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Nr:16 vecka 35 30 Augusti 2022Trådlösa in-ear hörlurar 
som förstärker ljudet, 
men dämpar det höga 
och skadliga ljudet, ett 
måste när du är på pass! ERBJUDANDEN

29/8 – 4/9

AKTUELLA

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

Yoghurt-
marinerad 
kyckling

Receptet finns på
coop.se  

SUPER M NAD MEDLEMS-
KLIPP!

MAX 2 ST/MEDLEM.
FÄRSK KYCKLINGFILÉ
Sverige/Guldfågeln.  Välj mellan kycklingbröstfilé 
och kycklinglårfilé.  Ca 900 g. 

FÄRSKOST 
Philadelphia.  Välj mellan olika sorter. 
150-200 g.  Jfr-pris 62:50-83:33/kg. 

  2 FÖR  

25  k 
MEDLEMSPRIS

GLASS FLERPACK 
GB Glace.  Välj mellan olika sorter.  4-10 pack. 
Jfr-pris 2:95-7:38/st. 

MAX 3 KG/MEDLEM.

EKOLOGISKA BANANER 
Ecuador/Dominikanska republiken.  Klass 1.   

19)=K
MEDLEMSPRIS

EKO

  2 FÖR  

59  k 
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
FÄRSKA HAMBURGARE 
Nyhléns Hugosons. 800 g. Jfr-pris 43:75/kg.

    KYCKLINGFILÉ

129  k  
MEDLEMSPRIS

35  k  



UPPVAKTNING
All uppvaktning på min 80-årsdag 
undanbedes.   

Donald Åberg

kl 10 alla torsdagar på kl 10 alla torsdagar på 
Filadelfia, Filadelfia, 

med start den 8/9 Café, med start den 8/9 Café, 
lovsång, andakt och lovsång, andakt och 

matkasse!matkasse!

Alla är välkomna!Alla är välkomna!

” Torsdagsträffen ” 

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 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.

Frosta av frysen

Jesus säger: Jesus säger: 
Allt vad ni vill att Allt vad ni vill att 

människorna ska göra er, människorna ska göra er, 
det ska ni också göra dem.det ska ni också göra dem.

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

viktiga-ord/viktiga-ord/

Filadelfiaförsamlingen 
Vecka 35
30/8  tisd 18.30 Vi läser bibeln och ber.

Vecka 36
6/9  tisd 18.30 Vi läser bibeln och ber. 
8/9 torsd 10.00 Torsdagsträffen
11/9 sönd 11.00 Gudstjänst Inga-Lena  och   
    Leif Larsson, Nattvard

Storvindelns Fria Församling 
Vecka 35
4/9  sönd 11.00  Gudstjänst, Örnäsudden

Kyrkligt i Sorsele

Dagens bibelord
Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, 
pröva mig och känn min oro.  
                Ps 139:23

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gudstjänster: 
 

Söndag 4 september 
 

kl: 11.00: Högmässa, Sorsele kyrka 
kl. 18.00: Musikgudstjänst, Gargnäs församlingshem  
 ”Halleluja & Rock`n`Roll”  
 Fikaservering 
 
 

Söndag 11 september 
 

kl. 11.00: Gudstjänst, Sorsele kyrka 
 

kl. 15.00: Gudstjänst, Gargnäs församlingshem  
 
Övrig församlingsverksamhet: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Pastorsexpeditionens öppettider:       mån-to kl. 9-12 

Kaffe i trädgården  Kulturkaffe 
Onsdag 31/8: kl. 14-15 (sista utomhusträff) 

fom. 7/9 träffas vi kl. 13. 00!  
 

  

Kommande SorseleAktuellt 
V. 37  tisdag 13 september Manusstopp    9 september
V. 39  tisdag 27 september Manusstopp      23 september 

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

Behöver DU
Papper till skrivare, annat papper 
av olika tjocklek och färg.

Kuvert i olika storlekar..

Ring 070-375 52 88 så levererar vi 
hem till er dörr inom Sorsele tätort. 

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

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



  
  

 
Nu startar vi våra barngrupper på kyrkan! 
 

Gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sorsele 
för information om dagar och tider mm. 
 
 

Nytt för i år är att du kan anmäla ditt barn direkt på 
hemsidan. 
 
 

Välkomna! 
 

Kolla om just din valfolder från Centerpartiet
 i Sorsele innehåller ett presentkort?

insamlingen ser olika ut 
beroende på hur du bor
Bor du i enfamiljshus får du ett 
nytt svart avfallskärl med två fack, 
ett avsett för ditt matavfall och 
ett avsett för ditt restavfall. Bor 
du i lägenhet hittar du ett eller 
flera bruna kärl avsedda enbart 
för matavfall på gården eller i ditt 
avfallsrum.

hej sorsele kommun!
Snart börjar vi med insamling av 
matavfall!

Under hösten startar insamling av 
matavfall i Sorsele kommun. Det 
innebär en liten insats i vardagen 
som gör stor nytta för miljön.

Du som bor i enfamiljshus kommer 
att få ditt nya avfallskärl utkört 
någon gång under hösten. När i tid 
beror på leveransen av kärl och nytt 
fordon. Alla får ett startpaket med 
påshållare och matavfallspåsar 
som levereras i tunnan – allt som 
behövs att komma igång!

Du ska ha fått en broschyr i 
brevlådan där du kan läsa mer 
om hantering av matavfall och de 
nya avfallskärlen. Håll utkik efter 
denna. Om du har råkat kasta 
bort den kan du hitta den via 
vår hemsida, 
www.sorsele.se/matavfall. 

Insamling av matavfall införs efter re-
geringsbeslut, utifrån lokala miljömål 
och för miljönyttan såklart. Matavfallet 
kommer att levereras till en anläggning 
för rötning och omvandlas till biogas 
och biogödsel. Det blir en stor vinst för 
miljön! 

vill du veta mer?
På sorsele.se/matavfall finns mer 
information om matavfall och hur 
insamlingen i Sorsele kommun 
kommer att gå till. Sidan uppdateras 
löpande!

Nyttig information!



Är du en engagerad och service-
inriktad person som kan ta eget
ansvar och vill ha ett roligt jobb?
Då kan det vara dig vi söker.

Inför vintersäsongen 2022/2023
söker vi säsongspersonal till vår 
skidanläggning.

Läs mer om tjänsterna på nalovardo.se
Frågor eller ansökan till Olof Lindberg 070-188 65 26 
eller olof@nalovardo.se. Sista ansökningsdag  
30 september. Varmt välkommen med din ansökan! 

nalo.Säsongs-
personal till

Hälsar alla välkomna att träffa oss, inför valet. Kom och fråga oss om vad vi vill, 
vad vi prioriterar de närmsta åren. Har du någon fundering, någonting du vill 
framföra, kom då och prata med oss.
Vi ställer upp i valet för Er skull.

Vi kommer att finnas på ICA:s torgplats i Sorsele följande dagar:

Onsdag den 31/8 Kl 13.00-18.00
Torsdag den 1/9   Kl 13.00-18.00 
Fredag den  2/9   Kl 13.00- 18.00

Vi bjuder på kaffe och hembakta bullar.

Varmt välkomna!
Vänsterpartiet Sorsele

VÄNSTERPARTIET SORSELE

SORSELE SJUKSTUGA

Nu startar höstens vaccinationer mot Covid-19.
Från 1 september erbjuds påfyllnadsdos till personer över 75 år, boende på sär-
skilt boende, personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård samt riskpatienter. 
Därefter erbjuds personer över 65 år och därefter personer mellan 18 år och 64 år.
Grundvaccination erbjuds alla som minst fyllt 12 år eller äldre.
Vi erbjuder både DROP-IN samt bokad vaccination.
Följ utskick och medier i Västerbotten för info när din grupp/ålder är aktuell!

För tidsbokning: 
Ring 090-785 91 71, knappval 8 eller logga in på 1177.se
Har du bokad tid behöver du ej anmäla dig i receptionen.

 SORSELE sjukstuga                               SORSELE sjukstuga
 DROP-IN:   Bokningsbara tider finns:           
 Torsdag   1 september  kl 13.00-16.00  Torsdag   1 september  kl 08.00-12.00 
 Måndag   5 septembeR kl 13.00-16.00 Måndag   5 september  kl 08.00-12.00 
 Onsdag   7 september kl 13.00-16.00  Onsdag 7 september  kl 08.00-12.00  
 Måndag 12 september kl 13.00-16.00  Torsdag 8 september  kl 08.00-12.00
 Måndag 19 september  kl 13.00-16.00 Måndag 12 september kl 08.00-12.00
         Måndag 19 september kl 08.00-12.00

DROP-IN AMMARNÄS mottagning:
Torsdag  15 september kl 09.00-12.00
Torsdag  22 september kl 09.00-12.00

DROP-IN GARGNÄS mottagning:
Onsdag  14 september kl 09.00-12.00
Onsdag  21 september kl 09.00-12.00

Med reservation för ändringar ifall ny information kommer. 

Följ oss gärna på Facebook!

Välkomna till Sorsele sjukstuga!

Vaccination mot Covid-19

Kommande SorseleAktuellt 
V. 37  tisdag 13 september Manusstopp    9 september 

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


