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Nr:9  vecka 9  1 Mars 2022

ERBJUDANDEN
28/2–6/3

AKTUELLA

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

SÅ FÅR DU KÖPA: MAX 1 KÖP/MEDLEM. 

KAFFE CLASSIC 
Arvid Nordquist.  Välj mellan olika sorter. 
Gäller ej Amigas, Reko, Solid 
eller ekologiskt.  500 g. 
Jfr-pris 69:-/kg. 

MAX 2 ST/MEDLEM.

FÄRSKOST 
Philadelphia.  Välj mellan olika sorter.  150-200 g. 
Jfr-pris 50-66:67/kg. 

   MAX 3 ST/HUSHÅLL

FÄRSK FLÄSKFILÉ 
Nederländerna/John’s Selection.  Kyld. Noga utvald 
import, märkt med Animal Welfare.  Ca 500 g. 

 PREPPA FÖR
HELGEN

...med 
tryffel- 

pimpade
popcorn!

Se Anis Don Demina på coop.se 

och TikTok @coopsverige

MEDLEMSKLIPP!

Fläskfilé
med 

potatissallad
Receptet finns på

coop.se  

MAX 2 ST/MEDLEM.

JUICE 
Bravo.  Välj mellan olika sorter.  2 liter. 
Jfr-pris 9:45/liter. 

    =)81
MEDLEMSPRIS
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  2 FÖR  

69  k 
MEDLEMSPRIS

  LÖSVIKTSGODIS  
Coop .

    =)94

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Sverige/Coop. Fryst. 1000 g.

    =)94
KYCKLING-
BRÖSTFILÉ

10  k  
MEDLEMSPRIS

    =)95
FLÄSKFILÉ 



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

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

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

Kopieringspapper
både A4 hålat och ohålat, samt A3 i 
många olika tjocklekar.

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

Kartor utskrivna på 
specialpapper som tål hårda tag.

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

Trotoarpratare
på våtstarkt papper som tål att sitta 
ute året runt

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

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

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

Fönster kuvert
och andr kuvert i olika storlekar och 
färger.

Stora utskrifter i färg
 

635 MIL 
 

 
 

HÄNG ME´ på FUN och vår HÄFTIGA VINTERUTMANING 
Tillsammans rör vi oss under MARS MÅNAD en sträcka på MINST 635 MIL för att bräcka 

resultatet från 2021. Skida, promenera, spring, cykla etc så ofta du vill, kan och orkar. 
 

Skanna QR-koden och fyll i formuläret. PS! Spara annonsen eller klipp ur QR-koden och ha den till hands under 
hela mars månad. Vi publicerar veckovis på Facebookgrupper hur långt vi har kommit. 

 

Stolta arrangörer är Ammarnäs Idrottsförening, Sorsele Skidklubb, Blattnicksele Idrotts/Intresseförening, 
Gargnäs Intresseförening, Tväråträsk Hembygdsförening. Sorsele United samordnar arrangemanget. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Filadelfiaförsamlingen
Vecka 9
1/3 tisd  18.30  Bön
6/3         Ingen Gudstjänst, 
  kyrkan uthyrd för sportlovsläger
Vecka 10
8/3  tisd 18.30 Bön
13/3  sönd 11.00 Gudstjänst Inga-Lena och 
     Leif  Larsson, Nattvard.
Obs!  20/3 söndag kl. 11 Administrationsmöte.

Betelförsamlingen Gargnäs.
Vecka 11
15/3  Tis  17.00 Församlingens Års- och   
            administrationsmöte

Kyrkligt i Sorsele

Dagens Bibelord

 
 
 Gudstjänster: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onsdag 2 mars: 
kl. 19.00: Askonsdagsmässa, Sorsele kyrka 
 

Söndag 6 mars: 
kl. 11.00: Högmässa, Sorsele kyrka 
kl. 15.00: Högmässa, Gargnäs kyrka 

 

Söndag 13 mars: 
kl. 11.00: Gudstjänst i Sorsele kyrka 
 

Övrig verksamhet:  
Onsdagar: 2 & 9 mars: 
kl. 13.00: Digitalt kaffe, online 
kl. 13.30: Kaffesången, Sorsele församlingsgård 
kl. 14.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.svenskakyrkan.se/sorsele        tel 0952-10011 
Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 

 

Pastorsexpeditionens öppettider:       mån-to kl. 9-12 

Fasteboken 2022:  
”Att bevara vår mänsklighet” 

Du kan delta i samtalsgrupperna kring fasteboken 
digitalt hemifrån eller i Sorsele kyrka. 

Mer information hittar du på vår hemsida eller ring  
0952-100 69 (Sista anmälningsdag: 2/3) 

Sorgegrupper: 
Samtalsgrupper för dig som mist någon som står 
dig nära. Under våren startar nya grupper 
www.svenskakyrkan.se/sorsele 

Herren bevarar dig, 
i hans skugga får du 
vandra, han går vid din 
sida.

Ps 121:5



070-375 52 88

Skyltar
Dekaler
Startnummer
Har ni behov av en skylt te.x ert 
namn på brevlåda

En dekal till bil eller skoter 

Startnummer på er skoter
 motorcykel eller bil.

Ring och berätta om ert behov så 
fi xar jag sådana saker till er

Vägen Avstängd
Tjällossning

SORSELE SJUKSTUGA

Vaccination mot Covid-19 Sorsele sjukstuga

Vi har lediga tider för dig!

Dos 4 är nu aktuellt för dig som är 80 år och äldre och/eller har hemtjänst.
Dos 4 kan ges tidigast 4 månader efter dos 3.
Vi har även lediga tider för dig som är ovaccinerad, behöver dos 2 eller dos 3. 

För tidsbokning alla veckor: 
Ring 090-785 91 71, knappval 8 eller logga in på 1177.se

DROP-IN SORSELE SJUKSTUGA, Dos 1, 2, 3 och 4:
Onsdag 16 mars kl 17.00-20.00

DROP-IN GARGNÄS MOTTAGNING 
Dos 4 80 år och äldre och/eller har hemtjänst:
Torsdag 24 mars kl 08.30-12.00
Torsdag   7 april kl 08.30-12.00

DROP-IN AMMARNÄS MOTTAGNING 
Dos 4 80 år och äldre och/eller har hemtjänst:
Fredag 25 mars kl 09.00-12.00

Vi planerar för ytterligare Drop-In dag i Ammarnäs, detta annonseras senare.

Följ oss gärna på Facebook!

Välkomna till Sorsele sjukstuga!

Vaccination mot Covid-19

SPF:s Årsmöte
på Vuxenskolan

    Onsdag 9 Mars kl 13.00

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
 • Vi bjuder på fika

VÄLKOMNA!

Äntligen Sportlov!  
Under vecka 10 hoppas vi du vill ta del av 
de aktiviteter som erbjuds under 
sportlovsveckan.  

Kanske bada, läsa, fiska, skida, eller bara 
hänga på Läget eller njuta ev. en skön rulle 
på Bion. Det finns en hel del kul att ta del 
av i vår fina kommun.  

Gå gärna in på kalendern på Sorsele 
kommuns hemsida och ta del av 
programmet för sportlovet där. 

Ha ett riktigt skönt sportlov önskar vi på 
Kultur- och fritidsenheten! 
 

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

HETA TIPS FÖR 
EFFEKTIV VEDELDNING

Elda alltid med torr ved
Låt luckan stå på glänt minst 10 minu-
ter efter att brasan tänts.
Se till att brasan alltid får tillräckligt 
med syre.
Elda inte mer ved än vad tillverkaren 
rekommenderar vilket normalt är max 
2–3 kg ved/timme.
Låt alltid veden ligga inomhus minst 
ett dygn innan den eldas. “Djupfryst” 
ved (–20 grader) gör att värmeutbytet 
blir mycket dåligt.

Jesus säger: 
Om någon hör min röst 

och öppnar dörren, 
ska jag gå in till honom... 

Upp.3:20

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Nästa SorseleAktuellt 
V. 11  tisdag 15 mars Manusstopp    11 mars
V. 13  tisdag 29  mars Manusstopp   25 mars 
V. 15  tisdag 12 april Manusstopp   8 april   Inför Påsken
V. 17  tisdag 26 april Manusstopp 22 april  Valborg och 1:a maj

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



VILL DU…
…ta bättre beslut som påverkar företagets resultat?

...veta vilka nyckeltal som är relevanta för ditt företag  
 och hur du räknar ut dem?

…öva på olika räkneexempel?

…förstå viktiga juridiska och skattemässiga beslut?

…läsa och förstå ekonomiska rapporter?

DÅ ÄR DET HÄR KUNSKAPSPASSEN FÖR DIG!
Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för tillväxt. Som företagare 
kan man känna både rädsla och nyfikenhet över att lära sig mer om sitt 
företags ekonomi. Nu erbjuder vi dig kostnadsfri kunskapshöjning inom 
ekonomi och affärsjuridik. Anmäl dig till de pass som intresserar dig.

Möjlighet till individuellt stöd efteråt
1) 15 MARS. Enkla grunder i företagets ekonomi nivå 1 kl 08.00-10.00

2) 22 MARS. Enkla grunder i företagets ekonomi nivå 2 kl 08.00-10.00

3) 29 MARS. Företagsjuridik, skatter och avtal kl 08.00-10.00

Alla pass sker online via Teams. Efter ditt deltagande kan du få hjälp 
att mer ingående titta på några av nyckeltalen ni pratat om eller någon 
affärsjuridisk fråga.

Anmälan och avanmälan
Max antal deltagare: 30 pers/pass. Först  
till kvarn. Om du anmält dig men inte  
deltagit, debiteras ditt företag  
500 kr+moms. Avbokningar ska göras  
måndag samma vecka senast kl 12.00.

Välkommen!

För vem?
För alla företagare inom R10.

Mer information:
Karin Lundberg, Storumans kommun
073-060 21 37
karin.lundberg@storuman.se

Karina Lidén, Arvidsjaur kommun
072-243 32 35
karina.liden@arvidsjaur.se

Aleksandra Simanovskaya,  
Malå kommun, 070-344 55 68
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Kristina Axelsson, Sorsele kommun
0952–142 19
kristina.axelsson@sorsele.se

Bogge Bolstad, Vilhelmina kommun
0940–140 62 
bogge.bolstad@vilhelmina.se

mojligheternasregion.se

Om NiMR
Näringslivsutveckling i Möjligheternas region, 
(NiMR), är ett näringslivsutvecklingsprojekt 
som drivs av inlandskommunerna i Väster-
botten och Norrbotten. Kommunerna vill 
ge företagen ännu bättre förutsättningar att 
utvecklas. För att ge ökad växtkraft i närings-
livet arbetar vi med följande områden:

•	 Omställningsarbete	för	företag	som		
drabbats	av	coronaeffekter.

•	 Kompetensutveckling
•	 Kapitalförsörjning
•	 Generations-	och	ägarskiften
•	 Innovationer
•	 Större	marknad

ETT SAMARBETE I  REGION 10

DITT FÖRETAGS EKONOMI, SKATT OCH JURIDISKA FRÅGOR?
VILL DU FATTA…

TILL ANMÄLAN 
ONLINE VIA QR-KOD


