Informationsbladet för Åmsele med omnejd

November 2017

Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com
Nästa blads stoppdatum blir den 26/11. Den första i varje månad finns Skvakatrast´n att hämta på
Handlarn. Både bladen som ska ut i byarna och extranummer kan hämtas där.

Boka årets julbord på Björkede Mat & Kaffe - Åmselebasen!
Dessa datum finns att välja mellan:

ÅmseleByrån
.
Hjälper till vid: Dödsfall
Begravningar
Minnesstunder
Gåvoförmedlingar
Margaretha Andersson 070-3135816
amselebyran@hotmail.com

25/11 kl 15.00
2/12 kl 15.00
9/12 kl 15.00
16/12 kl 12.00
300:- /pers
100:- /barn (7-12 år)

Ombud för Umeå och Vindelns begravningsbyrå
Ring 0706765485 för bokning (måndag-fredag kl 11-13)
Senast 17/11!

Åmsele bibliotek
Ett gäng ”nya” romaner, deckare och
ljudböcker på CD/MP3 har jag lånat hit från
Vindelns bibliotek, kom och botanisera bland
dem!

Från och med vecka 45 byter vi

öppetdag till tisdagar, så från och med då är
det

tisdagar kl 16-19 som gäller.

//Eva-Lott & Britt-Marie
amselebasen.se

Saga bio
5/11 kl 15 DEN STORA NÖTKUPPEN 2
Barntill
5/11 kl 18 THOR RAGNARÖK
från 11 år
12/11 kl 18 ALL INCLUSIVE
från 11 år
19/11 kl 18 JUSTICE LEAUGE
från 11 år

VÄLKOMMEN IN!
/Caroline

Välkomna till Åmsele byaföreningssektions öppna
möten som hålls på Åmbacken (lägenhetsdelens
samlingsrum) som äger rum första tisdagen varje
månad 18.30. Alla hjärtligt välkomna med frågor och
information. Laila 073-3653535 (Styrelsemöten hålls
ibland under samma mötestillfälle. Styrelsen består av
Mathias Haglund, Jenny Eklund och Laila Johannesson.)

26/11 kl 18 VILKEN JÄVLA CIRKUS
från 11 år

Åmsele servicekooperativ utför hushållsnära tjänster
med rutavdrag
som till exempel
städar, flyttstädar, putsar fönster, klipper gräs, och mycket
mer.
Ring Marianne tel 070-202 47 20

Åmsele servicekooperativ
utför hushållsnära tjänster med rutavdrag
som Åmsele
till exempel
Onsdagar kl 11-13,
församlingsgård

FIRA 1a ADVENT I ÅMSELE

Vi börjar redan på lördag den 1/12 med
- Kyrkskoj i kyrkan
- Julmässa i församlingsgården

städar,
putsar
klipper
gräs,
och
Garn &flyttstädar,
sånt. Ta med
ettfönster,
handarbete
eller
kom
bara in och prata mycket
en stund.
Medtag ev.
mer.
fikabröd, vi kokar kaffet. Alla hjärtligt välkomna.
Ring Marianne tel 070-202 47 20
Fredag 3 november
kl 13-17, Åmsele församlingsgård
Öppen kyrka. Ljuständning, samtal,
kaffeservering
kl 18.00, Åmsele kyrka Minnesgudstjänst.
Fredrik Juul m.fl.
Onsdag 8 november kl 14.00, Åmbacken
Gudstjänst. Fredrik Juul

-Så har det gått ett år igen
och advent närmar sej.
Kanske blir du då den
som på lotteri vinner en grej
Kanske vinner du en godisbit
en duk röd eller vit.
En mugg eller en matta
servetter eller en kratta.
En smörkniv, julpynt, en såg

Tisdag 14 november kl 17.00, Åmsele kyrka
Kyrkskoj för alla åldrar. Middag, andakt och
pyssel
Söndag 26 november kl 11.00, Åmsele kyrka
Högmässa. Åsa Olsson
Lördag 2 december
kl 13.00, Åmsele kyrka
Julmässa med Kyrkskoj och bibelutdelning.
Veronica Eriksson m.fl.
kl. 14-17, Åmsele församlingsgård

eller en hushållsvåg.
En tårta, en tavla, en docka av plast

Julmässa med dopp i grytan. Vuxna 80 kr,
ungdom 35 kr, barnen gratis. Lotterier

en leksaksbil eller en kvast.
Detta kan man tänka

www.svenskakyrkan.se/vindeln

vill nån gärna skänka.
Har du nåt annat som du gärna vill
ge som bidrag hör av dig till
Margaretha Andersson

.

Öppettider:
Torsdag, fredag och söndag 16-18

070-3135816
Övriga dagar stängt

Söndag 3/12
- Julskyltning
- Bio
Mer info i decembernumret av Skvakan

070-245 00 71

. Välkomna

till Åmseles nya
bilverkstad!

Vi har utökat verksamheten och kan nu erbjuda
alltifrån oljebyte, kamremsbyte, service,
felsökning, släcka felkoder, extraljusmontering,
däck & fälg samt andra reparationer av din bil!
Det vill vi fira genom att erbjuda oljebyte för
595:- Inkl. filter och max 5 liter olja. (Gäller ej
longlife-olja.)
Vår verkstad finns, som många redan vet, ute
på industrihuset. I port nummer 2. Såhär i
början är det mycket att göra för att färdigställa
verkstaden, och ibland måste butiken stängas
tidigare på grund av det. Vi hoppas att ni har
överseende med detta, och det finns alltid ett
telefonnummer på dörren att ringa om ni
behöver hjälp!

Öppettider:
Mån-Tors 10-18
Fre 10-19
Mån-fre lunchstängt 12-13
Lördag 10-13
Söndag 15-17
Tel: 0933-150 001
Mail: amsele.livs@gmail.com
Nu har vi fått hem 20 kg säckar med solrosfrö! Självklart
har vi även mindre förpackningar och annan fågelmat.

Ring oss för mer information och pris!

Lagom till allhelgona får vi hem ett parti helgskinka från
Nyhléns Hugosson. Först till kvarn!

Välkomna!

Även julmusten gör entré i butiken.
Vi tackar för alla fina Halloween-teckningar vi fick! Vilka
konstnärer som finns på byn.

Mån-tors 10-17 Fre 10-16
0933-74 88 20

Nya kassan är på plats, och byggnation i pantrummet
pågår för fullt. I väntan på ny golvmatta så pysslar vi på
med bl.a. målning och annat stök. Vi hoppas och tror att
butiken ska va ”klar” innan 1:a advent, men saker har ju
inte blivit som planerat förut.
Vi hoppas att ni har överseende, och liksom oss ser fram
emot en ny och fräsch butik!
Välkomna in till oss!

