
Utgivare: Åke Johansson, Tel: 070-375 52 88

SorseleAktuellt
www.sorseleaktuellt.se

Nr:15 vecka 33 17- 18 Augusti 2022Trådlösa in-ear hörlurar 
som förstärker ljudet, 
men dämpar det höga 
och skadliga ljudet, ett 
måste när du är på pass! ERBJUDANDEN

15/8 – 21/8

AKTUELLA

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

SUPER M NAD

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FLÄSKKARRÉ
Nyhléns Hugosons. I bit. Ca 1000 g. 

 

   

 

MAX 2 ST/MEDLEM.

KYCKLINGFILÉER
Sverige/Guldfågeln. Frysta. 1 kg.

1 KG

89)=
MEDLEMSPRIS

NEKTARINER
Spanien/Italien. Klass 1. I lösvikt.

25k

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA
Norge/Leröy. Odlad. 1200 g. Latin: Salmo salar

FÄRSK LAXFILÉ

119k

Grillad 
laxbit med 

dillmajonnäs
Receptet finns på 

coop.se  

HALLOUMI/GRILLOUMI
Fontana. Välj mellan olika sorter. 150-200 g. 

 

Jfr-pris 112:50-150:-/kg.

59)=

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

TUNNBRÖD
Gene. 330 g. Jfr-pris 45:45/kg.

15k

MEDLEMSKLIPP

2 FÖR

45k
MEDLEMSPRIS



Se/fallet i Vinde/älven, foto Annica Grundström 

www.geologinsdag.nu 

SGU 
Sveriges geologiska undersökning 

hjärtligt välkomna! 

GEORANGE 

Universität 
Karlsruhe 

Ammmarnäs
nya geologiska kartor

Geografilärarnas 
riksförening

Alla hjärtligt välkomna!
www.geologinsdag.nu                   Alla hjärtligt välkomna!

Geologin kring Ammarnäs och hur man läser de nya berggrundskartorna

Ammarnäs är typlokal för Ammarnäs gråvacka, som finns runt byn och sjöarna 
Gautsträsk och Tjulträsk. Bergarten gråvacka avlagrades i havsområden för mer än 
600 miljoner år sedan och är en del av Ammarnäskomplexet som även innehåller 
urbergsarter.

Kartor och profiler visar utbredningen av bergarterna och även att Ammarnäskom-
plexet ligger ovanför en lägre skolla som blottas i Tjulträskfönstret. Västerut mot 
Ammarfjället bildar amfibolit, en omvandlad vulkanisk bergart, en brant eller glint.

Prof. Reinhard Greiling som är en av författarna till Ammarnäs kartbladen och dess  
beskrivning informerar om hur bergarterna visas på kartan och hur de hittas i ter-
rängen. Kartbladen ger även en översikt av naturresurser. Slutligen diskuteras även 
upptäcktshistorien sedan Törnebohms resa igenom Västerbottensfjällen 1869.

För att förhandsgranska kartbladen och beskrivningen Ammarnäs 25G sök på SGU 
Geolagret på följande adress:

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/k/k690beskrivning/k690-beskrivning.pdf

Geologins Dag i Ammarnäs sänds via Teams på webben!
Utsändnigen sker från Samegården kl. 10.00 Anmäl ditt deltagande via Teams till e-post geologinsdag.ammarnas@gmail.com senast den 15/8!

Program: Föredrag på Samegården i Ammarnäs kl. 10.00 lördagen den 20 augusti.
Prof. Reinhard Greiling, Nya geologiska kartor över Ammarnäs och fjällen,

 Geolog Hans Selbach, SGU:s Digitala kartmaterial.

Filadelfi aförsamlingen 

Vecka 33
21/8  sönd 11  Gudstjänst Håkan ochCathrine  
   Lind
Vecka 34
23/8 tisd 18.30  Bön
28/8 sönd 11   Bönegudstjänst

Kyrkligt i Sorsele

Dagens bibelord

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gudstjänster: 
 

Söndag 21 augusti  
 

kl: 11.00: Högmässa, Sorsele kyrka 
 Pilgrimsvandring i anslutning till mässan 
 

Söndag 28 augusti 
 

kl. 12.00: Gudstjänst, Gillesnuole kapell 
 Medtag eget fika 
 

kl. 15.00: Gudstjänst, Sorsele kyrka  
 80-åringar i församlingen uppvaktas 
 
Övrig församlingsverksamhet: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pilgrimsvandring i Sorsele: 21/8, kl. 12.30 
Tema: ”Franciskus av Assisi” 
Start: Sorsele kyrka. Sträcka: ca. 4 km. Viktigt: 
Bra skor och kläder efter väder! Medtag eget 
fika! Anmälan görs senast 19/8 till Silvia: 
0952-100 69 / silvia.inabnit@svenskakyrkan.se  

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

 

Pastorsexpeditionens öppettider:       mån-to kl. 9-12 

Kaffe i trädgården 
Onsdagar: kl. 14-15 

bakom Sorsele församlingsgård 

Låt oss därför frimodigt träda fram till 
nådens tron för att få förbarmande och nåd i 
den stund då vi behöver hjälp.

Heb 4:16

Surströmmingsfest I Paviljongen 
onsdag 24 augusti kl. 16.00

Vid brist på strömming serveras annat.

Kortbetalning gäller. 

Lotteriförsäljning.

Anmälan senast 21 aug.
 Bärna   070-589 10 09
 Svenne  070-399 79 83

VÄLKOMNA!

UPPVAKTNING

All uppvaktning på min födelsedag 
undanbedes.

Leif Pedersen

Gratian Djurklinik  

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

kommmer till 
Sorsele 
Onsdag 24 Augusti

Tidsbokning
0951-500 55

E-post: praxis@annettekriller.eu



Jaktkartor på våtstarkt papper
Vi har tagit hem ett specialpapper som är riv och vat-
tentåligt för tryckning av jakt-, fiske- och skoterkartor. 
Papperet är mycket tunt, bara lite tjockare än vanligt 
kopieringspapper. 
Storleken per ark är 350 x 450 mm.

Vi har testat att lägga en tryckt karta i diskvatten i en 
timme. Knövlat den, vikt den och torkat av den utan att 
trycket förändras. Ett evighetspapper kan vi inte garan-
tera att det är men det är betydligt bättre än att plasta in 
en karta.

Pris per tryckt karta, från ett färdigt orginal är 40:- inklusive moms.
Skulle det behövas grafiskt arbete med kartan så tillkommer timdebitering för 

redigeringsarbete. För mer information och beställning ring 0952-108 32.
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Hej alla älgjägare.
Vi köper älg som vanligt i år igen och välkomnar dig 
att sälja till oss på Älgslakteriet i Sandås. 
Tina på 073 - 817 89 28 Göran 070 - 672 85 48

Välkomna!
Hälsar Tina & Göran

Ammarnäs Hembygdsgård lördag 27 augusti  kl. 12:00
Potatis från Pärbacken samt grillat griskött 120:-

Levande musik med gruppen Mylta
Välkommen

Pärfestival 2022

Kommande SorseleAktuellt 
V. 35  tisdag 30 augusti Manusstopp  26 augusti Älgjakten
V. 37  tisdag 13 september Manusstopp    9 september 

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



Här kan du förtidsrösta
Ammarnäs skola:  
Måndag  29 augusti,  kl.  11.00-13.00   
Torsdag    8 september  kl  17.00-20.00    
Lördag  10 september,  kl 10.00-12.00

Blattnicksele skola:  
Måndag  29 augusti,  kl  11.00-13.00   
Måndag    5 september,  kl  17.00-20.00  
Torsdag   8 september,  kl  17.00-20.00

Gargnäs samlingslokal: 
Måndag  29 augusti,  kl 11.00-13.00     
Torsdag    8 september,  kl 17.00-20.00

Sorsele bibliotek: 
Onsdag  24 augusti,  kl  11.00-13.00 
Torsdag  25 augusti,  kl  11.00-13.00
Fredag  26 augusti,  kl  11.00-13.00  
Lördag  27 augusti,  kl  10.00-12.00
Söndag  28 augusti,  kl  10.00-12.00  
 
Måndag  29 augusti – stängt
Tisdag  30 augusti,  kl  11.00-13.00   
Onsdag  31 augusti,  kl  11.00-13.00
Torsdag    1 september,  kl  11.00-13.00   
Fredag    2 september,  kl 11.00-14.00
Lördag    3 september,  kl  10.00-12.00   
Söndag    4 september, kl 10.00-12.00

Måndag    5 september, kl 17.00-20.00   
Tisdag    6 september,  kl  11.00-14.00
Onsdag   7 september,  kl  17.00-20.00   
Torsdag    8 september – stängt
Fredag    9 september,  kl  11.00-14.00   
Lördag  10 september,  kl  10.00-12.00
Söndag  11 september,  kl  08.00-20.00

Valnämnden i Sorsele kommun informerar om valen 2022 
till Riksdag, Kommun och Region

Röstning i vallokal den 11 september
Biblioteket i Sorsele kl 08.00-20.00 
Samlingslokalen i Gargnäs kl 09.00-13.00 
och 17.00-20.00

Rösta med bud
Du som inte kan lämna hemmet på grund av 
ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, 
får budrösta. Du kan även budrösta med 
hjälp av lantbrevbärare där sådana finns.

Ambulerande röstmottagare
Känner du ingen som kan vara bud åt dig, 
går det att ta kontakt med kommunen som 
ordnar med ambulerande röstmottagare som 
kommer hem till dig för att ta emot din röst.

Sista tid att anmäla behov av ambulerande 
röstmottagare är söndag den 11 september 
2022 klockan 15.00.

Nytt röstkort
Det går inte att förtidsrösta utan röstkort. Har 
du förlorat röstkortet? Då går det att få ett 
nytt röstkort via kommunhuset i Sorsele var-
dagar under kontorstid. Du kan även ringa på 
telefonnr 076-118 56 62 eller 
0952-140 00 (växel). Det går även att få ett 
nytt röstkort i förtidsröstningslokalerna. 
Ta med legitimation.

Mer information
www.sorsele.se 

Grundskola  
Upprop i kommunens skolor sker tisdagen den 23 augusti enligt följande:

Blattnicksele skola klass F-6 kl 08.00 
Ammarnäs skola klass F-6 kl 08.30  
Vindelälvsskolan i Sorsele klass F-9 kl 08.30       
(F = förskoleklass)

Gymnasieskola
För elever som läser i gymnasieskolan på annan ort: kom ihåg att ansöka om inackorderings-
bidrag eller busskort/resebidrag via blanketter på kommunens hemsida.

https://www.sorsele.se/kommun-och-politik/blanketter/blanketter-barn-och-utbildning/

Tillfälliga busskort till nya gymnasieelever som ska åka buss kommer delas ut på bussen i 
samband med terminsstart. Redan befintliga gymnasieelever som föregående läsår åkte buss 
och ska fortsätta med det, använder sitt gamla busskort. 

Vuxenutbildning

Utbildning i svenska för invandrare 
Grundläggande kunskaper i svenska språket för vuxna personer med annat modersmål än 
svenska, möjlighet till upp till 23 timmars studier i veckan. Kontinuerlig antagning. 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning          
Distanskurser med flexibelt upplägg inom ett flertal grund- och gymnasiekurser finns att läsa 
via Hermods. Dessutom erbjuds vissa kurser och yrkespaket på gymnasial nivå via Astar. 

Ansökningsblanketter till såväl svenska för invandrare som grundläggande och  
gymnasial vuxenutbildning finns på kommunens hemsida under  
Barn och utbildning – Kommunal vuxenutbildning. 

Vid frågor om vuxenutbildning, kontakta studie- och yrkesvägledare Gunilla Johansson,  
0952-14203, gunilla.johansson@sorsele.se. Gunilla arbetar måndagar och tisdagar, 
på distans.

Välkomna till ett nytt skolår!

Skolstart i Sorsele kommun 2022

Kommande SorseleAktuellt 
V. 35  tisdag 30 augusti Manusstopp  26 augusti Älgjakten

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


