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ERBJUDANDEN
25/4–1/5

AKTUELLA

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

MEDLEMS-
KLIPP!

Falukorv med 
smörstekt vitkål 
och senapssås.
Receptet finns på

coop.se  

MAX 2 ST/MEDLEM.

NORRLANDSFALUKORV  
Sverige/Nyhléns Hugosons. 800 g. 
Jfr-pris 43:63/kg.

BREGOTT/EKOLOGISKT BREGOTT 
Arla.  Välj mellan olika sorter. Gäller även ekologisk 
och laktosfri.  600 g.  Jfr-pris 49:83/kg. 

    =)92
MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/MEDLEM.
KAFFE CLASSIC  Arvid Nordquist.  Välj mellan 
olika sorter. Gäller ej Amigas, Reko, Solid eller ekologiskt. 
500 g.  Jfr-pris 85:-/kg 

LANTBRÖD 
Fazer.  Välj mellan Lantbröd Bistro, Lantbröd Havssalt 
och Lantfranska.  600 g.  Jfr-pris 33:33/kg. 

  2 FÖR  

85  k 
MEDLEMSPRIS

SUPER VECKA

20  k  
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.
KRYDDAD KARRÉ  
Sverige/Nyhléns Hugosons. I bit. Ca 1200 g.

MAX 2 ST/MEDLEM.
KYCKLINGBRÖSTFILÉ  
X-tra. Fryst. 900 g. Jfr-pris 44:33/kg.

    =)93
MEDLEMSPRIS

NORRLANDS-
FALUKORV

    =)43
MEDLEMSPRIS

    =)95
MEDLEMSPRIS

KYCKLINGBRÖSTFILÉ  

Grillad broccoli
med kycklingfilé.

Receptet finns på
coop.se  

Crescent Knytt 12”  Peak Gonna 16”



NU ÄR DE DAGS!

Förbeställning buskar och perenner.
Kolla sortimentet på 
www.rutvikshandelstradgard.se 
(OBS! inte säkert att listorna är helt 
uppdaterade) 

Sista beställningsdag 15 maj.

För beställning och frågor ring 
Sara på 073-843 21 55, 
Martin 070-360 74 62 
eller maila på: tradgard@norlund.nu

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

SOLEL, ENERGILAGER 
& LADDSTOLPAR

Webbaserad föreläsning 11:e maj.
Mer info i nästa nummer av 

SorseleAktuellt

Röda Torget/ABF:s möteslokal

Demonstration kl 12.00
Samling kl 11.30, 

vi bjuder på varmkorv

Öppet möte kl 13.00
Talare Anna-Lena Danielsson, 

ordförande i regionens 
hälso- och sjukvårdsnämnd

Insamling till Ukraina

Vi bjuder på fika

Alla välkomna!

1:a Majfirande 
 i Sorsele

Filadelfiaförsamlingen
Vecka 17
26/4 tisd  18.30   Bön
1/5  sönd 11.00  Gudstjänst , Nattvard,
    Göte Holmberg predikar

Vecka 18
3/5 tisd  18.30   Bön

Helgen fred - söndag 6-8 maj.
Gud       Sorsele!
Besök av Emanuel Linder med Norrlandsteamet  
6/5 Fred. 18  Ekumenisk bön och lovsångs-
   kväll i Sorsele Kyrka.
7/5 Lörd 10 Bön och lovsång i Filadelfia
8/5 Sönd 11 Gudstjänst med teamet.

Vecka 19
10/5 tisd  18.30   Bön

Kyrkligt i Sorsele

Storvindelns Fria Församling

V17
1/5 sönd 18.00 Gudstjänst   OBS! tiden

 

 
 

I 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gudstjänster: 
 

Söndag 1 maj: 
kl. 11.00: Högmässa, Sorsele kyrka. 15.00:  
kl. 15.00: Högmässa, Ammarnäs kyrka 
 

Söndag 8 maj: 
kl. 11.00: Gudstjänst, Sorsele kyrka 
kl. 15.00: Gudstjänst, Gargnäs kyrka 
 

Övrig verksamhet:  
 

Onsdagar: 27 april & 4 maj  
kl. 13.30: Kaffesången, Sorsele församlingsgård 
kl. 14.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård 
 

Fredagar: 29 april & 6 maj: 
kl. 18.00: Bönestund, Sorsele kyrka 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Pastorsexpeditionens öppettider:       mån-to kl. 9-12 

Inlandets körstafett i Sorsele  
Lördag: 14/5 i Sorsele kyrka, kl. 18.00 
Körkonsert med Team Sorsele, Malå Gospel,  
Qwitter, Cantus Ekumenika, Gargnäs Kyrkokör & 
Mariakören från Storuman.  
Sorsele ger stafettpinnen vidare till Storuman  
(mer info kommer på hemsidan & Facebook) 
 

Lördagsträffen i Sorsele Församlingsgård 
Lördag: 7/5, kl. 12.00-14.00 

Församlingskåren bjuder in till en träff med mat, 
sällskap, sång & en kort andakt. 

Alla är varmt välkomna! 

Betelförsamlingen Gargnäs
Vecka 18
7/5  lörd 12.00  Paltfest med gruppen  
    Saltkaret

Ring 0952-108 32 för prisuppgifter.

SorselefisketLaisälven Gargån Stensundsforsen Norra Svergoträsk Harrträsket Snorsen Gipperträsk 

samt många andra spännande fiskevatten.

www.sorselefisket.se Bokning/info.  Ulrik Thureson +46 (0)70 217 71 38 
info@sorselefisket.se

LAISÄLVEN Inside the municipal boundary there are several well-

known areas containing fast-flowing currents and rapids. These 

are excellent for grayling and trout and include: Hällforsen, Troll-

forsen, Vitforsen, Kvarnforsen and Gargesonforsen. The rapids are 

filled with large boulders but at Gargesonforsen the river changes 

character and its bed becomes more gravelly. There are a number 

of interesting fishing spots further downstream including 

Långforsen which are a 2 km long flyfishingstretch. 

Foto: Håkan Stenlund

Foto: Håkan Stenlund

Laisälven

Olsbäcken

Gipperträsk

Flugfiskesträcka på del av Laisälven

Broschyrer, foldrar och trycksaker
Vi tar fram dessa i små serier i A4 eller A3 format i färg.

Fiskekort, biljetter och lotter.
Storleken på korten skapas utifrån era önskemål.

Kuvert med färgtryck
Pris ex. 794:- ink. moms för 500 st kuvert med färgtryck.

Kopieringspapper
Både A4 hålat och ohålat, samt A3 och färgat papper.

ELDMARK är vårt varumärke och bakom det står familjeföretaget Lappland Allservice AB 

som sedan 10 år tillbaka utvecklat och tillverkar egna produkter. Du kan välja att besöka oss 

i butiken i Sorsele centrum eller genomföra dina inköp i vår E-butik! • Handtagen har spår för upphängning 

på stång eller i kedjor
• Öppna och stora, funkar med rejäla 

handskar

GREPPA - handtag till stekhäll, grytor, wokpanna mm.

• Kapsylöppnare i bägge hand-tagen

Vå
r id

é, d
esign och tillverkning

E-post: info@eldmark.se
Tel: 070-230 47 59

E-butik: www.eldmark.se

Gjutjärn från Skeppshult

Stekpannor,  grytor, våffeljärn, ungsformar, 

kryddkvarnar, proffsknivar och bestick från 

Svenska Skeppshult!

SorselelyftTeleskopisk lyft när du  
kört fast med skoter.  

Med lyften kan du lätta 
t.ex skoter, åkgräsklippare, 

4-hjuling, från marken och 

palla under. Om du kört fast 

kan du efter lyft enkelt släppa 

den åt sidan på fastare mark. 

Vå
r d

esig
n och tillverkning

BogserlinaDra loss skoter med elastisk lina!Pris: 590:-

”Brassa på” - elda på snö

Finns i tre storlekar
grund 440:-   maxi 495:-   maxi+ 595:-

”Stikkan” - hjälper dig göra 

tändved - ett handverktyg i gjutjärn 

med fastsatt stålkniv.
Hela konstruktionen monteras fast på 

en vägg. Stikkan tar liten plats och kan 

monteras vid den öppna  

spisen, braskaminen  
eller i vedbodenPerfekt för den som 

inte är van att  hantera en yxa!Pris: 1 495:-

Lyftkapacitet: 255kg  
Höjd: 0,5 - 1,3m  

Vikt: 6,2 kgPris: 1 890:-

Vi reserverar oss för prisändringar. Tryckt 2014-01-30

Snöskor från TSL
Smidiga snöskor för både motion och vandring i ter-

räng. Vi har flera olika storlekar och modeller i sorti-

mentet. Justerbar för olika skostorlekar. Snöskon är 

ledad för bästa möjliga komfort under vandring, de 

är utrustade med broddar för ett säkert grepp på is 

och i uppförsbacke. Pris från 1 690:-

Stavar - Gipron
Flera olika sorters kvalitetsstavar, teleskopiska så de passar kort som lång.  

Mycket stabil låsning av teleskopfunktionen!

Handla gärna direkt från vår E-butik

E-butik - handla bekvämt i lugn & ro!



Personligt Studentplakat!
Vill Ni fira en som tar studenten i år med ett Studentplakat. 

Skicka då, en bra bild/bilder, papperskopia går bra, till 

Sorsele Tryckeri, Forsnäs 228, 924 94 SORSELE

Digitala bilder skickar ni via e-post: 
info@sorseletryckeri.se
Via e-posten kan ni även beställa plakat.

Skriv ner vad ni vill att det ska stå på plakatet. 
Namn, klass, examensdag och dylikt. 
Gör gärna en enkel skiss hur ni vill att 
plakatet ska vara utformat.

I plakatet ingår bild i A3 format, 
hård pappskiva samt pinne.

Tel. 0952-108 32, 070-375 52 88

Pris
 350:-

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

Workshop/vernissage 
Skog är mer än trä! Välkomna till 
en eftermiddag om näver som 
konstnärligt material!  
Tid och plats 
14 maj, kl 13:00 ABF i Sorsele: Workshop i  
näverkonst med Emma Dahlqvist. Begränsat 
antal platser - föranmälan! 
Ca 15:30: Vernissage av Skogsstyrelsens  
nya konstkollektion. Visning och presentation 
på plats i kontoret av Åsa Bergdahl, Statens 
konstråd. 

Kostnadsfritt! Vi bjuder på fika!  
Anmälan senast 12 maj: 0952-539 54 eller 
epost: kristina.nilson@skogsstyrelsen.se  

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 
fixar jag sådana saker till er

Vägen Avstängd
Tjällossning

SORSELE SJUKSTUGA

Vi har lediga tider för dig!

Dos 4 är nu aktuellt för dig som: 
- är 65 år och äldre.
- har Downs syndrom och är över 18 år.

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 11 maj  kl 16.00-19.00

Det kan tillkomma fler grupper/åldrar som är aktuella för dos 4 som ej 
hinner annonseras. Bevaka gärna övriga medier för information. 
Välkommen på Drop-in samt tidsbokning när din grupp/ålder är aktuell!

Kom gärna i kortärmad klädsel. 
Fyll i hälsodeklarationen i väntrummet när du kommer.

Följ oss gärna på Facebook!

Välkomna till Sorsele sjukstuga!

Vaccination mot Covid-19

Jesus säger: Döm inte, så ska Jesus säger: Döm inte, så ska 
ni inte bli dömda. ni inte bli dömda. 

Matt.7:1.Matt.7:1.

Slussfors Fria församlingSlussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/viktiga-ord/

Gratian Djurklinik 

Operationer, Röntgen och andra avancerade 
undersökningar eller behandlingar utför vi i Slussfors!

kommmer till 
Sorsele 
Onsdag 27 April

Tidsbokning
0951-500 55

E-post: praxis@annettekriller.eu



Med de senaste pandemiåren i åtanke ser 2021 års företagspris annorlunda ut än 
tidigare. Sorsele kommun kommer under Sorselegalan den 21 maj att dela ut priser 
i kategorierna Årets omställning och Årets satsning och vi vill ge dig möjlighet att 
nominera företag som du tycker passar som vinnare av dessa priser!

Nominera till ”Årets omställning” 
 

Många branscher har under de senaste två åren haft det tufft och har fått ställa om sin verksamhet 
för att klara minskad omsättning när samhället har stängt ner. Flera företag i Sorsele kommun har 
kommit på nya affärsidéer och inriktningar av sina verksamheter som gjort att de hittat nya sätt 
som bidragit till att de klarat sig igenom pandemin. Dessa företag har gjort något av följande:  

• Nya produkter och tjänster• Nya försäljningsvägar
• Förändrat sin marknadsföring för att nå större och/eller ny målgrupp

Nominera till ”Årets satsning” 
 

I nedgång kan det ges möjlighet till utveckling. I början av pandemin visste ingen hur långvarig 
nedstängningen av samhället skulle vara, köpmönstren hos kunder blev annorlunda och många 
företag i kommunen har klarat sig riktigt bra. Många företag har även satsat extra under pandemin 
som gör att man nu står stark inför framtiden. Dessa företag har gjort något av följande: 

• Större investeringar i sin verksamhet• Ökat antal anställda• Ökad försäljning • Eller något annat som du tycker är viktigt att lyfta fram
Nominera företag genom QR-kod i annonsen, på hemsidan  www.sorsele.se/sorselegalan 
eller per post till; Erika Hjukström, Sorsele kommun, 92431 Sorsele. 
Skriv då vilket pris och företag din nominering gäller, samt din nominering. 
Mer info om Sorselegalan hittar du på kommunens hemsida: 
https://portal.sorsele.se/kalender/sorselegalan-2022/

Nomineringar till 
Sorselegalan 2022

Nu söker vi en
kundadministratör.
Vi söker en kommunikativ och utåtriktad 
administratör till kontoret i Sorsele. Du trivs 
med att vara vår första kontakt med före-
tagets kunder och vill vara en representant 
för varumärket. Med rätt ambition har du 
möjlighet till karriär hos oss.

Tjänsten är ett vikariat t o m den 15 juli 
2022 med chans till förlängning.

Arbetstid heltid, dagtid 8–16.30.

Ansökan med personligt brev och CV till 
jobb@baseco.se, märkt med ”Kundadmin”, 
senast 9 maj eller tidigare då vi tillämpar 
löpande tillsättning av tjänsten. Anställnings-
start snarast eller enligt överenskommelse.

Se mer om tjänsten på vår hemsida,
www.baseco.se

Eventuella frågor till Patrik Abrahamsson,
patrik@baseco.se eller på 0952-550 16.

Den norrländska furans kvalitet är bestående. Produkterna som utvinns ur en av Sveriges
viktigaste råvaror är genuina, klimatsmarta och attraktiva. Och just där, mitt i barrskogen,
ligger Baseco, företaget som valt att göra affärer av det. Affärer som växer, med nya produkter, 
nya marknader och nya affärsmodeller. Allt med samma genuina, norrländska känsla.
Vill du vara med och fortsätta den resan?

Kommande SorseleAktuellt
V. 19  tisdag 10 maj Manusstopp   6 maj 
V. 21  tisdag 24 maj Manusstopp  20 maj    Nationaldagen
V. 23  tisdag   7 juni Manusstopp   3 juni   
V. 25  tisdag 21  juni Manusstopp 17 juni   
V. 27  tisdag   5  juli Manusstopp   1 juli 
 Annonser bokas via tel: 070-375 52 88 E-post: annons@sorseleaktuellt.se


