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ERBJUDANDEN
12/4– 18/4

Öppet: Mån-lör 8-20 Sön 10-20 Tele: 0952-539 90

AKTUELLA

    =)95
FLÄSKFILÉ

    =)92
FALUKORV

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Sverige/Coop.   .g 0001 .tsyrF

Grillad broccoli 
med kycklingfilé

Receptet finns på
coop.se  

VECKANS

    =)94
KYCKLINGBRÖSTFILÉ

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK FLÄSKFILÉ
Nederländerna/John’s selection. Ca 500 g.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

NORRLANDSFALUKORV
Sverige/Nyhléns Hugosons.   .gk/83:73 sirp-rfJ .g 008

MEDLEMS-
KLIPP!

MAX 2 ST/MEDLEM.

JUICE 
   Bravo.      .retil/54:9 sirp-rfJ   .retil 2   .retros akilo nallem jläV    

2 LITER

    =)81
MEDLEMSPRIS

TORSKRYGG 
 .gk/12:871 sirp-rfJ .g 082 .tsyrF .sudniF   

Latin: Gadus morhua. 
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TORSKRYGG 

APELSINER 
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APELSINER



Kyrkligt i Sorsele

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.svenskakyrkan.se/sorsele 
Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 

 

Pastorsexpeditionen är öppen:     må - to kl. 9-12      
tel 0952-10011 

 

 

Digitala gudstjänster: 

Söndagar: 18/4 & 25/4:  
 

Du hittar gudstjänsterna på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sorsele 

 
Öppen kyrka 

 

Söndag den 18/4 håller vi kyrkorna öppna i  
 

Sorsele:       kl. 10-12 
Ammarnäs: kl. 10-13 

 

Vill du tända ett ljus, be en bön eller samtala 
med personal så är du varmt välkommen.  

(max. 8 besökare samtidigt i lokalerna) 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Promenera med oss på tisdagar! 
kl. 13.00 Promenad för alla 

Vi träffas på parkeringen vid Filadelfia.  
 

Digitalt fika! 
Onsdagar, kl. 13.00-14.00 

Fika och samtala med andra hemifrån via 
dator, platta eller mobilen. 

(Mer info och länken finns på hemsidan) 

Digitala församlingsaftnar  
Onsdagar, kl. 18.00 

(se separat annons) 

Di
gi
ta
lFörsamlingsafton

v i a  M i c r o s o f t  t e a m s

Välkomna till digitala församlingsaftnar 
med varierande teman och gäster. 

Onsdagar klockan 18:00
fr.o.m 14 april, ingen föranmälan behövs.

för mer info och länk till träffarna se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mala-sorsele-pastorat

Jesus säger: 
Döm inte, 

så ska ni inte bli dömda.
Matt.7:1

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Vårt varma tack
till er alla som på olika

sätt hedrat minnet av vår kära
Gertrud Grundström

Tack för blommor vid båren och
gåvor till olika fonder. 

Sture
Tomas och Christina med familjer 

Årsmöte       
Söndag 20/6 kl 16.00
Hembygdsområdet, Sorsele

Medlemsavgiften, 100 kr,
betalas in på Plusgiro:  12 17 39 – 7

Hjärtligt VÄLKOMNA!
Styrelsen

MÖSSOR MED TRYCK
Mössorna #älskasorsele är i bomull och 
finns i två modeller, en lång och kort. 

Finns även med fleece foder och
 många färger. 

0952-108 32, 073-061 74 32

Ni kan även beställa mössor med 

eget utformat tryck.

Blandat • Blandat • Blandat • Blandat  
En billigare annonsplats för småannonser i SorseleAktuellt. Inte för företag.

Fyll i talongen. Lägg den tillsammans med 100 kronor i ett kuvert och posta det 
till. SorseleAktuellt, c/o Åke Johansson, Forsnäs 228, 924 94 SORSELE.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Namn:______________________________________________________________
Tele:________________________________________

Uppgifterna nedan kommer inte med i annonsen. Annonser utan betalning tas inte in. 

Köpes Säljes Tack Uppvaktning Bortskänkes

(Strecken visar på antalet tecken som får finnas med i annonsen.)

Nästa SorseleAktuellt vecka 17 tisdag 27 April
Manusstopp fredag 23 april

Annons bokas via: E-post: annons@sorseleaktuellt.se Tele: 0952-108 32



Ring 0952-108 32 eller 070-375 52 88 eller skicka 
e-post till info@sorseletryckeri.se för prisuppgifter.

Tveka inte! Skicka en förfrågan

Har ni behov av stora bilder, trotoarpratare, affischer, 
banderoller, klistermärken, klädtryck i flerfärg samt en 
massa annat, så kontakta oss.

Broschyrer och foldrar  
med information om företaget, bya-
föreningen eller kortfiskeområdet. Vi 
tar fram dessa i små serier till bra 
priser. 

Block och dylikt
som order/transportsedlar, 
inlämningskvitton, konferensblock 
och liknande.

Kuvert med färgtryck
till ett pris av 794:- inklusive moms 
för 500 st.

Fiskekort och lotterier 
numrerade, perforerade och häftade. 
Storleken på korten skapas utifrån 
era önskemål.

Kopieringspapper
både A4 hålat och ohålat, samt A3.

Trycker på kläder
i olika färger. Vi har tillgång till ett 
stort sortiment av modeller i olika 
material.

Spiralbindning
av tjockare häften, böcker kataloger 
m.m. kan vi hjälpa dig med.

Kartor utskrivna på 
specialpapper som tål hårda tag.

Stora utskrifter i färg

Undertecknad svarar kostnadsfritt på frågor om 
hur du kan minska din energianvändning och 
därmed minska din belastning på klimatet.

Din kommunala energi- 
och klimatrådgivare 
Tom Backman, Tel 0952-140 56  
E-post: 
tom.backman@sorsele .se

Solcellsstödet

Sedan 7 juli 2020 råder ansöknings-
stopp för solcellsstödet. 
För privatpersoner ges det sedan 1 
januari 2021 fortsatt möjlighet för 
stöd genom det avdrag för grön 
teknik som införts, se information på 
Skatteverkets webbplats.

Personligt Studentplakat!
Vill Ni fi ra en som tar studenten i vår med ett 
Studentplakat. 
Skicka då en eller fl era bilder till Åkes Foto & Reportage, 
eller lämna in på Carinas Blommor.
Skriv ner vad ni vill att det ska stå på plakatet. Namn, klass-
namnet, examensdag, intressen och dylikt. Gör gärna en 
enkel skiss hur ni vill att plakatet ska vara utformat. Vi vill 
även att ni skriver ner ert namn och mobilnummer så vi kan 
kontakta er om det skulle behövas eller för att meddela att 
plakatet är klart. 
I plakatet ingår en stor bild på hård pappskiva som är
fastsatt på en pinne. Färdiga plakat lämnar vi 
in på Carinas Blommor för avhämtning.

Åkes Foto & Reportage
Forsnäs 228, 924 94 SORSELE
Tel. 0952-108 32, 070-375 52 88

Pris
 350:-

Skicka bilderna i god tid före 1 juni så 
hinner vi med alla beställningar i tid.

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMMANTRÄDE I SORSELE

Kommunfullmäktige kallas härmed till 
sammanträde, Sorsele, måndagen den 26 
april 2021, klockan 18.00 på Lärcentrum. 
Deltagande i fullmäktige sker i huvudsak 
digitalt.

Med anledning av pågående pandemi 
uppmanar vi intresserade åhörare att följa 
mötet live på webben. För länk se kom-
mande nyhet på Sorsele kommuns hemsida.

Handlingar finns tillgängliga på kommun-
kansliet och ärendelistan finns på kom-
munens hemsida www.sorsele.se en vecka 
innan sammanträdet.

VÄLKOMMEN!

Maria Broberg
Ordförande



SORSELE
0952-121 30

Däck i alla prisklasser från budget till premium, 
kontakta oss för prisuppgift.

-Däckservice
-Däckreparationer
-Däckhotell
-Hjulinställningar

Vi utför service & 
montering av 
Dräger alkolås.

Umedalens Plåt AB i Grannäs 

Medlem i Plåt & Ventföretagen

Jag tillverkar och monterar plåt för alla behov t.ex: 
• Skorstensbeslag
• Hängrännor
• Stuprör
• Bleck i alla former
• Takplåt
• Takstegar
• Snörasskydd
•	 Takbyte	–	kostnadsfri	offert

Ring eller mejla för mer information
070- 608 98 40
umedalensplat@telia.com

SIF + SUF = SANT! 
Sorsele Idrottsförening och Sorsele Ungdomsförening bildar en ny förening 

Sorsele Ungdoms & Idrottsförening 
Föreningens idé bygger på samverkan och utveckling för en hållbar, attraktiv 

idrottsverksamhet i Sorsele med i första hand fotboll, gymnastik och armsport  
men håller också dörren öppen för andra idrotter i framtiden. 

 

Föreningens leds av en styrelse med Matz Jonsson (ordf), Barblina Mohr Schnyder (kassör), 
Leopold Sjöström (sekr), Kaj Ericsson, Johanna Stenlund, Henrik Sjöström och Anders Karlsson 

 

Kontakt: Matz Jonsson, matzjon@icloud.com, 070-699 15 70 
 

Stöd gärna nya föreningen med medlemsavgiften 2021: 
Enskild: 200 kr, familj: 500 kr 

BG: 552-2537, SWISH: 1233892858  
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