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ERBJUDANDEN
5/12 – 11/12

AKTUELLA

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

EN GODARE JUL

JUBILEUMSKAKA 
Polarbröd.  400 g.  Jfr-pris 57:25/kg. 

    =)22
MEDLEMSPRIS

HUSHÅLLSOST 
Arla.  I bit. 17-26%.  Ca 1100-2200 g. 

    =)97
MEDLEMSPRIS

Hamburgare 
med spetskål, 

senapsmajonnäs 
och picklad rödlök

Receptet finns på
coop.se  

MEDLEMSKLIPP!

BLODAPELSINER I NÄT 
Italien. Klass 1. 1000 g. 

25  k  

J

   MAX 2 ST/MEDLEM.
SMÖR 
Arla.  Gäller även laktosfritt. Gäller ej ekologiskt.  500 g. 
Jfr-pris 79:80/kg. 

    =)95

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
FÄRSKA HAMBURGARE 
Sverige/Nyhléns Hugosons. 440 g. Jfr-pris 90:68/kg. 

    =)93

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
BENFRI FLÄSKKARRÉ 
Sverige/Nyhléns Hugosons. I bit. Ca 1000 g. 

    =)93
MEDLEMSPRIS



GGrraattiiaann  DDjjuurrkklliinniikk  
I Sorsele Onsd. 
14 december

Tidsbokning
0951-500 55

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

Vi har sett och vittnar om att Vi har sett och vittnar om att 
Fadern har sänt sin Son,Fadern har sänt sin Son,

Jesus, som världens Frälsare.Jesus, som världens Frälsare.

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

viktiga-ord/viktiga-ord/

Kommande
SorseleAktuellt  V. 51  tisdag 20 december

Manusstopp 16 december. Sista utgivningen för 2022
Annonser bokas via tel: 070-375 52 88 E-post: annons@sorseleaktuellt.se

Under Littfors lämnades bidrag in till 
en kollektiv dikt. 
Här publicera vi nu resultatet. 
Tack för er medverkan. 

Under ytan

aipinne

det du missar om du inte letar
sånt du inte ser, hemligheter
underbart

jag är en annan 
en helt annan under ytan
någon jag knappt känner själv 
men i bland spricker min spända 
ansiktshud

jag måste tyvärr åka iväg
mycket kärlek och respekt till er
djupt därinne 
Es hat Feuer und tunnel, Einhorn

mind the gap

under foten 
och skon
och gräset
och jorden
och tjälfritt djup
är benen
och gasfickorna
är skorpan
och kärnan
är skorpan

solen, bil, sjölejon, björn
osäkerhet

så glad han såg ut
tittade honom i ögonen
och längst där inne såg jag 
den sorg han bar
han hade förlorat sin son 
fast det var längesedan 

çachi golgá 
vattenfyllda älven 

vi var lite ytliga 
så vi dök sida vid sida

simma, simma, dyka ner
det finns mer än det du ser

fisk 

du är ju underbar
som himlen på våren
när solen dyker upp!

aipinne- samiskt väsen, çáchi golgá - 
vatten rinner

Medlemsavgift för 2023
50kr/person

Bankgiro 369-1417

Poesi 
- ordglitter i vinterland

Datum: 19 december 
Tid: 18.00-20.00
Plats: Sorsele bibliotek

Vi läser, lyssnar och samtalar om poesi. 
Ta gärna med egna eller andras dikter. 
Alla är välkomna! 
****************************************

Vårt varma tack
till alla Er som 

på olika sätt hedrat
 minnet av vår pappa
Torsten Johansson
Tack för blommor och 
gåvor till olika fonder. 

Agneta och Anna med familjer 

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

Vad är en kilowatt-timme?
Kilo betyder tusen och en kilowatt-
timme (kWh) är lika med 1000 W 
använt i en timme.
 

En dammsugare på 1000 W som 
används i en timme drar 1 kWh.
 

En 10 W led lampa som lyser i 100 
timmar = 1 kWh.

Sorsele Övre Allmänningsskog

Allmänningsstämma hålls onsdag 
2022-12-14 kl. 18.00. 

Registrering kan ske från 17.30.

Plats: River Hotel, Sorsele 

Förutom ärenden som stadgas i regle-
mentet kommer följande att behandlas

*Kapitalplaceringspolicy

Stämmohandlingar kommer att finnas 
tillgängliga på hemsidan 

www.allmskog-ac.nu from v. 48

Kaffe och smörgås serveras

Allmänningsstyrelsen 



Filadelfiaförsamlingen 
Vecka 49
6/12  tisd 18.30 Vi läser bibeln och ber. 
8/12 torsd 11.00 Torsdagsträffen
11/12 sönd 12.00  (OBS! tiden)
  Grötlunch och Julsånger
Vecka 50
13/12 tisd 18.30 Vi läser bibeln och ber. 
15/12 torsd 11.00 Torsdagsträffen 
  (Det sista före Jul)
 

Kyrkligt i Sorsele

www.svenskakyrkan.se/sorsele tel 0952-10011
Gudstjänster:
Söndag 11 december: 11.00: Högmässa, Sorsele kyrka
Söndag 18 december: 11.00:Gudstjänst, Sorsele kyrka         
              15.00: Gudstjänst, Ammarnäs församlingshem

Fika i kyrkan efter gudstjänsterna
Övrig församlingsverksamhet:
Ammarnäs:
Luciadagen i Ammarnäs, 13 december
kl. 14-16: Julmys för barnen i församlingshemmet. 
Pyssel, fika, julevangeliet mm. Vi hämtar/lämnar 
barnen på skolan som vill vara med. Meddela gärna 
allergier och om barnet ska tillbaka till skolan:
0952-100 64, vega.bengtsson@svenskakyrkan.se

kl. 18.00: Lucia med skolan & kören Cantarellis
i Ammarnäsgården. 
Lucia, fikaförsäljning, allsång & dragspel.

Lördag 17/12: 15.00: Julkonsert, Ammarnäs kyrka
Sorsele: Onsdagar 7/12 & 14/12:
kl. 13.00: Kulturkaffe, församlingsgården Sorsele
Fredag 9/12: 18.00: Bönestund, Sorsele kyrka

Söndag 11/12 18.00: Konsert, Världens barn, Sorsele kyrka

Torsdag 15/12: 13.00: Sångandakt, Rosengården
Måndag 19/12: 18.00: Samtalsgrupp, församlingsgård
Tisdag 20/12: 10.00: Julträff, Solhem

Lördagsträffen 10/12, kl.12-14  Sorsele församlingsgård
Lunch, julsång, gemenskap & andakt

Luciatåg i Sorsele kyrka med elever åk 9 
13 dec, 14.00   Alla är välkomna!

Nominera till Årets företag 2022!
Nu är det dags att nominera företag till Årets företag 2022! Du kan nomi-
nera företag som är lokalt verksamt och har sitt säte i Sorsele kommun. 
Du kan lämna din nominering fram till den 31 december 2022.

Kriterierna för att utses till Årets företag är att företaget kännetecknas 
av utveckling, nytänkande och en stabil ekonomi. Företaget ska också 
visa intresse för lokal utveckling på ett sätt som stärker kommunens rikt-
ning om livskraft genom tillväxt och hållbarhet.

Du kan lämna din nominering fram till den 31 december 2022. Du kan 
antingen lämna in den via vårt formulär, som du hittar på vår hemsida 
sorsele.se/kommun eller genom att lämna in din nominering och motive-
ring skriftligen till Erika Hjukström, Sorsele kommun,  
924 81 SORSELE alternativt lämna in den på kommunhuset.

Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska!
Överförmyndarverksamheten i södra Lappland behöver hela tiden rekry-
tera nya och lämpliga personer till god man och förvaltare. Uppdraget är 
ideellt och du ersätts genom arvode som betalas ut i efterskott.

Som god man eller förvaltare hjälper du till med att till exempel: 
Betala räkningar, deklarera och hantera ekonomiska frågor. 
Sköta kontakter med myndigheter, ansöka om bidrag och insatser. 
Bevaka intressen, får huvudmannen den vård eller fritid som hen har rätt 
till.

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare eller vill ha mer infor-
mation om uppdraget, kontakta oss via e-post eller telefon. 

Kontaktuppgifter 
Telefonnummer: 0950-168 50, telefontid måndag-fredag kl. 10:00-12:00. 
E-post: overformyndarnamnd@lycksele.se

Skicka Jul- och Nyårshälsning via 
SorseleAktuellt

Jul- och Nyårshälsningarna finns 
i två storlekar.

Liten 2,5 cm hög och 6,7 cm bred 
kostar 200 kr inkl. moms.

Stor 5 cm hög och 6,7 cm bred kostar 
400 kr inkl. moms.

Sista dag för bokning 
16/12

Julhälsningarna bokas via 
telefon:070-375 52 88 

eller e-post : annons@sorseleaktuellt.se 

Kommer ut till hushållen den 20/12
Sista numret för året.

SÄLJES

Kyrkbänkar säljes.
Vi har ett parti gamla kyrkbänkar vi vill 

sälja. Dom finns i Örnäsudden.
Dom är ca 3 m långa och gråmålade.

Pris 100:- /st.
Intresserade ringer 070-375 52 88
för mer information och bokning av 

lämplig tidpunkt för hämtning.

Vedeldad vattenvärmare.
Vi Säljer en vedeldad vattenvärmare i 

gott skick efter ålder.
Står inomhus.

Den har rostfri vattenbalja.
Pris  500:-

Intresserade ringer 070-375 52 88
för mer information och bokning av 

lämplig tidpunkt för hämtning.



KKoonnsseerrtt  fföörr  
vväärrllddeennss  bbaarrnn  

SSöönnddaagg      1111//1122      kkll..  1188..0000  
ii  SSoorrsseellee  KKyyrrkkaa  

www.svenskakyrkan.se/sorsele 

Team  Sorsele   under ledning av Kerstin Stenman

Luciatåg  med elever från Vindelälvs skolan

Barnkör  med barnen från  kyrkis

Godare jul  
med julfika
Välkommen till Norra Skogs  
årliga julfika! Vi ser fram emot  
en trevlig stund tillsammans.  
På plats får du träffa våra proffs  
som besvarar dina skogliga frågor. 

När: 9 december kl. 10-14.
Var: Norra esplanaden 1, Sorsele 

Nicklas Stenlund  
070-208 12 51

Välkommen! 


