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SorseleAktuellt
www.sorseleaktuellt.se

Nr: 17 vecka 37 14 September 2021

ERBJUDANDEN
13/9–19/9

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

AKTUELLA

MEDLEMS-
KLIPP!

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FLÄSKYTTERFILÉ 
Sverige/Nybergs Deli.  Färsk. I bit.  Ca 1 kg. 

ÄPPLE ROYAL GALA 
Italien/Spanien/Coop. .1 ssalK  

MAX 2 ST/MEDLEM.

PIZZAKIT Coop.  Kyld. Innehåller deg och 
tomatsås. 600 g. Jfr-pris 16:67/kg. 

OST FAMILJEFAVORITER 
Arla.  I bit. Välj mellan olika sorter.  Ca 375-1200 g. 
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MEDLEMSPRIS

15  k  

10  k  

Läs mer på coop.se/hallbarhetsdeklaration

Har du testat
hållbarhets-

deklarationen?

Fläsk-
ytterfilé med 
kantarellsås

Receptet hittar du 
på coop.se  

FLÄSKYTTERFILÉ 

    =)95

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

HALLOUMIOST 
Coop. 200 g. Jfr-pris 75:-/kg. 

15  k  S

K6 1-6x24i

K6 2-12x50

K6 1,6-10x42



Kommande SorseleAktuellt 
vecka 39 tisdag 28 September   Manusstopp fredag 24 september

vecka 41 tisdag 12 Oktober Manusstopp fredag 8 oktober

vecka 43 tisdag 26  Oktober Manusstopp fredag 22 oktober

Annonser bokas via tel: 070-375 52 88 E-post: annons@sorseleaktuellt.se

Filadelfiaförsamlingen
V37
14/9 tisd 18 Bön
19/9  sönd 11 Bönegudstjänst

V38
25/9 – 26/9 Bön och lovsångshelg med   
  Emanuel och Emelie Linder   
  samt Jacob och Evelina AX
 lörd 14 bön och lovsång med en   
  enkel måltid efter
 sönd 11 Gudstjänst

Kyrkligt i Sorsele

Dagens Bibelord
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Onsdag 15 september 
kl. 13.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård 
 

Torsdag 16 september 
kl. 13.00: Utomhus sångandakter, äldreboenden 
 

Söndag 19 september:  
kl. 11.00: Gudstjänst, Sorsele kyrka 
kl. 11.00: Gudstjänst, Ammarnäs kyrka 
 

Onsdag 22 september: 
kl. 13.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård 
 

Fredag 24 september: 
kl. 13.00: Lunchmusik, Sorsele kyrka 
 

Söndag 26 september: 
kl. 11.00: Festhögmässa, Sorsele kyrka 
 Prostvisitation. Kyrkoherden och nya  
 medarbetare välkomnas. 
 Team Sorsele medverkar 
 Möjlighet till kyrkskjuts från Gargnäs & 
 Blattnicksele finns. Anmälan görs till 
 pastorsexpeditionen i Malå: 0953-100 09 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

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

KYRKOVALET 2021 
 

Förtidsröstning 13-18/9  
Sorsele församlingsgård:  
Mån-lör 13-18/9 kl. 11-13  &  tors. 16/9: kl. 17-20 
Gargnäs församlingshem: tors. 16/9: kl. 17-20 
Ammarnäs församlingshem: tors. 16/9: kl. 17-20 
 

Valdagen: Söndag 19/9 
Sorsele församlingsgård: kl. 12-16 / kl. 18-20 
 
 
 

Svara mig, Herre, i din 
trofasta godhet, vänd dig till 
mig i din stora 
barmhärtighet.

Ps 69:17

Och det skall ske att var och en 
som åkallar Herrens (Jesus)

namn skall bli frälst.

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Sorselegruppen för Barn i Världen

Även i år gäller det för oss Sorselebor att ha långa armar, Så att vi kan hålla 
”kroppsavstånden” men ändå vara med och stödja insamlingen till Världens Barn 
genom att skänka pengar och genom att köpa lotter i vårt lotteri med ett 40-tal 
vinster, till ett värde av ca 37 tusen, skänkta av lokala företag, konstnärer och andra 
aktörer.  

Vi kommer att finnas i ”Lionskioskerna” vid COOP och ICA fred. o lörd.  v 38 och 39 
för att samla och sälja.  
Du kan också ringa någon av säljarna, så drar vi och skriver in ditt namn sedan du 
Swishat  eller på annat sätt ordnat betalningen.

Liv H. 073 803 58 10,   Bodil S. 073 107 20 49,   Annike J. 070 648 25 97, 
Elisabet 070 520 10 36

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

Stora bilder i färg
Vi kan skriva ut stora bilder, banderoller, affischer, 

klistermärken, klädtryck i flerfärg samt en massa annat.

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

Block och dylikt 
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.

Tveka inte! Skicka en förfrågan



 i Sorsele vid Coop nära
Jokkmokks skor

Vid önskemål /bokning 
ring 070-326 31 91               

Välkomna!

Jörnkängan
Om ni vill försäkra er om att få tag på 

rätt storlek ring i förtid.

Onsdag 15 september 10.00 - 18.00
Torsdag 16 september 10.00 - 18.00
Fredag  17 september 10.00 - 17.00

Öppet

Vi säljer: 
Vinterskor, Stövlar, Finska vinterskor, 
Nokia Power, Underkläder, Strumpor, 

Väskor, Handskar med ullfoder,
och Mössor m.m.

REA
på udda storlekar

 på stövlar

Kulturhuset Sorsele
Sön 19 September 19.00

Pris: 150:- Medlem: 100:-
Swish eller kontant

Max 50 pers. Platsbokning 070-240 97 73 
senast 2021-09-18

Sanna minnen & 
musikaliska skrönor

Kommande föreställningar
8/10  Sånger som vi
10/11  Sara Parkerman
22/11 Daniel Lemma
7/12  Fransk, trion (julsånger)
Arr:

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMMANTRÄDE I SORSELE

Kommunfullmäktige kallas härmed till 
sammanträde i Kulturhuset, Sorsele, 
måndagen den 27 september 2021, 
klockan 18.00.

Medborgarceremoni kommer ske i 
anslutning till sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga på kom-
munkansliet och ärendelistan finns på 
kommunens hemsida www.sorsele.se 
en vecka innan sammanträdet.

VÄLKOMMEN!

Maria Broberg
Ordförande

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

Frosta av frysen
Frosta av frysen ungefär en gång 
per år, gärna på hösten eftersom det 
under sommaren bildas mer frost. 
Kylaggregatet förbrukar mindre 
energi om det är lite frost. 
Damma regelbundet av baksidan på 
kyl och frys. Damm på kondensatorn 
ökar åtgången av el.

FÖRENINGAR

Ammarnäs pensionärs-slöjd 
och hobbyförening

Surströmming
När? 29/9 kl. 16.00

Var? Pensionärslokalen
Anmäl till Mona 070-609 12 75
eller Margareta 070-266 87 80

Kostnad: 50 kr

 FUN längs Vindelälven sommaren 2021 
 HÄMTA DITT PRIS! Sorseledeltagarna hämtar på Piraten, Sorsele, 

Anette Edvardsson har koll på Blattnicksele, Christian Emilsson 
håller i Gargnäs/Torviksele och Helen Nilsson fixar Tväråträsk. 
STORT GRATTIS från Sorsele United och samarbetspartners! 

 
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.)

Kort för körkort o Pass 
Behöver du ett nytt kort till ditt körkort, taxi- 
och företagslegitimationer, skoter/EUmoped 
samt utländska pass. 
Kom in till oss så ordnar
vi det medan du väntar.



RÖSTA FÖR

ALLAS LIKA

VÄRDE OCH RÄTT

KYRKOFULLMÄKTIGE
Malå – sorsele pastorat. Vit lista
2 Styrbjörn Lind, Gargnäs
5 Tage Karlsson, Kåtaliden
8 Barbro Fjellner Olofsson, Sorsele
11 Viveca Lindbom, Sorsele
14 Katarina Lövgren, Ammarnäs

STIFTSFULLMÄKTIGE 
Luleå stift, Rosa lista
15 Densy Alenius, Sorsele

KYRKOMÖTET
Sverige Gul lista
4 Katarina Lövgren, Ammarnäs

Bli medlem nu

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik som 
tillsammans kan arbeta för ett starkare, mer jämlikt, samhälle.

www. socialdemokraterna.se/bli-medlem/bli-medlem-nu

SORSELE

Vi vill att Svenska Kyrkan:
• Ska vara jämställd , motverka diskriminering och
 ha fler kvinnor på ledande befattningar

• Även fortsatt ska vara en plats för alla att vigas – oavsett    
 sexuell läggning och att alla präster ska viga alla.

• Ska bli ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på 
 kollektivavtal, även för underleverantörer.

• Tar sitt ansvar för klimatet och aktivt bidrar till omställningen.

Sorselenamn på våra listor ( siffror anger placering på listan).

Demokrativecka i Sorsele 
2 0  –  2 7  S E P T E M B E R  2 0 2 1

I år är det 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i val till riksdagen. 
Regeringen genomför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" 
för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. 
SYFTE: folkstyret - demokratins grundtanke.
MÅL: genom medborgardialoger ge möjlighet att vara med och tycka till.

Kommunens hemsida och 
Facebooksida visar fem olika 
korta filmer med foton, skriftlig 
och muntlig information om 
vem som bestämmer i en 
kommun. Publiceras kl 08:00 
varje dag under veckan.  
ARR: KANSLIENHETEN 

Utställningen ”Demokratin 
100” år vid Sorsele Bibliotek, 
Gargnäs och Ammarnäs 
under bibliotekens ordinarie 
öppettider.  
ARR: FRITID- OCH KULTURENHETEN

Under veckan - dialog med 
olika företag om demokrati. 
KOMMUNALRÅD & KOMMUNCHEF

Barnen på förskolorna kommer 
att ges kunskap om sina rättig-
heter genom samtal i samlingar, 
böcker, bilder och filmer.  
ARR: FÖRSKOLORNA I KOMMUNEN

Biosfärsområde Vindelälven 
Juhttátahkka samtalar med 
Elevrådet med temat Hållbar 
utveckling och demokrati. 

Kommunchef & Kommunalråd 
har dialog med Elevrådet

Demokrativerkstad i klass-
rummen under tisdag, onsdag 
och torsdag för år 7, 8 och 9. 
ARR: VINDELÄLVSSKOLAN

TISDAG 21 SEPT
10:00-13:00 ÖPPET HUS PÅ 
SORSELE UTVECKLING
Träffa de som jobbar med föreningar, 
företag, inflyttning, kommunikation, 
marknadsföring, samiskt förvalt-
ningsområde och Kultur och Fritid. 
PLATS: Burevägen 3

13:00 – 15:00 GOD OCH NÄRA 
VÅRD Nu kan du träffa Roland Bång, 
projektledare för modellområde 
Södra Lappland. Region, kommuner 
m fl. testar arbetssätt för omställ-
ningen av hälso- och sjukvårds-
systemet mot en god och nära vård. 
KOMMUNENS LEDNINGSGRUPP PÅ PLATS
PLATS: Kulturhuset 

18:30 – 20:30  
MEDBORGARDIALOG GARGNÄS 
KOMMUNALRÅD & KOMMUNCHEF
PLATS: ICA Nära i Gargnäs

ONSDAG 22 SEPT
20:00 INLANDSAKTIVISTERNA
LIVE PÅ INSTAGRAM
Möt fyra kvinnor som lever och 
verkar i Malå och Norsjö. De finns 
på Instagram och Facebook, där de 
lyfter vad som är bra med att leva 
och bo i inlandet, samt belysa den 
problematik som blir när staten drar 
ner på servicen.
Så här ser du livesändningen: 
Gå in på Instagramkontot ” Inlands-
aktivisterna”. Klicka på den runda 
profilbilden som får en pil när 
livesändningen är igång. 

TORSDAG 23 SEPT
14:00 – 16:00  
MEDBORGARDIALOG SORSELE 
POLISMYNDIGHETEN
PLATS: Torgplats vid ICA

15:00 – 17:00 MEDBORGARDIALOG 
BLATTNICKSELE  
KOMMUNCHEF & KOMMUNALRÅD 
LOKAL: Biffen

18:00 – 20:00 GRANSKNINGS-
SAMRÅD gällande Detaljplan delar av 
Ammarnäs 1:1 och Ammarnäs 1:2. 
PLATS: Digitalt via Teams
ANMÄLAN TILL: miljo.bygg@sorsele.se 
senast 22 sept för att få länk till mötet.

FREDAG 24 SEPT
09:00 – 14:00  
MEDBORGARDIALOG I AMMARNÄS 
KOMMUNCHEF & KOMMUNALRÅD 
PLATS: Ammarnäs Livs

MÅNDAG 27/9 
18:00 MEDBORGARCEREMONI 
under Kommunfullmäktige-
sammanträdet.

@SORSELE.SUORSAN
SORSELE.SE

Är du med 
i realtid går det 
att ställa frågor 
direkt i chatten. 


