Informationsbladet för Åmsele med omnejd

April 2016

Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com
Nästa blads stoppdatum blir den 26 april . Den första i varje månad finns Skvakatrast´n att hämta på
Handlarn. Både bladen som ska ut i byarna och extranummer kan hämtas där. Tack till biblioteket,
Åmselebyrån, Åmsele Folkets hus och Åmsele sport och byaförening för bidragen.
.

Åmsele Folkets hus
Nyheter:

VUXNA:
Romaner:
Moa Herngren "Hon hette Jennie"
Elisabet Nemert "Släkten 6 - Ringens gåta"
Deckare:
Anna Jansson "Rädslans fångar"
Fack:
Carina o Ulrika Brydling "Laga vilt - snabbt och
enkelt"
Gunilla Lindeberg "Gott utan gluten, soja, laktos, vete,
mjölk, ägg"
Håkan Larsson "Lördagkväll med mat och vin"
Dan Rosenholm "Trädgårdshandbok för lata"
Göran Godeman "Operahistoria"

SAGA-BIO
3/4 KL 18 SECRET IN THEIR EYES
15 ÅR
10/4 KL 15 HÄRIFRÅN TILL FLÅKLYPA
10/4 KL 18 EN MAN SOM HETER OVE
SISTA CHANSEN!!!!
11 ÅR
17/4 KL 18 DJUNGELBOKEN 3D
11 ÅR TEXTAD PÅ SVENSKA
24/4 KL 18 A PERFECT DAY
15 ÅR

Årsmöte för
Åmsele Folkets
hus samt
Kultur och
teaterförening
7/4 kl. 18.30
Fika!
Välkomna!

SISTA APRIL MAJBRASA
PALTSERVERING FRÅN KL 16
MUSIKKRYSS-CAFE FRÅN KL 1830
GRATISFIMFÖR DE YNGSTA FRÅN KL 18
BRASAN TÄNDS KL 20

PRO ÅMSELE

Biografi:
Björn Ferry "Ferry tales - inte så förbannat
tillrättalagt"
UNGDOM:
Anna Holmström Degerman "Det ringer det ringer"
Gayle Forman "Jag var här"
BARN:
Kapitelböcker:
Lars bill Lundholm "Kodnamn Sherlock"
Pia Hagmar "Sagas nya vän"
Philip Reeve "Oliver och havsperukerna"
Åsa Larsson "PAX - Nidstången"
Bilderböcker:
Emma Adbåge "Rally och Lyra och Limpa"
Steve Smallman "Morotsmassakern"
Småbarnsböcker:
Mati Lepp "Hoppa med Mino"
Stina Wirsén "Nej"
Fack:
James Maclaine "Lätta fakta om pandor"

Öppet Måndagar 17.30-19.00
Tel. 072-5880713
amselefilialen@vindeln.se
www.minabibliotek.se

VÄLKOMNA

Inbjuder nuvarande medlemmar och välkomnar även dig
som är intresserad av datacirkel och som funderar på att
gå med i vår förening, att delta i Studiecirkel ”IT för
äldre”
Informationsmöte hålls tisdagen den 26 april kl 13.00
på Åmbacken.
Vid mötet deltar och informerar representanter för PRO
Västerbottens IT-kommitté.
Nu är det dags för oss i föreningen att starta upp
studiecirkel i ”IT för äldre ” lär dig surfa på Internet
Vi bjuder på kaffe/te
Tanken är att kunna komma igång med cirkel i maj.
Önskemål finns om att jobba både med surfplatta och
Laptop.Vi siktar inte på att bli proffs på en gång. Vare sig
Du har kommit en bit på ditt internetkunnande eller är helt
nybörjare är Du välkommen.
Vi delar alla med oss av det vi kan och ser fram emot
trevlig samvaro. Vi planerar att följa ”Prosit” kursbok.
Den går att beställa via PRO.
Vill Du veta mer, Ring Rose-Marie på tel 0933-60065

Hej Kristoffer Johansson. Berätta om din roll i
Åmseles nya trygghetsboende Min roll som kökschef
för Åmsele trygghetsboende innebär att tillsammans med
personalen utveckla och hålla "huset" öppet för bygden.
Stor vikt kommer att läggas på att kunna erbjuda
näringsriktig, lokalproducerad bra husmanskost från
grunden. Gamla mattraditioner blandas med nya smaker
och nytt tänk.
Hur skulle du vilja att trygghetsboendet fungerade
och kunde utvecklas framöver? Åmseles
trygghetsboende skall kunna fungera som en knytpunkt
där man träffs för en god måltid eller för större samlingar i
konferenssalen. Vi finns där för våra hyresgäster som bor
där och naturligtvis för övriga ortsbor som vill kunna köpa
sej en måltid. Vi utvecklas i takt med bygdens behov.
Berätta lite om din själv och dina intressen. Själv är
jag gift och vi har 3 barn. Bor i Avanäs, Mickelsträsk på
en liten gård. Jakten för mej är en lokal, miljövänlig
självklarhet för att kunna ha bra mat på bordet. Ishockey
är ett annat stort intresse. Brinner för god, bra
husmanskost framför allt med inriktning mot äldre gäster.

Onsdag 6 april kl 14.30, Åmbacken
Gudstjänst. Fredrik Juul
Tisdag 12 april kl 17.00, Åmsele kyrka
Kyrkskoj. Vi äter middag tillsammans i kyrkan
kl 17 därefter sång, kort gudstjänst och pyssel.
Fredrik Juul, barnledare m.fl.
Söndag 24 april kl 11.00, Åmsele kyrka
Mässa för stora och små. Fredrik Juul m.fl.
www.svenskakyrkan.se/vindeln
ÅmseleByrån hjälper till vid:
Dödsfall
Begravningar
Minnesstunder
Gåvoförmedlingar
Margaretha Andersson
070-3135816
amselebyran@hotmail.com

Vi vill tacka Ingemar
Olsson för tiden som
utdelare av Skvakan på
Åmkrokens område.
En ny utdelare sökes!
Vill du hjälpa till?
Ring 073-0912687

Åmsele sportklubb och byaförening
Vi påminner om sektionsavgifterna för 2016 för att
kunna finansiera all vår verksamhet.
Skotersektionen:
Sportsektionen:
Familj 150 kr
Enskild 100 kr
Ledbevis 200 kr
Under 18 år: 50 kr
Enskild 50 kr
Gym: vuxen 150, under
18 år 100 kr (måste dessutom vara medlem)

Betalas in till bankgiro 5624-6168.
Stödmedlemmar är också mycket viktiga! Hör av er
till 070-2310571 om ni behöver inbetalningskort.
Vårt swish-nummer är 123 569 60 75.

Möte i byasektionen (fd samhällsnämnden)
12 april kl 18.30, OBS denna gång på Folkets Hus
På detta möte: avtackningar och fika, nytt om
bensinmacken, hastigheter genom byn m.m.I
fortsättningen träffas vi som alltid första tisdagen
varje månad kl. 18.30 på Åmbacken.Vi fortsätter
att driva frågor som är viktiga för vår by!
Viktigt att vi även i fortsättningen har bra
uppslutning på mötena.

Varför lämnar ni hundägare högarna av hundskit ? Gå
omkroken. Har ni ont i era ryggar? Har ni slut på slantar
till hundpåsar ? Eller är ni så….lata att ni inte bryr er om
att andra kanske sätter fötterna i hundskiten. Så
fruktansvärt äckligt ! HUNDÄGARE ÄR SKYLDIGA ATT
PLOCKA UPP EFTER SINA JYCKAR .. SKÄMMES!
TACK
PRO föreningen vill Tacka alla som möjliggjorde vår härliga
Ismetesdag på Idtjärn den 16 mars… Speciellt Tack till Roland
och Per-Håkan och Arne. Vi som hade möjlighet att delta fick
en helt fantastisk Dag.
Nån fisk?? Jo faktiskt vi såg 2 små..

