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Kantarellpaj
Varmrätt: Ryggbiff med potatisgratäng och rödvinsås
Efterrätt: Kladdkaka med kolasås
Menypris:

36

Ost

Fläskytterfilé

Arla familjefavoriter. 750-1200g
Nybergs deli. Ursprung Sverige.
ca 1000g. Av benfri kotlett.
Edamer, Gouda, Jämtgård, Port salut mm.
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Tel. 0951-266 90

Storuman

Gilla oss på Facebook!
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STORUMAN

EC1005 AOW A+ 98L
B56,3 cm. 5 års garanti.

NU 2.990:-

EC2831 AOW A+ 260L
B93,5 cm. Low frost. 5 års garanti.

NU 3.990:-

EC2200 AOW A+ 210L
B81 cm. 5 års garanti

EC3131 AOW A++ 292L
B132,5 cm. Low Frost.
5-års garanti.

NU 3.690:-

NU 4.490:-

EC4231 AOW A+ 400L
B132,5 cm. Low frost. 5 års garanti.

NU 5.690:-

www.lafayette.eu
Yngvessons Radio & Tv • Järnvägsgatan 6 • Tel 0951-108 40 • Storuman

Gäller så långt lagret räcker

NYH

anslagstavlan
Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

Vad som helst...

UTHYRES!
2:a på Järnvägsgatan 8a, vån 3. Fr.o.m. 1 Sept.

30/9 åker Dikanäs PRO på en dagsresa
till Svansele Vildmarkscenter.

För mer info ring Maj-Lis 070-672 97 59 efter kl. 16

SÄLJES!

Avfärd från Dikanäs kl 08.15 med påstigning efter vägen via
Slussfors, Storuman. Pris medlem 250 kr, icke medlem 350 kr.
Lunch på Källan Spa, ingår ej i priset. Anmälan senast 24/9,
bindande. 20 deltagare krävs.
Monika 070-212 41 64, Gun 070-229 45 70.
M

itt

i La pp l a n
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Apple IPhone 6, Guld, 128Gb, Ny i låda, 5000:-

Ej operatörslåst. ej laddare till. endast telefon, ingen garanti,
Är en utbytestelefon från Apple (ord.pris 7000:-) 070-699 52 67

Vill du ge ett barn ett tryggt hem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Säljes! 2:A med balkong, repfond 4.475:-, ny kyl o frys.
Trädgårdsvägen 2 Storuman. 27.ooo:- Tel. 070-970 05 32
Säljes! - Vedälskare- se hit! Lång Björkved c:a 8-10 m3
i Västansjö. Framkört till väg E12. Tel: 070-372 79 42 Ingemar

Hundvalpar

Tik Gordon Setter / Hanen korthårig Vorsteh.
Fina aktiva familjehundar/drag/jakt.
Levereras tidigast 27 sept. 7000:-, 073-8265327
SPF Seniorerna Storumanbygden
Lunchresa till Virisen torsdag 28 sep

Buss avgår från Stensele (fd ICA-Nära) kl. 10.00, därefter järnvägsstation
och sist Folkets Hus. Pris 200 kr. Ej medlemmar, i mån av plats, 250 kr.
Anmälan senast 20 sep till Gudrun, 070-230 13 74. Välkomna!

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Världsklass
trädgårdsmaskiner
0951773 45

Babysång i
Missionskyrkan
Tisdagar kl. 10:00
Start 5/9
Varmt välkommen!

(mer info i Facebookgruppen
Babysång i Storuman)

OBS!
Restaurangen är abonnerad

Från torsdag den 7/9 kl. 13:00 fram till fredag den 8/9 kl. 15:00.
Det innebär att lunchen på fredag den 8/9 utgår.

Danskurs i Stensele på Blåkupan

Start:
tisdag 12/9

• Nybörjar- bugg och foxtrot kl. 18-19.
• Fortsättning- bugg och foxtrot kl. 19-21.
Kom och lär dig dansa! Ta med en vän eller flera,
gammal som ung, nybörjare och vana - alla kan dansa!
Avgift: 200:-/termin. Anmälan till ABF: 0951-777 90

På måndag 4 september smäller det.
Vad händer då?
Förtidsröstning för
kyrkovalet börjar.

Vi träffas, dansar och har kul – Välkommen!

Samarrangemang: ABF Mitt i Lappland, RBU och Stensele SK.
Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det
under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

www.tryckeriet.nu

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn

STENSELE FÖRSAMLING

STORUMANS FÖRSAMLINGSGÅRD
Onsdag 6/9 kl 17.00 Onsdagskören kl 18.00
Veckomässa.
Söndag 10/9 kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Onsdag 13/9 kl 18.00 Veckomässa
ÅSKILJE
Onsdag 6/9 kl 10.00 Körövning
Söndag 10/9 kl 15.00 Söndagsgudstjänst
ÄLDREBOENDEN
Blåsippan Onsdag 6/9 kl 13.00
Sibyllagården Onsdag 6/9 kl 13.35
Backen Onsdag 6/9 kl 14.45
Glöm inte bort att rösta i Kyrkovalet
Söndag 17 september 2017!
Förtidsröstning går att göra måndag-fredag 4/9- 8/9 och
11/9- 15/9 kl 10.00-12.00 & 13.00-15.00, kvällstid
12/9 kl. 17.00-20.00 och 13/9 kl. 19.00-21.00
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: www.facebook.se/stenseleforsamling
Församlingsexpeditionen i Stensele är öppen för besök
tisdag och torsdag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12, 0951-265 00.

TÄRNA FÖRSAMLING

TÄRNA KYRKA
Söndag 10/9 kl 11.00 Högmässa. (Karl Winberg).

Onsdag kl 18.30 Bibel & bön. Fredag kl 18.00
Ungdomssamlingarna startar. Söndag kl 11.00
Utflykt. Avfärd kapellet. Välkomna.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman

OBS!!! från och med vecka 36 är det nya öppettider på
vår expedition. Torsdag och Fredag 10-12. Vi har även
nytt telefonnummer 076-766 95 68
Söndag 10/9 kl 11.00 Gudstjänst, Jonas Eklund
predikar. kl 15.00 Andakt på tranan

SION Långsjöby

Onsdag 6/9 kl 19.00 Bibel och bön.
Torsdag 7/9 kl 18.30 GemenskapsCafé.
Söndag 10/8 kl 11.00 Gudstjänst, Leon Lindberg.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman

Torsdagar 18.00 Ekumenisk bön. OBS: nu byter
vi veckodag för Cafékvällarna! Tisdag 12/9 kl
18.00 Allsångscafé med Lyktorna. Kollekten går
till Världens barn. 17/9 Firar vi Kårens 80-års dag!
Söndagsgudstjänst kl.11.00. Möte med musik, minnen
& framtidstro kl 14.00, Major Elisabeth Grahn & Nikos
Grünfeldt m.fl. Väl mött!

FÖRSAMLINGSHEMMET
Torsdag 7/9 kl 18.30 TärnaKören övar. Onsdag 13/9
kl 10-12 Musiklek. Barn 0-6 år i vuxens sällskap.
PASTORSEXPEDITON STÄNGD Torsdag 14/9.

TÄRNA FRIKYRKOFÖRSAMLING

FILADELFIA
Onsdag 6/9 kl 18.00 Bönekväll. Söndag 10/9 kl
18.00 Bön o lovsång. Måndag 11/9 Börjar glada
timmen kl 18.00.
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Utgivning: Onsdag 13/9
Stoppdag: Torsdag 7/9 kl 12.00
Område: Storuman

annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17 • Blå Vägen 246

V.37

HEMLÅN
Låna hem en artist!

Kulturarvsdagen 2017
Lördag 9 september

Mellan tisd 19/9 och 22/9 kan du i Storuman
låna hem Carl-Olof Berg

NATUR OCH KULTURARV – miljöer med möjligheter

Carl-Olof Berg - Dansare, Koreograf
30 min föreställning i ditt hem!
3 program att välja mellan:
1. Princessgympan ”Spänsta med
Birgitta” (Prinsessan)
2. Pop Quizet då behövs ett piano (ej el) stämt eller ostämt
3. Den guidade visningen ( på engelska - lägst ålder 15 år)
Kostnad: 1 kopp kaffe + att ni tar ett foto på honom.
Riksteatern står för övrig kostnad.
Tisdag - fredag v.38 står han till ditt förfogande.
På dagarna sitter han på biblioteket för bokning, el ring
0769-45 44 44 för att boka ett hemlån. Lämna ditt namn och
nummer så ringer
Carl-Olof upp inom ett par dagar.

Välkommen på natur- och kulturarvsdag i det samiska

Kultureservatet Atoklimpen
11.00-12.00 Berättelser om kulturreservatet vid Atostugan
12.00-15.00 Guidad vandring längs nya leden

Du kan vara helt själv i publiken eller så bjuder de hem så
många du vill.

Stövlar eller kängor rekommenderas för deltagare på rundturen och kläder
efter väder. Den guidade rundturen är cirka 9 km. Ta med egen matsäck.
För mer information kontakta Erika Fjellgren Utsi 076-117 77 96
Evenemanget Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days som firas i september varje år över hela Europa. Vid olika arrangemang bjuder då

ETT BÄTTRE LIV?

lokala aktörer in till visningar, föredrag, guideturer och utställningar av kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader. Varje år har ett nytt tema. I Sverige
samordnas evenemanget av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

www.raa.se/kulturarvsdagen
R

European
Heritage
Days

Anonymt och kostnadsfritt. Vi hjälper varandra.
Ring Storuman: 070-646 79 84 eller Tärnaby:
076-133 92 44. Anonyma Alkoholister AL-anon:
(Anhöriga) 070-331 48 84

Ny tidtabell
Marktransporter:

Sorsele – Arvidsjaur flygplats

Digital marknadsföring
Vill ni utveckla ert företags digitala marknadsföring
från början eller från där ni befinner er idag?

Länstrafiken
inbjuder Er
Möjligheternas Region bjuder in till en kostnadsfri workshopserie
från
ochi Västerbotten
med 4ABseptember
2011
härmed att lämna anbud på följande objekt 17100.

Ny tidtabell

på detta ämne. Delar av programmet fokuserar på företag med

Marktransporter
mellan Sorsele
busstation
ochoch trafikutFrån
och med 4 september
är det
ny trafik
e-handel eller där det personliga mötet sker fysiskt.
Arvidsjaurs
flygplats.
Anmälan eller frågor skickas snarast via e-post till:
övare efter Blå Vägen. Det är KR-trafik som kör trafiken.
Affärscoach Karin Lundberg på karin.lundberg@storuman.se
Observera
trafikförändringarna.
Trafikuppdraget
avser persontransporter mellan
alternativt 073-060 21 37.

Sorsele och Arvidsjaurs flygplats i anslutning till
Fr oavgående
m den
4och
september
kommer
Stensele
den nya Senast fredag den 22 september behöver vi din anmälan.
ankommande
flyg där ibeställning
från
och
med
4 september
2011av
Lokal meddelas innan första träffen till er som anmält sig.
hållplatsen
vid ”gamla
anslutningsresa
har skettpizzerian”
av resenär. att tas i burk. Detta
Från och med 4 september är det ny trafik och trafikut4Träff 1 v. 40
innebär
att bussarna
inte
längresom
gårkörtill
Stenseleskola.2/10 Måndag 08.00-11.00 i Storuman
Trafikstart:
2017-11-01
övare efter
Blå
Vägen. Det
är KR-trafik
trafiken.
i Hemavan/Tärnaby
Observera ska
trafikförändringarna.
Avtalslängd:
2 årtrafikeras av bussarna både från Storu-3/10 Tisdag 14.00-17.00
Hållplatsen
12.30-15.30 i Sorsele
Froch
o m den
4 september
kommer
i Stensele
nya
Upphandlingsdokumentet
finns
tillgängligt
digital macken”
4Träff 2 v. 43
man
Lycksele.
Hållplatserna
vidden
”gamla
24/10 Tisdag
hållplatsen
vid
”gamla
pizzerian”
att
tas
i
burk.
Detta
från
och
med
2017-09-11
på
adressen:
och begravningsbyrån tas bort.
25/10 Onsdag
innebär att bussarna inte längre går till Stenseleskola.
www.tendsign.com

E-handel 12.30-16.30 / Fysisk kundrelation 17-21 i Sorsele
E-handel 08-12 / Fysisk kundrelation 13-17 i Storuman
26/10 Torsdag Fysisk kundrelation 08-12 / E-handel 13-17 i Hemavan/Tärnaby

Hållplatsen
ska trafikeras
av bussarna
StoruTrafiken
till Mo
i Rana
upphör
frbåde
o mfrån
den
4 september.
4Träff 3 v. 45
Sista anbudsdag
är: 2017-10-03
man och Lycksele. Hållplatserna vid ”gamla macken”

och
begravningsbyrån
tas bort.
upphandlare:
FörAnsvarig
med
info
se www.tabussen.nu
Tommy
Laestander
Länstrafiken
Västerbotten
AB
Trafiken till Mo i Rana upphör fr o mi den
4 september.
0950-239 07, 070-642 39 07
För med info se www.tabussen.nu

6/11 Måndag
7/11 Tisdag

4Träff 4 v. 47

08.00-12.00 i Storuman
14.30-18.30 i Hemavan/Tärnaby
12.30-16.30 i Sorsele i Sorsele

27/11 Måndag 08.00-12.00 i Storuman
14.30-18.30 i Hemavan/Tärnaby
28/11 Tisdag 12.30-16.30 i Sorsele

SORSELE KOMMUN
Suorsán Tjeälddie

FÖRSAMLINGSUTFLYKT
till Atostugan i samband med
Kulturarvsdagen LÖRDAG 9/9
10.00 avgår buss från Församlingshemmet,
Tärnaby återresa ca 14.00.
Vi bjuder på bussresa och en enkel lunch

ANMÄLAN senast fredag 1/9 kl 13.00,
till 0954-100 01, Pastorsexpedition.

V Ä L K O M N A!
Tärna församling & Samisk förvaltning i Storumans kommun

SE HIT ALLA MED
SCENPASS (MEDLEMMAR)
Höstupptakt måndag 18 sept. kl. 18.30 F.H
Vi bjuder in till en helkväll med presentation av höstens musik
& teaterföreställningar, fika, musik, en kort föreställning från
Riksteatern och tillfälle att förboka eller köpa presentkort till
någon av föreställningarna och operaresan till Umeå.

ALLT
GRATIS!

Det enda du måste göra är att anmäla dig senast
15/9 till Runa, 073-83 00 260 el. runa.fransson@
hotmail.com
Är du inte medlem än kan du snabbt bli det genom
att kontakta Runa.
Årsavgift som gäller fr.o m. det datumet du blir
medlem ord. 150:- fam. medl. 80:Ungdomar under 26 år 50:-

Driver du ett
SKOGSVÅRDSFÖRETAG?
Då är du välkommen till Lycksele den 18 oktober.
En inspirations- och informationsdag på temat

”Leda utveckling i skogsvårdsföretag”
Läs mer och anmäl dig på
www.skogforsk.se/skogsvardsforetaget

Storumans folkhögskola erbjuder
intressanta kurser under hösten.
Kurserna går på dagtid och mera information
finner du på www.fhsk.nu
Kunskaparna

Ni bestämmer själva vilka ämnen som gruppen väljer
att läsa under en dag tex Svenska, Naturorienterat
och Engelska.
Start onsdagen den 13/9 kl 10.00 i Matsalen

Hantverk			

Hantverk i olika former och färger. Tisdagar och
torsdagar kl 08.30
Välkommen in på expedetionen för mera information.
Ledare Carola Karlsson-Olovsson

Lyssnarhörnan

DET ÄR
KYRKOVAL!
Du har fått röstkort och en valtidning från Södra
Lapplands pastorat!

Carl-Axel Nordenbergs radioröst har trollbundit
många genom åren och nu finns chans att lyssna
vidare och utbyta minnen kring alla berättelser.
Unga och gamla är alla välkomna.
Ledare Bror Kristiansson.
Start onsdagen den 14/9 kl 13.00 i sal 1
Tel: 0951-267 80

Välkomna

Det är lika viktigt att du röstar i kyrkovalet som i det
allmänna valet nästa år!

När du läser Centerpartiets sida ser du att vi vill
öppna kyrkorna än mer, speciellt för unga och barn

Vi vill trygga församlingarnas egenvärde i pastoratet.

Vi tror på Kyrkan som kulturbärare, såväl som att
vårda byggnader som att vårda etik, moral och
Evangeliet. Läs vår sida i valtidningen!

RÖSTA PÅ CENTERPARTIET!

Telefon: 076-825 91 11

ER BJUDANDE
UND ER SEPT EMB ER!
Ljung , prydn adskål,
silvergirlang mm.

3s t

höst växter

för

98:-

Väl k ommen

!

VILL DU RÄDDA LIV, EGENDOM OCH MILJÖ?

BLI BRANDMAN!
Storumans kommun söker brandmän till brandstationerna
i Storuman och Tärnaby.
• Vi söker dig som har arbete och bostad
inom 5 minuter från brandstationen.
• Du måste också ha din huvudarbetsgivares godkännande
att lämna arbetet vid larm.
• Du måste ha körkort, lägst B men gärna C.
• Du behöver vara frisk och simkunnig.
• Att vara brandman innebär att du har beredskap
var 4:e vecka i genomsnitt.
• Att vara brandman innebär att göra en meningsfull
och viktig samhällsinsats.
• Att vara brandman innebär en extra årlig inkomst
om c:a 75.000 eller mer.
• Du får en bra utbildning i brandskydd och sjukvård som även
din huvudarbetsgivare har nytta av.
• Det är meriterande om en sökande är beredd att låta sig
utbildas till arbetsledare.
• Eftersom vi har färre kvinnor än män ser vi gärna
kvinnliga sökande.
• Sista ansökningsdag är 2017-09-25
• För mer information, kontakta L-E Sundqvist eller
Gunnar Backman. Båda nås via kommunens vxl 0951-140 00.
• Ansökningsblankett hittar du på: www.storuman.se

SPA-RESA TILL ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 29/10,
åter måndag 6/11.

Pris:
6 250 kr

Enkelrumstillägg från 1355 kr,
(hotellet).
Boka senast 1/10.
En SPA-RESA är en
satsning på dig själv
för framtiden!
Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!

I priset ingår:
Buss fr Dikanäs-Pärnu-Dikanäs.
Båt Stockholm-Tallin t&r i B-hytt med golvsängar. Frukost på båten. Inkvartering med
helpension på Tervis Spa i dubbelrum med
dusch & WC i 6 nätter.
2-3 behandlingar/dag med läkarbesök.
Dagsutflykt (hemlig). Hus 3 tillägg 450:-.
2 ggr lunch och kaffe under resan.
Avbeställningsskydd 350:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80,
eller maila kenneth.dbt@telia.com för
bokning, frågor eller beställa prospekt.
www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI

LYSTRING
ALLA som gjort utlandstjänst KOM på

After work på Hotell Toppen

SISTA FREDAGEN i månaden kl. 18.00
för att äta & prata minnen!
Om ni har några funderingar hör av er till
Sören 070-2483876 Annika 070-6466107

Ta vara på
det friska!
Kom och var med på en dag fylld med livslust torsdag den
21 september 9.30–15.30 på Ansia konferens i Lycksele.
Nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra Lappland samt
nämnden för funktionshinder och habilitering inbjuder till en
livslustdag.
Arrangörerna bjuder på kaffe med smörgås på förmiddagen
samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Lunch finns att köpa på
Skogskåtan men måste beställas vid anmälan. Ange i din anmälan
allergier eller önskan om specialkost.
Moderator är Suzanne Axell från fråga doktorn.
Lyssna på Björn Uglem, överlevaren, äventyraren, kreatören
och medmänniskan som på sin vandring samlat på sig mycket
erfarenhet och kunskap om livet. Han lever sedan 21 år en del av
året i Norra Alaska med världens enda inlandseskimåer. Hos dem
har Björn fått uppleva fantastiska och hårda äventyr. Men inget
kan mäta sig med när han för snart tre år sedan fick en hjärnblödning och med all sin envishet klarade att gå två hundra meter
fram till hjälp som kom att rädda hans liv.
För att se hela programmet gå in på www.vll.se
Anmälan senast den 15 september till annelie.bygden@vll.se
Har du frågor/anmälan är du välkommen att kontakta
Anne-Lie Bygdén 0950-394 65.
Välkommen!

Nu drar vi igång!
med Stensele församlings körverksamhet
Onsdag

14.30 - 15.15 lågstadiet (åk 1-3)
15.15 - 16.00 mellanstadiet (åk 4 – 6)

Torsdag

15.30 - 16.00 förskoleåldern 4 – 6 år

* Som vanligt finns det möjlighet att barnen
hämtas på Parkskolan. Föräldrarna hämtar sedan
strax efter kl. 16.00 i församlingsgården
Mariakören (damkör) - Start v. 37
Torsdagar 19.00 – 21.00
Åskilje-Gunnarns ekumeniska kör - Start v. 36
Onsdagar jämna veckor kl. 10.00
”Drop in” kören
Onsdagar jämna veckor kl. 17.00 -17.45

unna dig tid till annat

– anlita ett skogsproffs

Med många års erfarenhet och tillsammans med vårt verktyg
SkogsvingeTM kan vi snabbt ge svar på när, var och hur du ska
avverka eller göra andra åtgärder i din skog. Vi erbjuder tjänster
som täcker skogsägarens alla behov. Då får du tid att ägna dig
åt annat.
Åke Johansson, Sorsele, tel 0950-238 70
Johan Stenvall, Storuman, tel 0951-154 80

För mer information
Friederike Kirchner 0951-26507
(barnkörer och Mariakören)
Joy Jonson Landin 0951- 26512
(ekumeniska kören och drop in kören)
www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: Stensele församling

Välkomna!

www.scaskog.com

Glöm inte bort att rösta i Kyrkovalet

Söndag 17 september 2017!

Skog och trädgård
99% renare bensin!
0951773 45

Polisen informerar
Receptionen i Storuman kommer att vara
stängd tisdag 12/9
Receptionen i Sorsele kommer att vara
stängd onsdag 13/9
Receptionen i Tärnaby kommer att vara
stängd hela vecka 37
Detta pga utbildning.
För mer info om övriga öppettider,
se www.polisen.se

Kvinnojouren
i Storuman
Tel. 070-567 67 99

Kyrkovalet 2017
Kyrkofullmäktige i Tärna
församling uppmanar ALLA
församlingsmedlemmar att rösta i
årets kyrkoval.
Förtidsrösta på pastorsexpeditionen eller i
församlingshemmet på valdagen den 17:e september.
Kyrkofullmäktige bjuder på fika i kyrkan efter
gudstjänsten på valdagen.

Välkommen att göra din röst hörd för Tärnas bästa.

karminkom.se • Foto: Getty Images

Barnkörer - Start v. 36

Hösten 2017

Läs mer på www.storuman.riksteatern.se och www.norrlandsoperan.se
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Riv ut och spara!

Lördag 7/10 kl 19.00

FAUST

Operaresa till Umeå
Föreställningen börjar kl. 16.00
längd 3 tim och 10 min
inkl. paus

Pris ord. 480:scenpass/pensionär 450:ungd. under 19 år 60:Student 250:Buss och fika efter vägen bjuder vi på.
På hemvägen säljer vi mackor och dryck till självkostnadspris.
Bindande anmälan till Runa 073-8300260 el runafransson@hotmail.com inbetalning till
bankgiro 864-7703. Kom ihåg att skriva namn och adress i meddelandefältet!
OBS! sista anmälningsdag 27 september
Buss avgår från Storumans busstation kl. 8:00.
Läs mer på www.norrlandsoperan.se

Tisdag 10/10 kl. 19:00

KATARINA BARRUK

Församlingsgården Storuman Med låtar på Umesamiska och traditionell jojk möter samiska Katarina
Medverkande
Katarina Barruk, sång och jojk

MOTILI

Barruk sina hemtrakter i Västerbottens inland.
Katarina Barruk är uppvuxen i Storuman men numera bosatt i Umeå
efter två år på samernas folkhögskola i Jokkmokk. Där har hon odlat
sina norska kontakter och hennes medspelare på turnén kommer också
därifrån. Barruk är en av få som har Umesamiskan som sitt modersmål
för vilket hon är en engagerad ambassadör. För två år sen släppte hon
albumet Báruos (oskymd, öppen, uppenbar) producerat av Frode Fjellheim som fått kritikerrosade omdömen.

Tisdag 11/10 kl 19.00

FÖRSVINNANDET

Tisdag 17/10 kl 19:00
Storumans Folkets Hus

Vad händer när demens drabbar en i familjen?
Ellen är frisk som en nötkärna, hon måste till och med visa legitimation när hon ber om
pensionärsrabatt, tro det eller ej! Och minns gör hon jättebra - doften av hennes pappas
rakvatten sitter fortfarande i näsborrarna. Försvinnandet är ett familjedrama om vad som
händer när Alzheimers sjukdom drabbar en i familjen, och när tillvaron inte längre är som
den en gång var. Pjäsen skildrar en kvinna med begynnande demens, sett ur hennes perspektiv. Som publik upplever vi samma gradvisa förvirring som huvudpersonen själv.
Trots sitt allvarliga ämne är föreställningen full av humor och ljus.

Medverkande
Per Burell
Nils Närman Svensson
Madeléne Evertsson

Storumans Folkets Hus
Onsdag 25/10 kl. 19:00

När Åskiljefödda Agneta Norberg fyller 80 år ställer hon till med kalas. Det enda hon
önskar sig av sina nära och kära är pengar att betala sina böter med. För Agneta har varit
olydig och brutit mot lagen. Det visar sig att det inte är första gången och inte heller den sista.
Vad får en människa att bli olydig? Vad är det som får människor att gå över en gräns för sin
övertygelse? Och var går din gräns? Olydnad baseras på insamlade autentiska berättelser
från människor som varit olydiga.

OLYDNAD PREMIÄR!

Tisdag 31/10 kl. 19:00

FOLKMUSIK MED FAMILJEN BURMAN-BERGGREN

Shangri-la, Stensele
Under ledning av Västerbottens utan konkurrens främsta spelkvinna
Även konsert på Tranan kl.14.30 Siw Burman, turnerar familjeorkestern Burman-Berggren i länet. Siw
är riksspelman och fiolpedagog och uppträder med sin man Olle
(kyrkomusiker och storbandsledare) och sina barn.

Medverkande:
Siw Burman, fiol
Sandra Berggren, fiol
Lovisa Berggren, fiol/viola
Johan Berggren, gitarr
Olle Berggren, tramporgel

MOTILI
Torsdag 9/11 kl. 13.00

RÖST

Storumans Folkets Hus

Med humor och kraft berättar RÖST om betydelsen av att rösta och därmed utöva sin demokratiska rättighet/skyldighet.
Nora som går sista året på gymnasiet har alltid haft koll. Men nu, när vuxenlivet knackar på dörren,
förändras allt. Västerbottensteatern har skapat en föreställning med utgångspunkt i vår samtida
politiska landskap. Vi har ställt oss frågor om: kan vi ta vår demokrati för givet, vad har vi att vänta av framtidens politiska styre och vem är jag i den demokratiska processen? Med sex skådespelare, nykomponerad musik och färgsprakande kostymer blir RÖST en resa i vårt politiska undermedvetna där den starkaste
kraften finns inom var och en av oss.

Medverkande
David Andersson
Sarah Appelberg

Torsdag 16/11 kl. 19:00

DANSLEKTIONEN

Storumans Folkets Hus

En överintelligent ung professor i geofysik vid Luleå universitet behöver lära sig
dansa för att kunna delta i en officiell prisceremoni till hans ära. Han tar kontakt med
sin granne, en professionell dansare, för att anlita henne för en danslektion. Men hon
visar sig vara sjukskriven efter att ha blivit skadad i en trafikolycka. Han har problem
med fysisk kontakt och sociala relationer. Hon är deprimerad, cynisk och argsint.
Danslektionen är en dråpligt rolig romantisk komedi som inte kommer lämna någon oberörd.
Medverkande: Annika Isaksson Margareta Niss, Harry Friedländer och Björn Wahlberg.
Läs mer på www.västerbottensteatern.se

Torsdag 23/11 kl. 19:00

VI SOM BOR HÄR

Storumans Folkets Hus

Naturskildraren Martin Emtenäs och den legendariske musikern Stefan Sundström ger sig ut på
årets yvigaste och grönaste turné! Välkomna till en föreställning om biologiskt mångfald - i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor. Med stor erfarenheter av svensk natur och sin passion för
djur undersöker Martin det unika med just er plats. Stefan Sundström väver in nyskrivna låtar om
djur och natur. Föreställningen bygger också på insamlat material om er lokala miljö och lokala
hjältar som brinner för att rädda denkt mångfald - i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor. Med
stor erfarenheter av svensk natur och sin passion för djur undersöker Martin det unika med just er plats.
Stefan Sundström väver in nyskrivna låtar om djur och natur. Föreställningen bygger också på insamlat
material om er lokala miljö och lokalahjältar som brinner för att rädda den.

Medverkande
Martin Emtenäs
Stefan Sundström

Torsdag 23/11 kl. 19:00

MADS TOLLING QUARTET

Församlingsgården
Storuman

Söndag 26/11 kl. 18:00

Den danske violinisten Mads Tolling är numera verksam i USA, där han
är tvåfaldig Grammy-vinnare för sitt suveräna handlag med jazzfiolen i
de stora mästarnas anda. Turnén i länet kommer att lyfta fram den rika
och breda repertoar som vi gärna förknippar med den fantastiska violinisten Svend Asmussen som gick
bort i början av året, 101 år gammal.
Medverkande
Mads Tolling, violin. Jacob Fischer, gitarr. Matthias Petri, bas. Andreas Svendsen, trummor

Torsdag 23/11 kl. 19:00

VAR ÄR MITT HEM?

Församlingsgården
Storuman

Ensam på scen berättar Danjin om hur hans lyckliga uppväxt i det forna Jugoslavien fick
ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut. Med egna ord och bilder tar han med oss på
sin flykt som går via ett korrupt Moskva till Sverige där det visar sig att allt inte blir som
han har tänkt sig. Här tvingas han att leva som illegal. Han är bara ett barn. Officiellt sett
existerar han inte, han lever vid sidan av men samtidigt mitt i det svenska samhället. Ta
del av hans historia som pendlar mellan skratt och allvar utan att lämna någon i publiken oberörd.

Tid och plats meddelas senare
Medverkande
Danjin Malinovic

Rabatter

Producent
Riksteatern

Bli medlem

Medlemmar får 50:- rabatt om inget annat anges.
Gratis inträde för alla under 20 år i mån av plats.

Gillar du kultur? - bli medlem!

Årsavgift ord.150:- fam. medlem 80:Ungd. under 26 år 50:Du får ett scenpass som ger dig rabatt på våra föreställningar samt
tidning & nyhetsbrev
Kontakta Runa 073-830 02 60, runafransson@hotmail.com

Medarr.
Sponsorer

Hantverkare &
Hem 2017 Höstupplagan
- Var med du också!
Framsidan är

ännu ej fastst

älld.

Hantverkare & Handlare!

Nu är det dags för vårens upplaga av
succén Hantverkare & Hem, guiden till rätt
hantverkare och produkter för hus & hem.
Vi fortsätter att ge ut Hantverkare & Hem i
A4-format som bilaga i Bladet i Storuman
och Sorsele, vilket ger dig som annonsör
chansen att nå ut till hela 6000 hushåll &
företag.
Annonsera där du syns!

Hör av dig till oss så berättar vi mer samt
hjälper dig med din annons!
annons@tryckeriet.nu
Tel. 0951-100 17
Märke: Hantverkarbladet ht-2017

Priser:
Helsida 196x280 ............ 8.100:Halvsida 196x138 .......... 4.500:1/3-sida 196x67 ............. 2.800:1-spalt 46x138 ............... 2.200:-

Höstens teman:
• Fukt
• Sovrum
• Mull o jord
• Se över slitaget på huset
• Kul & bra teknik i hemmet
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KYRKOVALET
17 SEPTEMBER
Du som är 16 år och
äldre samt medlem i
Svenska Kyrkan BÖR
rösta i kyrkovalet!
Välkommen till ÖPPET
MÖTE i Vuxenskolans
lokaler i Storuman
torsdag 7 september kl
18.00. FIKA!

Fixat jaktkartorna?

Det! är ännu inte för sent att beställa dem!
V I K T I GT

Jaktkartor

Södra Lapplands
Pastorat

Från A4 upp till 70x100
Laminerade eller printade på vädertålig plast,
smidigt vikbara.

Blå vägen 246, Storuman • 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

Takbox
Pris från:

495:- /vecka
r

ästa badtunno

Norrlands b
Nu lanserar vi

Släpvagn
Pris från:
:1 dygn 149
:9
3 dygn 34

FÖRETAGARE KOLLA HIT!

Passa på att unna din personal en avkopplande stund i våra
badtunnor eller bastu till en otrolig prisvärd summa.
Vi erbjuder självklart ved, utkörning/eldning m.m. om så önskas.
Vi erbjuder nu två nya portabla badtunnor, kompletta med
bl.a. bluetooth, ledspots m.m.

Lanseringspriser Badtunna:
1 dygn 799:- 2 dygn 1199:-

Portabel Bastu komplett på 540 cm
från endast 793:-/dygn
Besök/gilla
oss på
Facebook

HyrHem.com
070-302 02 65

PARTYCOOLER

Vi erbjuder givetvis en medföljande partycooler till bra pris när
du hyr badtunna eller bastu av oss.

Hos oss hyr du även bl.a Högtryckstvätt, Häcksax, Ångtvätt,
Lövblås, Barnfyrhjuling m.m. till otroliga priser.
Besök våran hemsida www.HyrHem.com och boka
redan idag eller ring oss på 070-302 02 65
Vi har öppet när du behöver oss,
alla priser inklusive moms, alltid bra priser!

www.noliabeer.se

Norrlands största ölmässa
20-21 OKTOBER, NOLIA UMEÅ

Köp förköp
- få senaste
nyheterna!
www.noliabeer.se

ÖPPETTIDER
Fredag 15:00-21:00
Lördag 12:00-21:00

AKTIVITETER
Ölprovning, föreläsningar, tävling,
mat, shopping och skäggtrimning
och mycket mer!

Följ oss på facebook!
facebook.com/noliabeer

Mässan arrangeras av Nolia AB

