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- Ät gott från vår höstmeny!   
 Servering kl 10-15 på höstmarknaden 
 hos Bea´s Blommor. SB Turism

Fina 
erbjudanden under dagen!

HÖSTFEST - även hos oss!

- Köp Marabou choklad - få gratis läsk
 Vid köp av Marabou choklad 185-200g för 20:- 
 bjuder vi på en 33 cl Premier läsk. 
 Endast lör-sön i butiken. SO-Macken

- Kanonpris på godis!  
 Lösviktsgodis 4,90:-
 Gäller endast lördag. ICA Supermarket

- Bra priser på möbler & tyger   
 10% rabatt på möbler • 20% rabatt på gardiner, tyger 
 och heminredning (Gäller endast lördagen). Upp till  
 30% rabatt på Ekens sängar. RA:s Möbler & Tyger

RA:s Möbler & Tyger

Kom och va´med!
Lördag 21/9 kl 10/15

30% rabatt* i hela butiken och trädgården!
*Gäller ord.priser. Ej fakturaköp, presentkort, blommogram, snittblommor och färdiga planteringar. Kan ej kombineras med andra rabatter

Höstfest och marknad i Storuman
med lokalproducerat från länet

kl  10.00 Marknad, matförsäljning, café
 11.00-14.00 Ponnyridning
 12.00 Stopptid inlämning pajtävling
 12.15-13.00 Bedömning av pajbidragen
 13.45 Prisutdelning paj
 15.00 Marknaden slutar

Matbröd • Återbruk • Rökta produkter • Ost • Ekologiskt
Saft & marmelad • Hemstickat • Grönsaker • Bär • Svamp

Pyssel-Jenny på platskl 10-15
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

Studiecirkel i SLÄKTFORSKNING
• Är du nyfiken på vem du är och var du har dina rötter? 
• Hur kommer ditt släktträd att se ut?   Ledare: Kjell-Åke Lundström

Info & anmälan:  ABF 0951-777 90  •  info.storuman.185@abf.se

dagtid: Måndagar 13.00  •  Kvällstid: Tisdagar 18.00
Vi startar upp så fort det är tillräckligt många anmälda.

ETT BÄTTRE LIV?
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

R

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

Flyg från Hemavan-Stockholm 
Mån-fredag och söndagar .
www.hemavantarnabyairport.se

LEDIG LÄGENHET på Järnvägsg. 20 C i Storuman
64m2. 4846:-/mån. Uthyres fr  2019-10-01. Tel. 010-480 84 80

SÄLJES! Ett antal 2:or på Blåvägen i Storuman
Lediga. Ring Lennart 070-303 76 74, HSB Brf Centrum

Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror 
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg. 10:43

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

TRASIG TVÄTTMASKIN / KYLSKÅP?
Ring Jimmi Borgström, Electrolux Service tel. 070-370 89 38.

Expert på Electrolux, Elektro-Helios, Husqvarna, Zanussi och AEG. 
Andra märken lagas också. Reservdelar. RUT-avdrag!

 Byadag i Boksjön
 Lördag 28/9 med start kl 12.00
 • Invigning av bagarstugan
 • Loppis
 • Musikunderhållning
 • Fikaförsäljning

Arr: Boksjö bygdegårds-
förening i samarbete med 

Sön 22/9 kl 15 Lejonkungen Sv.tal matiné

 kl 19 Once upon a time in Hollywood
Ons 25/9 kl 19 Once upon a time in Hollywood
Sön 29/9 kl 19 Rocketman
Ons 2/10 kl 19 Yesterday
 

0951-10128

Vad som helst...

Hjärtligt tack för all uppvaktning på 
min stora dag! Det värmde! Aina

All ev. uppvaktning kring min födelsedag 
undanbedes! Vänligen Lars-Ove Persson

”Minns du sången” i Aktiviteten Storuman
LÖRDAG 21/9 kl 12.00 Välkommen att lyssna/sjunga med i 
sånger man minns! Slussfors Fria församling • www.segertonen.se

Hatten av för Armbrytargymnasiet! Fick träna med dom 
2016-2017. Hur kunde ni stå ut med en gammal gubbe?

Dags för ett kostgymnasium i inlandet!
Vad jag inte förstår är att kosten skall transporteras ett varv runt jorden 
innan dom hamnar på våra tallrikar, när dom bästa råvarorna finns runt 
hörnet! Storriksgård-Långsjöby, Birger

Seniorträff
Tisdag 24/9 kl 13.00 på Filadelfia Storuman

Håkan och Therese Nylander, Arvidsjaur, berättar om sina liv samt om 
arbetet inom LP, sjunger och spelar. Fika! Välkommen!

HUS UTHYRES! På Skrinnarvägen i Storuman
Fräscht hus i centrala Storuman, möblerat eller omöblerat. 
4 sovrum, 2 badrum, bastu, braskamin, garage. 
Perfekt för företag, studenter eller familj.
Kontakta: miafarm@hotmail.com eller 076-115 00 19 Patrik

Varmt välkomna till ÅRSMÖTE 
för Storuman Brukshundklubb
Var med och rösta fram styrelseposter, få information samt gör 
DIN röst hörd. Representanter från Svenska Brukshundsklubben 
och Studiefrämjandet kommer att finnas på plats.
Lördag 5/10 kl 13.00 Hotell Toppen Storuman
Sedvanliga årsmöteshandlingar. Handlingarna finns att få på 
plats, samt i facebook-gruppen ”Kul med hund i Storuman”

LÖRDAGSÖPPET BIBLIOTEKET 28/9 kl 11-14
Vi bygger stentroll. Välkomna!

LAPLAND DELI

POP-UP BUTIK
i Kakbitens gamla lokaler

Delikatesser • Tunnbrödschips • Take away • Sylt & saft
Grönsaker • Kaffeost • Hemslöjd • Torrkött m.m.

Gilla oss på Facebook för mer info & tider

Skolgatan 7, Storuman • Facebook: Lapland Deli.se

Närproducerat,

Ekologiskt m.m

Smygöppning på 

Höstfesten 21/9

BORDSLOPPIS i Lions loge
Helgen den 21-22/9 och 28-29/9 kl 11-15
För den som vill hyra ett bord så kostar det 50:-/bord 
och dag. Boka bord på 070-646 68 43. Välkomna!
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POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Amandine 
m.fl. 5 och 20 kg förp. Morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter.
Nykokt sylt, flera sorter, ca 65% bärhalt. Hjortron köpes. 
Säljes från lastbil.

SÖNDAG 22/9: Rusksele mittemot affären 9.15, Lycksele intill Dollar 
Store 10.15, Kattisavan bygdegård 11.30, Blåvikssjön rastplats 12, 
Åskilje affären 12.30, Gunnarn intill Konsum 13, Barsele Folkets hus 
13.30, Stensele 14, Storuman IP 14.30. Nästa tur om 4 veckor.

Ej kort • 070-353 41 86, 070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

FRIDA SELANDER

Pris 150:- / Scenpass 100:- 
Under 20 år gratis!

Tisdag 24/9 kl 19.00
Församlingsgården

En upptäcksfärd bland regnbågar, 
spindlar, trasiga krukor, ström-

avbrott och tårar när Frida 
Selander gör föreställning av sitt 
senaste album. Med rösten och 

texterna i fokus berättar hon 
historier om förgänglighet, om att 
öppna sitt hjärta, om det ömtålig-
aste i människor och om att hitta 

rätt nyckel till rätt dörr.

MOTILI

NÄR PRINSEN 
KOM TILL BYN

Pris 150:- / Scenpass 100:- 
Under 20 år gratis!

Tisdag 1/10 kl 19.00
Församlingsgården

Gunnar Eklund, få skådespelare 
har väl tolkat Torgny Lindgrens texter 

och karaktärer så ofta som han. 
Allt från Skrävel Jani i Ormens väg på 

Hälleberget till berättelsen om 
Skräddare Molin som också spelades 

in för TV. Fri tolkning av I Brokiga 
Blads vatten -  en färgglad berättelse 

om livet och kärleken till konsten

Upphandling Storumans kommun

Markarbete för järnvägsterrass
NLC Storuman etapp 2 - Triangelspår
Objektet avser nybyggnad av ca 900 m järnvägsterrass som 
ligger i skogsmark. I entreprenaden ingår även krossning av 
material. 

Sista anbudsdag 2019-10-09

Läs mer på:
www.storuman.se/upphandling

Mönsterkonstruktion 
och koltsömnadskurs

11-13 & 18-20 oktober i Tärnaby
Med Lise Tapio Pittja. Ni kan själva välja den koltmodell ni 

vill arbeta med. Kursen startar 11/10 kl 18-21 på Folkets Hus 
i Tärnaby. Begränsat antal platser!

Anmälan görs till Gun Margret Utsi gun@sijtijarnge.no eller 
+47 919 05 029. Sista anmälningsdatum 30/9
Arrangemanget är en del av Akteneprojektet

Karl Tiréns jojkinspelningar
Arkivarie Staffan Lundmark berättar om Karl Tiréns 

insamling av jojkar under 1910-talet. Bland annat om de 
inspelningar som gjordes under böndagshelgen 1913 i Tärnaby 

och under Åsele marknad 1914.

Onsdag 25/9 kl 18.00 i Folkan Tärnaby
Torsdag 26/9 kl 17.00 i Sijti Jarnge i Hattfjelldal
Vi bjuder på fika! Arrangemanget är en del av Akteneprojektet

LISIANTHUS Ritva • Skolgatan 14 • Tel. 073-082 41 38

ÖPPET Mån-Fre kl 10-17

LJUNG
1 för 45:- • 3 för 98:-

Även andra höstväxter

Kom  & åk

Välkomna!
Storumans Ångtågsförening

i samarbete med:

STORUMAN - LYCKSELE t.o.r
Avg. Storuman 09.30 - Ank. Lycksele 12.10
Avg. Lycksele 16.00 - Ank. Storuman 18.40
Stopp för av- och påstigande efter linjen
Vuxen 250:-, 13-18 år 150:-, under 12 år gratis i vuxens sällskap

Marknadsresa till Lycksele
Lördag 28/9

Ångtågsfärd med Ånglok E2 957. Avgång från järnvägsstationen

Biljetter säljs på tåget, kontant eller swish. Ej kort!
Fika, smörgåsar och korv • Servering med öl och vinrättigheter

Info: Leif 070-200 19 51, Jens 072-577 54 02

Mat ombord: Fläskkarré eller Rökt pepparlax m. pot. gratängSallad ingår. 150:-/kuvert.Beställ via Conny
070-290 12 46

Skog och trädgård

99% renare bensin!
0951-
773 45 0951-773 45

SNÖSLUNGOR
Ring för erbjudande!

MUSIKVERKSTAD
Välkommen till Missionskyrkan i Storuman 

och sjung, lek och skapa!
För dig i åldern 3-6 år i vuxens sällskap

Start fredag 20/9 kl 10.00
För mer information: Facebookgruppen 

”Musikverkstad i Storuman”. Elina Skarin 070-888 67 29
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norra.se 

Väx tillsammans med oss  
Kontakta Norras skogsinspektor  
i Storuman för ett rådgivande möte. 

Tommy Gustavsson 070 - 236 46 95

I skogen växer en 

hållbar framtid 
Att äga skog ska vara fritt, lönsamt och  
roligt. Vi hjälper dig med det du behöver  
i ditt skogsägande, allt från skoglig  
planering till gallring och avverkning. 

www.nolialedarskap.se

www.noliabeer.se

Konferensen arrangeras av Nolia AB

Smakmässan för ölfantaster, nyfikna, livsnju-
tare och provsmakare. Här finns bryggerier, 
matutställare och andra drycker som cham-
pagne, vin, rom, gin, whisky, fruktvin, must, 
läsk och mycket mer.

Norrlands största ölmässa
18-19 OKTOBER, UMEÅ

Biljetterna  
är släppta!

MÄSSAN SOM  
BARA VÄXER
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Storumans kommunfullmäktige sammanträder
Tisdag 24 september 2019 kl 12.30
på Tärnaby Fjällhotell, Ö. Strandv. 16, Tärnaby

Lista över de ärenden som ska behandlas och besluts-
underlag finns på kommunkontoret i Storuman, 
Tärna Samservice i Tärnaby och på kommunens webbplats 
www.storuman.se

Allmänheten hälsas välkommen!

Patrik Persson
Ordförande

Storumans 
kommunfullmäktige

Anbud på snöröjning 
av Laisaliden-vägen
Laisalidens vägsamfällighet söker 
entreprenör för snöröjning och halk-
bekämpning av vägen mellan Laisholm 
och Laisaliden för säsongen 2019-2020.

Komplett förfrågningsunderlag fås 
från föreningens ordförande: 

Peter Jacobsson
070-585 12 41
peter.jacobsson@sogeti.com

Vi söker extrapersonal 
till kundtjänst 
Kommunalförbundet LYSTKOM söker vikarie/extra-
personal till kundtjänst i Storumans kommun. Arbetslaget 
består av 8 personer med placering i Storuman, Tärnaby, 
Lycksele och Åsele. Nu söker vi en vikarie, med placering 
i Storuman. Det är en fördel om du också har möjlighet 
att arbeta på någon av de andra orterna vid behov.

I arbetsuppgifterna ingår att ta emot samtal/meddelanden, be-
manna receptionen samt hjälpa besökare med information eller 
enklare ärenden till kommunen. Vi söker dig som är utåtriktad, 
har en känsla för service och god kommunikativ förmåga, då du 
är kommunernas ansikte utåt. Du har god förmåga att uttrycka 
dig på svenska i både tal och skrift, samt förmåga att tala och 
förstå det engelska språket.

Omfattning:  Deltid, dagtid ca 2 dagar/vecka. 
 Arbetstider och dagar kan anpassas 
 enligt överenskommelse.
Varaktighet:  Omgående och under hösten enligt 
 överenskommelse.

Är du intresserad eller vill veta mer?
Kontakta Marie Ahlqvist, enhetschef kundtjänst LYSTKOM
0950-166 26 eller marie.ahlqvist@lycksele.se
Ansök senast 2019-09-25

LYSTK    M

Nils Mattias Anderssons jojk

Mannen på Åvlavuelie
Lördag 28/9 kl 18.00 i Folkan Tärnaby

Professor Harald Gaski föreläser om Mannen på Åvlavuelie,
en av Samelands mest betydelsefulla jojkar. Vi bjuder på kaffe!
Arrangemanget är ett samarbete mellan Akteneprojektet och 

projekt Förstudie om samiskt museum i Dearna/Tärnaby.

MASKINVISNING PÅ TURNÉ

Prata småskaliga sågverk med Bamsesågen!

Visning av Naarva S23 Stegmatare, 
TMK Energiklipp och Temared släpvagn! 

Visning av Alstor 840Pro kombimaskin!
Alstor 8x8 är en smidig miniskotare som är lättkörd i alla terränger

Demonstration av Pilkemaster EVO36
Marknadens snabbaste vedmaskiner

Vi kommer till ... 
Skellefteå 30 september Demodag hos Bamsesågen  Kl. 11.00 - 17.00
Åsele 1 oktober   INGO bensinstation  Kl. 11.00 - 17.00
Vilhelmina 2 oktober   Tjärnvallen   Kl. 11.00 - 17.00
Storuman 3 oktober   Frendo Krysset Kl. 11.00 - 17.00
Sorsele 4 oktober  Sorseledörren  Kl. 11.00 - 17.00
Arjeplog 5 oktober  Arjeplogs marknad   Kl. 10.00 – 15.00

Vi bjuder
på ka� e
och fi ka!

Du vet väl att du även kan läsa Bladet på
www.tryckeriet.nu
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VD för världsledande tillverkare av amfi biemaskiner
Dorotea Mekaniska AB söker en VD som visar entreprenörsanda och som genom 

 mo albbud ted llit axäv tta tegalob åf nak nadissdankram åp tsmärf etebra tråh 
 tksinket hco gninjläsröftropxe tom datkirni ,nellor-DV alxa tta oder rä uD .rå argån 

.gitkiv rä räd oravrän nid hco aetoroD llit dgalröf rä netehmaskreV .ginnuk 

Läs mer om profi len vi söker på    DV/es.aksinakemaetorod.www

Frågor besvaras av styrelseordförande Jonas Ahlberg på telefon 076-790 44 00, 
  .46 56 566-070 / 88 852-2490 nofelet åp nilhaH nröjbroT DV ednaravun relle 

Ansökningar skickas till jonas.ahlberg@lagercrantz.com

Dorotea Mekaniska AB (www.doroteamekaniska.se ) är med sitt varumärke Truxor 
världsledande tillverkare av amfi biemaskiner med tillhörande verktyg för vassklippning, 
sjörensning, miljömuddring och oljesanering. Merparten av försäljningen sker till 
utlandet via återförsäljare på alla kontinenter. Bolaget omsätter omkring 70 mkr med 
god lönsamhet och ingår sedan april 2019 i den börsnoterade teknikkoncernen 
Lagercrantz Group AB (www.lagercrantz.com).
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Vilhelmina              
0940-58 47 20

Låt oss hjälpa dig!
I över 20 år har vi med framgång  
stöttat och avlastat våra kunder.  

 
 

 
 
Vad kan vi hjälpa dig med? 

 

Räcker  
inte tiden  

till?

www.rdv.seUmeå              
090-349 44 30

Lycksele              
0950-348 40

Solceller
Med solceller har du möjlighet att omvandla solenergi till el. 
Låter det intressant? Vill du lära dig mer och inspireras till att 
själv producera förnyelsebar el? 

Båda föreläsningarna är öppna för alla. Till lunch finns ett litet fokus på större 
anläggningar och affärsmodeller. Aftonföreläsningen har fokus på något mindre 
anläggningar som passar för flerbostadshus, villor och fritidshus. 

Föreläsare är Lans Andrén, solenergiexpert. Lars har mångårig erfarenhet av
föreläsning inom solenergi och han förmedlar kunskap på ett strålande sätt, med 
både humor och energi.

Välkommen!

Information

Campus, Arenan  |  måndag 27 maj  | kostnadsfritt, men anmälan krävs

Sollunch kl 11.30-13.00   (vi bjuder på lunchmacka)
Aftonsol kl 18.00-20.30   (vi bjuder på fika)

För anmälan och program 
www.skelleftea.se/energi
www.skelleftea.se/evenemang

I samarbete med:

drop-in
i mån av plats 
men då utan 

tilltugg

Ingen föranmälan krävs. 
Vi bjuder på fika!

Inspirationsföreläsning om solceller
Med solceller har du möjlighet att omvandla solenergi till el. 
Låter det intressant? Vill du lära dig mer och inspireras till att 
själv producera förnyelsebar el till din villa eller fritidshus?
Föreläsare är Lars Andrén, solenergiexpert. Lars har mångårig erfarenhet av föreläsning 
inom solenergi och han förmedlar kunskap på ett strålande sätt, med både humor och energi.

 

Måndag 30/9  kl. 18.30-20.30 Tärnaby Fjällhotell 
Tisdag 1/10  kl. 18.30-20.30  Folkets hus i Sorsele
Onsdag 2/10  kl. 18.30-20.30  Hotell Toppen i Storuman

SORSELE 
KOMMUN
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Vi vill också prata om skogen  
 

VI ERBJUDER EN TVÅ TIMMARS OMVÄRLDSANALYS OM SKOGENS ROLL I KLIMATARBETET SOM SEDAN 
FÖLJS AV EN DISKUSSION.   
 
En ökad hållbar användning av skoglig biomassa kan väsentligen bidra till att uppfylla Sveriges klimat- 
och energipolitiska målsättningar. Samtidigt kan näringslivets konkurrenskraft i hela norra Sverige 
stärkas.   
 
Är detta förenligt med ett naturvårdsanpassat skogsbruk och biologisk mångfald? Det finns starka 
åsikter om hur skogen ska brukas och vad den ska användas till. Behovet av att kunna föra en öppen 
och konstruktiv debatt om skogen och dess framtid har kanske aldrig varit större än nu, samtidigt som 
positionerna mellan olika intressen förefaller vara mer låsta. 
 
Det är bråttom att få acceptans för svenskt skogsbruk om dess potential att reducera fossil koldioxid 
ska nyttjas fullt ut. 
 
 
 
 
Magnus Matisons, Projektledare bioekonomi, BioFuel Region 
Magnus har 20 års erfarenhet av olika aspekter på skogens brukande.  Idag koordinerar han ett 
bioekonomiskt nätverk mellan Sveriges regioner och är aktiv i EU:s panel för bioekonomi-intressenter.  
 
Kontakta Magnus Matisons om du är intresserad av detta erbjudande! 
Magnus.matisons@biofuelregion.se  
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30 september kl 18-21
Hotell Toppen, Storuman

Ingen föranmälan, alla välkomna!
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annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17 • Blå Vägen 246

Utgivning: Onsdag 2/10
Stoppdag: Torsdag 26/9 kl 12.00

Område: Storuman/Sorsele V.40

Kyrkorna i Storumans kommun

Nästa Blad!

Gunnarn

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 18/9 
kl 18.00 Veckomässa. Söndag 22/9 kl 11.00 
Gudstjänst. Tisdag 24/9 kl 13.00 Träffpunkten. 
Onsdag 25/9 kl 18.00 Andakt. Tisdag 1/10 kl 13.00 
Träffpunkten. Onsdag 2/10 kl 18.00 Veckomässa.
ÅSKILJE KYRKA: Söndag 22/9 kl 15.00 Gudstjänst.
ÅSKILJE FÖRSAMLINGSHEM: Torsdag 26/9 OBS 
DAG! kl 12.00 Åskiljeträffen.
STRÖMSUNDS KAPELL: Torsdag 19/9 kl 12.00 
Strömsundsträffen.
STENSELE FÖRSAMLINGSHEM: Måndag 23/9 kl 
12.00 Stenseleträffen.
FESTHÖGMÄSSA I ÅSELE: Söndag 29/9 är 
gudstjänsterna i Södra Lapplands pastorat sammanlysta 
till Åsele kyrka.
ÄLDREBOENDE - Andakter: Onsdag 2/10 kl 13.00 
Blåsippan. Kl 13.35 Sibyllagården. Kl 14.45 Backens 
sjukhem.

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 22/9 kl 11.00 Mässa. 
Körmedverkan av MILK-Ursviken (P Jonson). 
Onsdag 2/10 kl 18.00 Ekumeniskbön. 
FÖRSAMLINGSHEMMET: Onsdag 25/9 kl 10.00 
Musiklek barn 0-5 år. Söndag 29/9 kl 11.00 
Familjegudstjänst. (E Holmgren). Onsdag 2/10 kl 
10.00 Musiklek, barn 0-5 år.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn
Onsdag 19/9 kl 18.30 Bibel & bön. Söndag 22/9 kl 
11.00 Gudstjänst med Open Doors. Onsdag 25/9 kl 
18.30 Bibel & bön. Lördag - Söndag 28-29 Se Storu-
man.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
Söndag 22/9 kl 11.00 Gudstjänst, Jonas predikar, 
söndagsskola. Tisdag 24/9 kl 13.00 Seniorträff. Besök 
av Håkan och Therese Nylander från LP. Kl 19.00 Bön i 
Storuman och Barsele. 27-29/9 Fredag - Söndag
100-års jubileum! Se separat annons! Tisdag 1/10 kl 
19.00 Bön i Storuman och Barsele. 

SION Långsjöby
Onsdag 18/9 kl 19.00 Bibel och Bön. Torsdag 19/9  
kl 18.30 Gemenskapscafé. Söndag 22/9 kl 11.00  
Gudstjänst. M-Offer. Onsdag 25/9 kl 19.00 Bibel och 
Bön. Torsdag 26/9 kl 12.30 GemenskapsCafé.
Söndag 29/9 kl 15.00 Tranan.

FRÄLSNINGSARMÉN STORUMAN
Torsdag 26/9 kl 18.00 Cafékväll, Skördefest! (Åror). 
Välkommen!

Upphandling Storumans kommun

Skolskjuts
Inbjudan till anbudsgivning för skolskjutsar i 
Storumans kommun.

Sista anbudsdag 2019-10-02

Läs mer på:
www.storuman.se/upphandling

Filadelfiaförsamlingen i Storuman firar

100-års jubileum!
Helgen 27-29/9

Fredag kl 18.00 Berättarkväll från dåtid till nutid och 
framtid med bl.a. Johan Pettersson. Församlingskväll
med middag. Anmälan: pingst100.storuman@gmail.com
Lördag kl 10.00 Körövning för alla som varit med i 
Ungdomskören/Storuman Gospel. Kl 11-14 Vi firar på torget 
med fikaservering och aktiviteter för barnen. Kl 18.00 Guds-
tjänst, besök av Karl-Ove Härgestam. Kören medverkar. 
Söndag kl 11.00 Jubileumsgudstjänst, besök av 
Daniel Alm. Jubileumsoffer! Varmt välkomna!
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Vi tror på kraften i lokala samarbeten. Tillsammans med skogsägare, 
företag och entreprenörer i bygden skapar Sveaskog värde i hela 
produktionskedjan. Ett exempel är leverans av möbelkubb till sågen 
i Glommersträsk. Ett annat är rakt, stolt talltimmer för golv och hyllor 
till Setra Malå. Virkesbehovet är stort, och din skog kan bidra till 
klimatsmarta slutprodukter och tillväxt i bygden. 

Gör en bra virkesaffär. 
Låt mig räkna på din skog.

Richard Holmgren
Sorsele, Storuman, 
Lycksele, Malå och Norsjö  
0953-416 51

Din skog kan göra 
gott för bygden.

Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele 
Tel: 0952-550 10

Norrländsk
pellets
för stugan
eller stallet. 

1 pall  
= 768 kg 

1 storsäck  
= 700 kg

Kontakta din återförsäljare för pris.

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

Arvidsjaur Maskinmekaniska:  
Matts Elfing 070-695 88 67

Plåt & Byggspecialisten, Storuman: 0951-105 33

OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
Läs mer om vår pellets på baseco.se

ÅRETS  
KULTUR 
KOMMUN

VÄSTERBOTTEN

Mer information om programmet hittar du på  
www.storuman.se/evenemang

KULTUR I STORUMAN 
ÅRETS KULTURKOMMUN 2019/20

SMAKPROV UR PROGRAMMET I SEPTEMBER-OKTOBER

Skräddar Molins berättelser  
Berättarföreställning med Gunnar Eklund. 
19 sept kl 18.00 • Tärnaby Fjällhotell. 
Biljetter säljs i anslutning till föreställningen: ord. 
150 kr, scenpass 100 kr, barn och ungdomar under 
20 år gratis.  
Arr: Nordiskt Berättarcentrum/
Västerbottensteatern i samverkan med Tärnaby 
bibliotek och Tärnaby Fjällhotell. 

Berättarklubb med middagsbuffé 
Medverkande från den berättarworkshop som hållits under dagen. 
21 sept kl 18.00 – 22.00 • Tärnaby Fjällhotell.  
Fri entré. Middagsbuffé med Västerbottenstema: 295 kr. 
Arr: Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern i samverkan 
med Tärnaby bibliotek och Tärnaby Fjällhotell. 

När du går på känsla är du alltid i tid  
En musikalisk berättelse med Frida Selander.  
24 sept kl 19.00 • Församlingsgården Storuman. 
Biljetter säljs i anslutning till föreställningen: ord. 
150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga under 20 år 
gratis. Prod: Norrlandsoperan.  
Arr: Storumans Musik- och Teaterförening. 

Kulturarvsmässa  
Gamla fotografier och arkivhandlingar från Storuman,  
föredrag och visningar, möte med arkiv- och museipersonal. 
28–29 september kl 10–15 • Aktiviteten, Storuman.  
Fri entré. Fika finns till försäljning. Arr: Västerbottens museum, 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Storumans Fotoarkiv. 

När prinsen kom till byn  
Gunnar Eklund tolkar Torgny Lindgrens berättelse.  
1 oktober kl 19.00 • Församlingsgården i Storuman. 
Biljetter säljs i anslutning till föreställningen: ord. 150 kr, scenpass 
100 kr, barn och ungdomar under 20 år gratis. 
Prod: Västerbottensteatern. Arr: Storumans Musik- och 
Teaterförening. 

Berättarkafé om beredskapsminnen 
Minns och berätta om tiden kring andra 
världskriget i fjällbygderna. 
6 oktober kl 15.00 • Ankarsunds Folkets hus 
Fri entré. Servering.  
Arr: Västerbottens museum  och 
Hembygdsföreningen Gratian.  
Medarr: Vuxenskolan. 

4 händer x 4 fötter 
Organisterna Karolina Lif och Friederike Kirchner.  
Lördag 12 oktober kl.18.00 • Stensele kyrka.  
Arr: Stensele församling.


