Informationsbladet för Åmsele med omnejd

Februari 2017

Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com
Nästa blads stoppdatum blir den 25/2. Den första i varje månad finns Skvakatrast´n att hämta på
Handlarn. Både bladen som ska ut i byarna och extranummer kan hämtas där.
.
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Visste du att om du löser ledbevis genom skoterklubben har du 10% på alla skotertillbehör hos oss?
Gäller vid uppvisande av medlemskort.
Välkomna!
Fira alla hjärtans
dag med oss 14
februari!
10% på hela
sortimentet!
Öppettider:
Mån-tors 10-17 Fre 10-16
0933-74 88 20
kontakt@bossesbilfritid.se

FETTISDAG 28/2

Info från Åmsele skotersektion
Nu preparerar vi skoterlederna för fullt med den
lillasnömängd som vi har fått.
Vi vädjar till alla som nyttjar dom att hålla dom rena
från ojämnheter såsom gropar, isklumpar/högar,
djur-skit, kvistar etc.

Vi hjärtans
har ocksådag
en ivädjan
från
markägare att
Erbjudandena kan ju få vara i explosionsbilder kanske? Och det om alla
nått rött
hjärta?
skotertrafiken ska ske på lederna och inte på hyggen,
Servering i NORRHOLM 12-14 och 18-20
lägder osv.
Behöver du skjuts så hör av dig till
Bifogar bilder på erbjudandena som gärna får va tillsammans med texten!
Omatt
inte
så hör av
Tack för
ni bildformatet
visar hänsyn funkar
och välkomna
utdig!
på
Margaretha Andersson 070-3135816
lederna.
Välkommen!
arr. Åmsele skotersektion

Alla som löser ledkort har 10% på skotertillbehör på
BOSSES.

Åmsele Folkets hus
Nyheter:

VUXNA:
Deckare:
Attica Locke "Skördetid"
Pernilla Ericson "Spåren vi lämnar efter oss"
Jussi Adler-Olsen "Washingtondekretet"
Martin Österdahl "Be inte om nåd"

3/2 KL 18-21 AFTER WORK
Pizzaservering
kl 1830 TRUBADUREN FREDRIK JUUL UNDERHÅLLER
5/2 KL 18 LA LA LAND
2016 Års stora succe
barntillåten
KULTURHELG PÅ FOLKAN

Romaner:
Katherine Webb "Sanningen om Alice"
Katerina Janouch "Skugghäxan"
Lina Forss "Arvtagerskan"
Tamara McKinley "Ekon av längtan"
Elisabet Nemert "Vargarnas tid"
Fack:
Laila Carlander "Våra älskade trädgårdsrum i norr"
BARN:
Kapitelböcker:
Albin å Karin Alvtegen "Nyckeln till Hinsides"
Åsa Larsson "PAX 5-Gasten"
"PAX 6-Näcken"
Peter Bergting "Trolldomsakademien 4-Spökslottet"
Bilderböcker:
Tison/Taylor "En dag med Barbapapa"
Ingrid Flygare "Du är för liten Pytte"
Eriksson/Moroni "Julia sätter sig"
Mia Nilsson "HUGO äntligen semester"
Julia Donaldson "ZOGG den lilla draken"
Kwame Alexander "Surfdags"
Pekbok:
Nilsson/Sheppard "Titta bilar!"
Tack till alla som lånat under 2016!
Statistiken visar 17 utlån mindre än föregående år.
Biblioteken i Umeregionen byter datasystem och
hoppas på överseende vid ev störningar.

Öppet Måndagar 16.00-19.00
Tel. 072-5880713
amselefilialen@vindeln.se
www.minabibliotek.se

VÄLKOMNA

11/2 KL 15 LIVE PÅ BIO
Direkt från Kungliga Operan
HENRIK DORSIN i en bejublad
nypremiär av operetternas operett
GLADA ÄNKAN
"Henrik Dorsin har aldrig varit bättre"
"Fantastiskt braaa"
Entre 150:- FIKA
12/2 kl 13 Vi firar alla hjärtans dag i förväg med årets
första MUSIKKRYSS-LEVANDES-CAFE
Kom in och ta en fika och lös ett HJÄRTEKRYSS.
Kreatör och värd: Gösta W.
Fri entre
ISBANAN OCH SKIDSPÅRET ÄR ÖPPNA
BASTUN ÄR VARM
12/2 kl 15 VAIANA
Disneys nya från 7 år
12/2 kl 18 RETURN OF XANDER CAGE
11 ÅR
19/2 KL 18 FIFTY SHADES DARKER
15 ÅR
26/2 KL 18 THE GREAT WALL
Matt Damon
Åldersgräns ej satt

ETT MEGASTORT TACK
till alla som stöttar Folkets Hus! I skrivande stund
har vi 23 nya sponsorer. Många har också köpt
presentkort eller visat stöd på andra sätt.
Sponsringserbjudandet står kvar! Om ni vill vara
med så kontakta oss på 070-6012159. Vi har nu
medel att klara av låneavbetalningarna både det
här kvartalet och nästa:)! Ett extra stort tack vill vi
rikta till till BENGT NILSSON.
Styrelsen

Alla hjärtans dag 14 februari!
Vi har allt du behöver!
Kramgoa nallar, hjärtliga kort, pralinhjärtan eller varför inte en "hjärtebox" som du fyller själv?
Melodifestivalen drar igång igen,
och det firar vi med riktiga "schlager-chips".
Vad sägs om "Heta hits-chips" eller "Gyllene schlager-chips"?
Vi kommer att ha butiksbakade semlor under februari.
Självklart med grädde från norrmejerier!
2-pack 40:Adam gör sin sista dag hos oss under denna månad. Tråkigt men vi önskar dig ett stort lycka till på ditt livs resa! Vi tackar
för alla ansökningar som kommit in! Den som fyller Adams plats blir Mia Ericsson, nybliven Åmsele-bo!Vi hälsar henne
varmt välkommen och hoppas hon ska trivas både hos oss och i byn.
Till alla er som är Åmsele-bor bara på helger! Visst vet ni om att det går alldeles utmärkt att ringa eller maila in er "fredagsbeställning", så packar vi i ordning och lägger in på följesedel.
Sen är det bara att hämta upp då ni anländer! Så slipper ni trängas i stan efter jobbet....
Hjärtligt välkomna!

Mathias med personal

Åmsele servicekooperativ
utför hushållsnära tjänster med rutavdrag
som till exempel
städar, flyttstädar, putsar fönster, klipper gräs,
skottar snö,
lagar persienner och mycket mer.
Ring Gösta på telefon 070-60 12 159

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

PRO aktiviteter…Du är välkommen till
Åmbacken, på måndag den 30 januari kl
13.00 – 15.15 till Datacirkel.
ABF stöder oss genom att åter låna ut några datorer nu
under februari så vi kan samlas för
Datacirkel 5 veckor på måndagar. Datorerna har
windows 10.
Vi bestämmer vid första träffen vilka områden vi vill lära
oss mera om då det gäller att använda internet.
Alla som vill även, du som inte använt dator hittills är
välkommen.
Syftet är inte att bli expert utan att våga prova på att
använda datorn och se dess möjligheter.
Samt att ha en trevlig samvaro.
Vill du veta mer så ring 0933-60065
Slöjdcirkeln är igång på torsdagar kl 10.00 i Skolans
lokaler. Kontakta gärna Roland Eklund eller titta in om
Du är intresserad att delta.
Tisdagar kl 12.00 kör vi lämplig gympa för oss äldre. Vi
håller till på Åmbacken. Kom med du också.

PRO håller årsmöte 2017
Onsdag den 22 februari kl 13.00
Lokal: Åmbacken Vi bjuder på gratis fika

Välkomna.

Onsdagar kl 11-13, Åmsele församlingsgård
Garn & sånt. Ta med ett handarbete eller kom
bara in och prata en stund. Alla hjärtligt
välkomna. Medtag ev. fikabröd, vi kokar kaffet.
Onsdag 1 februari kl 14.00, Åmbacken
Gudstjänst. Fredrik
Tisdag 14 februari kl 17.00, Åmsele kyrka
Kyrkskoj för alla åldrar. Middag-andakt-pyssel.
Söndag 26 februari kl 11.00, Åmsele kyrka
Gudstjänst med Kyrkskoj. Åsa

www.svenskakyrkan.se/vindeln

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.)

Medlemsavgifter Åmsele sportklubb och byaförening 2017
Tack till alla som betalat in sina medlemsavgifter den senaste tiden! Vi kan konstatera att det var en del år
sedan som stödet till föreningen var så stort. Sportsektionen har just nu 49 betalande medlemmar och
skotersektionen 45 betalande familjer eller personer plus 5 ledkort. Vi vet dock att stödet kan bli ännu större
och ni som glömt att betala in era avgifter får härmed en ny chans. Tack för ert oerhört viktiga stöd!
/Styrelsen

