
     

                                                                                                                                                                     

                                                                     Informationsbladet för Åmsele med omnejd                     Maj 2016       

                        Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com  

Nästa blads stoppdatum blir den 27 maj. 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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Metallskrotinsamlingen vid 
snicken 

Pga sviktande metallpriser måste 
vi ta ett uppehåll i insamlingen av 
metallskrot.  

Efter den 16 maj får inget lämnas 
på platsen.  

/Styrelsen i Åmsele sportklubb 
och byaförening 

 

Vi välkomnar Bo 

Åström som ny 

utdelare för Skvakan 

på Åmkrokens 

område!  

Tack för att du hjälper 

oss! 

                                    

Skvakaredaktionen 

INGEN MER BIO, TEATER, 

UTHYRNING FÖR GYMPA, 

KNATTETRÄNING, 

FESTER M.M 
om inte någon fler än ordinarie 

styrelseledamöter kommer på 

ÅRSMÖTE. 

Ett årsmöte måste hållas för att 

föreningen ska få bedriva verksamhet, 

söka bidrag och hyra ut till 

allmänheten. Vi har tillsatta poster så 

det enda ni gör på årsmötet är att 

lyssna, ställa frågor och om ni tycker, 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. Vi har utlyst ett möte där 

ingen kunde komma och nu hoppas vi 

verkligen på bättre uppslutning 

tisdagen den 10/5 18.30 

Åmsele FolketsHusförening samt 

Kultur- och teaterförening. Styrelsen 

 

 

ÅmseleByrån 

  

Hjälper till vid:   Dödsfall 

                             Begravningar 

                             Minnesstunder 

                             Gåvoförmedlingar 

  

Margaretha Andersson 070-3135816 

amselebyran@hotmail.com 

http://www.amsele.se/
mailto:skvakan@gmail.com
mailto:amselebyran@hotmail.com


 

              
                          Nyheter: 
VUXNA: 

Deckare: 

Jenny Rogneby  "LEONA-tärningen är kastad" 

Butler/Öhrlund  "Motvind" 

Elizabeth George  "Oanade konsekvenser" 

Romaner: 

Lucy Dillon  "När livet börjar om" 

  

UNGDOM: 

Saaba Tahir  "Askfödd" fantasy 

Anna Holmström Degerman  "Det ringer, det ringer" 

Gayle Foreman "Jag var här" 

  

BARN: 

Bilderböcker: 

Martin Widmark  "Lilla sticka i landet Lycka" 

Mati Lepp  "Borta bra men hemma bäst" 

Benji Davis  "Morfars magiska ö" 

Marit Törnqvist  "Fabians fest" 

Susanne Berner  "Kalle fyller år" 

Maria Källström  "LO borstar tänderna" 

  

Tidskrifter: 

Skotertidningen nr 3/2016 

Öppet Måndagar 16.00-19.00 

Tel. 072-5880713 

amselefilialen@vindeln.se 

www.minabibliotek.se 

VÄLKOMNA 

 

       Program för maj 

Onsdag 4 maj kl 14.30, Åmbacken  

Gudstjänst. Per-Ivan 

 

Tisdag 10 maj kl 17.00 vid Åmsele skola 

Avslutning av Kyrkskoj. Kl. 17.00 bjuder vi 

på hamburgare  

därefter andakt & lekar. ALLA är välkomna!  

Anmälan till: lena.eklund@svenskakyrkan.se 

eller ring/sms till tfn 070-376 03 37. Senast 

onsdag 4 maj 

(Vid ihållande regn håller vi till i 

församlingsgården)  

 

Söndag 22 maj kl 18.00, Åmsele kyrka 

Gudstjänst. Veronica Eriksson 

www.svenskakyrkan.se/vindeln 

 

. 

SAGA-BIO 

NU BÖRJAR VI SOMMARSÄSONGEN 

 

8/5 kl 18   9:e föreställningen av 

                    EN MAN SOM HETER OVE 

                    från 11 år. 

                   15% av Vindelns befolkning har 

                   sett någon av våra föreställningar. 

                   Nu ger vi resten chansen. 

 

20/5 OBS FREDAG!! kl 18  

                   ANGRY BIRDS 

                   från 7 år 

22/5 kl 18   EYE IN THE SKY 

                      Helen Mirren i ny storfilm 

                    från 15 år 

 

29/5 kl 12-15 MORSDAGSCAFE 

                          TÅRTOR och GOFIKA 

        kl 1230     MAMMAMUSIKKRYSS 

Specialskrivet av n`G. 

                           Fri entre. 

       kl 1230     Film för de yngsta  10:- 

VÄLKOMNA ATT FIRA LILLA MAMMA PÅ 

FOLKAN 

En ärlas vårvisa  

Nu åter fåglar sjunga, som mången gång förut. 

Nu vårens svalor flyga, pilsnabbt runt våt knut. 

Och nyss en liten ärla, 

kom uti kvällen särla. 

Den bådade att vintern för gott har tagit slut. 

Du med din ankomst gläder mig, när du är åter här. 

Du mest av allt till mig, nu vårens hälsning bär. 

När som du kommer trippande, 

på stjärten gladligt vippande,  

mig hälsar att, nu våren på nytt är här. 

Så gläds jag över våren, som åter nu är här. 

Du åter lilla ärla, mig vårens hälsning bär. 

Du minner mig var gång, 

om vår och fågelsång. 

Bland fåglar små det ingen finns som är mig mera kär. 

 

mailto:amselefilialen@vindeln.se
http://www.minabibliotek.se/

