vi satsar som vanligt
på fler öppettider. Det börjar redan
onsdagen den 4 november med ”lill-lörda”.
Vi har extra öppet kl 18-20. Välkommen!
Öppet 29 nov-23 dec 2015
Vi har öppet som vanligt
onsdagar 2, 9, 16 dec kl 11:30-13,
torsdagar 3, 10, 17 dec kl 15-17 och
fredagar 4, 11, 18 dec kl 15-17.
Lördagarna 28 nov, 5 dec och 19 dec är det
öppet kl 11-14.
Lördag 12 dec är det julmarknad och vi
håller öppet kl 11-16.
Söndagarna 29 nov, 6 dec, 13 dec och 20
dec har vi öppet kl 11-15.
Veckan före jul har vi extraöppet måndag
21 dec och tisdag 22 dec kl 15-18 och
onsdag 23 dec kl 15-17.

Våren 2016
Vi håller stängt under jul- och nyårshelgen
och öppnar i januari 2016. Datum
meddelas senare.

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 2015.
Medlemsavgiften per år är 100 kr vuxen,
75 kr för pensionär/student, 25 kr för barn,
och 150 kr familj och 300 kr för förening.
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
också hitta många andra Fair tradeorganisationer!
Amos på Instagram
Vi finns också på Instagram. Om du inte
har ett eget konto, så hittar du oss här
https://instagram.com/amosarboga/

Årsmöte 2016
Torsdagen den 10 mars 2016 kl 19 har
Världsbutiken årsmöte. Vi träffas på
Trefaldighetsgården.
Riksårsmöte 2016
Lördag 12 – söndag 13 mars 2016 håller
Fair Trade Återförsäljarna riksårsmöte i
Arboga för organisationens medlemmar.

Många 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

