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Vi söker nu en TRÄINDUSTRIARBETARE
heltid, till fabriken i Sorsele

BASECO GOLV AB i Sorsele är inne i ett expansivt skede och ökar våra 
marknadsandelar därför behöver vi återigen förstärka vår organisation. BASE-
CO är marknadsledande på högkvalitativa ytbehandlade massiva trägolv och 
paneler.  Vi tillverkar även småhus och pellets. Våra kunder finns i hela Sverige, 
övriga Europa och Japan.  Vi omsätter ca 90 milj. och är totalt 30 medarbetare.

Arbetsuppgifterna kommer till största del att bestå i att 
arbeta som maskinoperatör inom tillverkning av golv, 
paneler och småhus. Uppgifterna kan vara varierande så 
att vara flexibel är en bra egenskap.  Vi värderar kvali-
teten på våra produkter högt, så noggrannhet och bra 
ordningssinne är egenskaper vi värdesätter.

Körplanering, arbetsrapportering och även inställning-
ar i vissa maskiner sker i datorer så viss datorvana är 
en fördel. Du talar och förstår svenska. Erfarenhet av 
tidigare jobb inom träindustri och innehav av truckkort 
är meriterande.

Som person är du flexibel, noggrann, samarbetsvillig 
och arbetar bra både i grupp och självständigt.
Arbetstid: Heltid, dagtid 7-16

Skicka din ansökan med personligt brev och CV 
per mail till jobb@baseco.se, märkt med ”Golvfabrik” 
senast 30 november.

Ev. frågor till Marcus 0952-550 12
eller marcus@baseco.se
 

FINSK KORV, BASTURÖKT 
SKINKA, SIDFLÄSK MM
FOLKETS HUS STORUMAN
LÖRDAG 19/11 KL 10-15

Konsert

Jubileumskonsert 
Stensele kyrka 14/11 kl 19.00

Uppträdanden av tidigare och nuvarande 
elever samt flera professionella musiker.

Dessutom spelar Inlandsorkestern favoritlåtar 
från de senaste tjugo åren.

 Kom och lyssna till vad man kan åstadkomma 
när man samverkar mellan musikskolor, inom 

regionen och tillsammans med ungdomar 
och vuxna. 

Välkomna till en fantastisk konsert!

20 årVi firar
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

UTSTÄLLNING Konst & konsthantverk
av Anna Winther
23 - 24 november kl. 11.00 - 15.00  
Lokal: Blå vägen 235 i Storuman (nedersta 
plan baksidan, Ynewa yogas lokal)   Välkomna!

ABF 0951-777 90  •  info.storuman.185@abf.se

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

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

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!

0951-773 45

SNÖSLUNGOR
Ring för erbjudande! Skog och trädgård

99% renare bensin!
0951-
773 45

SPF Seniorerna Storumanbygden inbjuder till 

MÅNADSMÖTE
Måndag 18/11 kl 13.00 Församlingsgården Storuman

Patrik Gustafsson informerar om Polisens organisation och arbete. 
Välkommen!

SÄLJES! Polaris Trail Touring DI-08
170 mil. Plastbelag. Servad. Pris: 29.000:-
Finns i Storuman. Tel. 070-202 02 15

Lediga lägenheter hos oss
4:a och 5:a i Storuman

För mer info: www.sumbo.se eller 070-667 83 29

JULMARKNAD
Åskilje Bygdegård 16/11 kl 12.00-16.00

Palt- och kaffeservering. Lotteri, loppis, hantverk. 
Välkomna! Åskilje Bygdegårdsförening

UTHYRES! Lägenhet i Tärnaby
2 rok, ca 70 kvm. Tvättstuga. 070-340 72 79.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Rom. 10:9

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

Ons   13 nov  kl 19 Jag kommer hem igen till jul
Sön   17 nov  kl 19  En komikers uppväxt
Ons   20 nov  kl 19  OBS! Bokat av teatern
Sön   24 nov  kl 19 Joker
Ons  27 nov  kl 19  Last Christmas

0951-10128

Vad som helst...

PRO STORUMAN
HÖSTMÖTE

Fredag 22/11 kl 13.00 Folkets Hus 
Dietisten Ylva Roos informerar om Diabetes.
Kören, lotterier, fika. Pris: 50:-. Välkommen!

”Minns du sången” i Aktiviteten Storuman
LÖRDAG 23/11 kl 12.00 Välkommen att lyssna/sjunga med
i sånger man minns! Slussfors Fria församling • www.segertonen.se

Varmt tack till er som deltagit vid vår kära

Arne Backlunds
bortgång och begravning.

Tack för blommor och gåvor till fonder.

Märta och barnen

HYRESLEDIG 
LOKAL! 

Blåvägen 205 i Storuman
Verkstad, butik och kontor (där Polaris varit).
Servicepunkten AB 070-654 40 07, Tomas

Seniorträff
Tisdag 19/11 kl 13.00 på Filadelfia Storuman

Besök av socialchef Kerstin Olla Grahn. 
Kom och ställ frågor som du har. Fika. Välkommen!

PROSTATACANCER
Betula pc-förening inbjuder till allmänt 
infomöte i Lycksele 
onsdag 20 nov kl. 13.00 
på Hotell Lappland. 
Ämnen: Sjukdomsinfo. Patient-
föreningens roll. Kontaktsköterska. 
Mustaschkampen.
Fika serveras. Även din partner är välkommen!

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
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Samarr: ABF Mitt i Lappland & Kommunbiblioteket   Välkomna!  
Tisdag 26/11 kl. 18.00 Plats: Biblioteket Storuman         

Fritt inträde!

Varför sliter vi ut oss, borde vi inte försöka leva 
annorlunda? Åsa Axelsson berättar roligt, dråpligt och trotsigt om 
sitt tankeväckande ekonomiska experiment. Boken är också ett 
skarpt och provokativt inlägg i debatten om synen på arbete och 
hur samhället ska se ut. Kanske är det dags 
att ställa ekorrhjulen på soptippen?

Författarbesök och föreläsning
Författaren Åsa Axelsson berättar om sin bok 
Jag lämnar ekorrhjulet - Ett liv utan lönEarbEtE

Folktandvården 
stängt

Folktandvården Storuman har stängt 
för renovering måndag 18 november 2019 - 
måndag 20 januari 2020.

För hänvisning, rådgivning eller andra frågor 
ring 090-785 93 97.

ARVIDSSONS POTATIS
Blåviksjön rastplats vid E12: ca kl 15.00
Gunnarn Konsum: ca kl 15.45
Storuman: kl 16.30-17 Folkets hus 
Vilhelmina: kl 18-18.30 OK

King Edward, Folva fr 10:-/kg • Mandelpotatis fr 12:-/kg

Lycksele: kl 14.00-14.30 Parkering nedanför kyrkan, Hamngatan

 MÅNDAGARNA 

 30/9, 14/10, 
4/11, 25/11, 

16/12
✁

✁

✁

Arvidssons 
Potatis

Årliga säsongsinfluensan 
– öppen vaccinationsmottagning

v.47	 	Måndag	-	Torsdag		 	 kl	13-15

STORUMAN sjukstuga har drop-in:

För	ålderspensionärer	över	65	år	eller	personer	som	ingår	i	
riskgrupperna,	gäller	rabatterat	pris	60	kronor.	För	övriga	är	
kostnaden	250	kronor.	Välkommen!

v.47	 	Måndag	-	Fredag	 	 kl	13-15

TÄRNABY sjukstuga:
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POTATIS FRÅN 7,50/KG
I 20 kg säck. Hemkokt sylt, flera sorter (60-70% bärhalt). 
Övrigt sortiment, se www.potatisbilarna.se 
Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil.

SÖNDAG 17/11: 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 15/12.

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

Storumans kommunfullmäktige sammanträder 
tisdag den 26 november.

Information om tid och plats samt de ärenden som 
ska behandlas meddelas i ortspressen och på 
kommunens webbplats www.storuman.se 
en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige
sammanträde

SVÄRTTRÄSKGRUVAN
Informationsmöte om saneringen

Vi bjuder på fika och behöver därför veta hur många som 
kommer. Anmäl dig till Hotell Toppen: 0951-777 00

Varmt välkommen!

Länsstyrelsen
Västerbottens län

Tisdag 26 november kl 18.30
Hotell Toppen Storuman

Vi bjuder på fika och behöver därför veta hur många 
som kommer. Anmäl dig till Hotell Toppen 0951-777 00 
eller info@hotelltoppen.se

Varmt välkommen!

www.yngvessonsmaskin.se

Vi är återförsäljare av 

Snöskoter och ATV

OBS! RÄTT DATUM för annonsen om 
Finska delikatesser på framsidan är LÖR 16/11
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STÄNGT 20/11
pga. utbildning

Välkommen åter 21/11

Anna-Karin, Carina och Eva

Storuman

Har du behov av stöd i ditt föräldraskap, eller behov 
av att prata kring familjefrågor? Utmaningar och 
funderingar som kan uppstå under småbarnsåren 
och upp till tonåren.

Nu finns familjestöd, en kostnadsfri insats med upp till 
fem samtal. Vi har tystnadsplikt och inga journaler förs.
Ring eller maila så bokar vi en tid.

Vi finns på Skolgatan 6D, måndag till fredag 07.30-16.00

Jennie Larsson
Familjebehandlare
jennie.larsson@storuman.se
073-299 00 86

Familjestöd

Maria Carstedt
Familjebehandlare
maria.carstedt@storuman.se
073-076 09 56

TILLBAKA INNAN 
MIDNATT

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

Onsdag 20/11 kl 19.00
Folkets Hus Storuman

Erik och Jill flyttar från stan till en 
gård på landet. Lugnet störs snart av 
den excentriska hyresvärdinnan som 

gör sitt bästa för att skrämma upp 
paret med sina spökhistorier.

Sedan dyker en objuden gäst upp...

ROLF WIKSTRÖM
Torsdag 21/11 kl 19.00
Hotell Toppen Storuman

Lite av gråta-i-ölen-bluesens 
sentimentalitet, uppstagad med 

gamla vänsterideal och i kombination 
med countryns lätta och humoristiska 

idiom ger det texter som liknar 
Vreeswijks.

Förboka hos Hotell Toppen 
0951-777 00.

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

MOTILI

För ett enklare 

skogsägande

Kontakta oss så berättar vi mer
Tommy Gustavsson  070 - 236 46 95

                                                               norra.se

Hos oss får du professionella råd i ditt  
privata skogsägande. Vi planerar och  
utför de insatser just din skog behöver. 

AUKTION I SLUSSFORS SKOLA
Lördag 16/11 kl 18.00
Köp julklappar och gör gott!
Alla pengar går oavkortat till 

Adventistsamfundets hjälporganisation ADRA.
Arr: Slussfors Adventkyrka
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Hålltider:

10.00 – 10.30  Prova på yoga
10.00 – 11.00  Workshop: Kasta tvåhands flugspö
10.00 – 11.00  Workshop: Laviner 
10.00 – 12.00  Workshop: Snickeri
10.00 – 12.00  Visning av brandbilen
10.00 – 12.30  Workshop: Ripsnarningskort
10.00 – 13.00  Testa VR-glasögon
10.30 – 11.00  Prova på yoga
10.30 – 15.00  Skotervisning
11.00 – 12.00  Vad är en prepper?
11.00 – 14.30  Workshop: Handarbete
11.00 – 14.30  Workshop: Hantverk för barn
12.00 – 13.00  Officiell uppvaktning av folkögskolan
12.30 – 14.00  Workshop: Knyta TUB-flugor
13.00 – 15.00  Skjutsimulator
14.00 – 15.00  Workshop: Älg och älglockning
14.30  Korning av vinnare i familjekampen 
14.30  Genomgång av tipsrunda + vinnare 

Välkommen till en dag fylld av aktiviteter. Workshops, pyssel, 
utställningar, loppis med friluftsutrustning, fiskdamm, visning 
av brandbilen, testa VR-glasögon och skjutsimulator, tipsrunda, 
tävlingar, försäljning av lunch. Vi presenterar våra utbildning-
ar och tidigare deltagare berättar om sin tid på folkhögskolan. 
Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. www.fhsk.nu

Lördag 16 november
Klockan 10.00 – 15.00
Storumans folkhögskola fyller 60 år
Välkommen att fira tillsammans med oss!

På
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Influensavaccination startar 19 november

Vissa personer har större risk att bli 
allvarligt sjuka av influensa eller av 
följdsjukdomar till influensan. De 
rekommenderas att vaccinera sig. 
Vaccinet ger skydd mot fyra olika 
influensavirus.
Vaccinera dig, om något av detta 
gäller dig:
• Du är 65 år och äldre.
• Du är gravid, efter graviditetsvecka 

16, eller tidigare om du också re-
kommenderas vaccination av an-
nan anledning.

• Du har en hjärtsjukdom.
• Du har en lungsjukdom.
• Du har diabetes.
• Du har kraftigt nedsatt immunför-

svar på grund av sjukdom eller be-
handling.

• Du har kronisk leversvikt eller njur-
svikt.

• Du är kraftigt överviktig.
• Du har en neuromuskulär sjukdom 

som påverkar andningen.
• Du har flerfunktionshinder.
• Du har andningsproblem, som svårt 

att hosta eller att få upp slem.
Rekommendationerna gäller vuxna 
och barn som är över sex månader. 
För dessa personer kostar vaccinatio-
nen 60 kronor. Övriga betalar 250 
kronor. Familjemedlemmar till och 
personal runt personer med kraftigt 
nedsatt immunförsvar bör vaccinera 
sig mot influensa för att skydda 
dessa känsliga personer.
Om du får influensa
Stanna hemma så länge du har feber 
eller känner dig sjuk. Hosta och nys i 
armvecket eller i en pappersnäsduk 
och tvätta händerna ofta, så minskar 
du risken för smittspridning. Om du 
är en person som rekommenderas 
vaccination och du får influensa ska 
du kontakta vården.
Pneumokockvaccination
Samma personer som rekommende-
ras vaccination mot influensa, utom 
gravida, bör också vaccinera sig mot 
pneumokocker. De betalar 219 kro-
nor. Personer med mycket nedsatt 
immunförsvar behöver ytterligare ett 
vaccin som kostar 520 kronor.
Vaccinera dig på din hälsocentral 
eller sjukstuga 
Ta med legitimation och gärna upp-
gifter om tidigare vaccinationer vid 
vaccinationen. Aktuella vaccinations-
tider finns på 1177.se/hittavard. Mer 
information finns på 1177.se/influ-
ensavaccin. 

Information om  
influensavaccination  
på fler språk finns på  
1177.se/other-languages

Influenssarokotukset alkavat  
19. marraskuuta
Joillakin henkilöillä on suurentunut 
riski sairastua vakavaan influenssaan 
tai sen jälkitauteihin. Näille henkilöil-
le suositellaan influenssarokotusta. 
Rokote suojaa neljältä erilaiselta in-
fluenssavirukselta.
Ota rokote, jos jokin alla olevista 
kuvauksista koskee sinua:
• Olet 65 vuotta tai vanhempi.
• Olet raskaana yli 16. raskausviikolla, 

tai jo aikaisemmin, jos rokotusta 
suositellaan lisäksi jostakin muusta 
syystä.

• Sinulla on sydänsairaus.
• Sinulla on keuhkosairaus.
• Sinulla on diabetes.
• Vastustuskykysi on heikentynyt 

merkittävästi sairauden tai saamasi 
hoidon vuoksi.

• Sinulla on maksa- tai munuaissair-
aus.

• Olet merkittävästi ylipainoinen.
• Sinulla on hermo-lihassairaus, joka 

vaikeuttaa hengitystä.
• Olet monivammainen.
• Kärsit hengitysongelmista, kuten 

heikentyneestä yskintävoimasta tai 
heikentyneestä limanerityksestä.

Suositukset koskevat aikuisia ja yli 
kuuden kuukauden ikäisiä lapsia. 
Nämä henkilöt saavat rokotteen 60 
kruunulla. Muille hinta on 250 kruu-
nua. Erityisen alhaisen vastustusky-
vyn omaavien henkilöiden perheen-
jäsenten sekä tällaisten henkilöiden 
kanssa tekemisissä olevien hoitotyön-
tekijöiden on otettava rokote suoja-
takseen kyseisiä henkilöitä mahdolli-
selta tartunnalta.
Jos sairastut influenssaan
Pysy kotona niin pitkään kuin sinulla 
on kuumetta tai tunnet itsesi sairaak-
si. Yski ja aivasta hihan kyynärtaipee-
seen tai paperinenäliinaan ja pese 
käsiäsi usein tartuntojen ehkäisemi-
seksi. Jos kuulut niihin henkilöihin, 
joille suositellaan rokotusta, ja sair-
astut influenssaan, ota yhteyttä ter-
veydenhuoltoon.
Pneumokokkirokote
Henkilöille, joille suositellaan influ-
enssarokotetta, lukuun ottamatta 
raskaana olevia, suositellaan myös 
pneumokokkirokotetta. Heille rokot-
teen hinta on 219 kruunua. Henkilöt, 
joiden vastustuskyky on erittäin alhai-
nen, tarvitsevat vielä lisärokotteen, 
joka maksaa 520 kruunua.
Rokottaudu terveyskeskuksessasi  
tai terveyskeskussairaalassasi 
Ota mukaan henkilöllisyystodistus 
sekä mielellään myös tiedot aikai-
semmista rokotuksista. Ajankohtaiset 
rokotusajat löytyvät osoitteesta 1177.
se/hittavard. Lisätietoja osoitteessa 
1177.se/other-languages

Rahkan 19.b.  
aalka sohtevaksinasjovne
Naan almetjh stuerebe vaahram ut-
nieh dan skiemtje sjïdtedh sohteste 
jallh skïemtjelassh mah sohteste båe-
tieh. Dah byöroeh vaksineeredh. 
Vaksijne njieljie ovmessie sohtevijrusi 
vööste vaarjele. 
Vaksineerh, jis maam akt dan nuele-
sne datnem tsevtsieh: 
• Datne 65 jaepien båeries jallh båa-

rasåbpoe. 
• Datne nåajsan, graviditeetevåhkoen 

16 minngesne, jallh aarebi jis byörh 
vaksineeredh jeatjah sjïeki gaavh-
tan. 

• Datne vaajmoeskïemtjelassem åt-
nah. 

• Datne gåbloeskïemtjelassem åtnah. 
• Datne diabeetesem åtnah. 
• Datne skïemtjelassem åtnah jallh 

daalhkesh vaaltah mestie dov kråah-
pe vaenie vaarjelimmiem åådtje 
infeksjovni vööste.

• Datne sveehkes librie jallh tjiermieh 
åtnah.

• Datne buajtehks.
• Datne skïemtjelassem åtnah åedtji-

ne jallh neervine mestie gïerve vo-
ejngehth.

• Datne gelliefunksjovneheaptoeh 
åtnah.

• Datne dåeriesmoerh åtnah voejng-
ehth, gïerve gossehth jallh gurh-
kesth.

Byöremh geerve almetjidie jïh maani-
de båarasåbpoe govhte aski båeries. 
Datne gie byöroeh vaksineeredh 
maaksah 60 kråvnah vaksijnen åvtes-
te. Mubpide 250 kråvnah maeksieh. 
Almetji fuelhkie giej dan nåake vaarje-
limmiem utnieh infeksjovni vööste 
byöroeh sohten vööste vaksineeredh 
guktie dejtie vaarjelidh.
Jis sovhtem åadtjoeh jïh  
skïemtjedidh 
Årroeh gåetesne jis vaejlie jïh skïem-
tjes damth. Gossehth jïh gesjnieh 
gaejnelasse jïh bïssh gïetede daamh-
taj guktie ih laanesth. Jis datne alme-
tje gie byöroeh vaksineeredh jïh sovh-
tem åadtjoeh edtjh hoksem gaskesad-
tedh. 
Pneumokogkevaksijnasjovne
Seamma almetjh goh byöroeh vaksi-
neeredh, ij goh nåajsan, byöroeh aaj 
pneumokogkeri vööste vaksineeredh. 
Dah maeksieh 219 kråvnah. Almetjh 
dan sveehkes immunevaarjelimmie 
daarpesjieh vaksijnem mij maaksa 
520 kråvnah.
Datne dov healsoejarngesne jallh 
skïemtjeståaposne vaksineeredh 
Vaeltieh legitimasjovnem meatan jïh 
aaj bïevnesh aarebi vaksinasjovni bïjre 
gosse edtjh vaksineeredh. Vaksi-
nasjovnetïjjh gååvnesieh 1177.se/
hittavard. Vielie bïevnesh gååvnesieh 
1177.se/other-languages

Influeansaboahkkumat  
álggahuvvojit skábmamánu 
19 beaivvi
Muhtin olbmuin lea álkit skihppát 
influeanssas dehe váikkuhusdávddai-
de influensii. Daid olbmuid ávžžuhit 
váldit boahkkuma. Boahkkun addá 
suoji njealje sierra influeansadávd-
daide.
Váldde dan vaksiinna boahku jus dat 
guoská dutnje: 
• Don leat 65 jahkásaš dehe boarrá-

set
• Don leat áhpaheapme maŋŋel vah-

ku 16, dehe jus leat ovdal 
ávžžuhuvvon váldit dan boahku 
eará siva dihte

• Dus lea váibmosivva
• Dus lea geahppáin dávda
• Dus lea diabetes dávda
• Dus lea garrasit vuoliduvvon im-

muvdnasuodji dávdda dehe divššu 
dihte

• Dus lea vuoivvasdávda dehe 
monnemušdávda

• Don leat badjelmeari lossat
• Dus lea neurodeahke dávda mii 

hehtte du vuoiŋŋaha
• Don leat máŋgga ládje doaimma-

hehttejuvvon
• Dus leat vuoidnan váttot dego garra 

gosodat mii dagaha ahte dus lea 
váttis šliivvi oažžut eret

Ávžžuhusat gusket rávesolbmuide ja 
mánáide geat leat boarráset go guht-
ta mannosaččat.Daidda máksá boah-
kkun 60 ruvnna. Earát mákset 250 
ruvnna. Lagašolbmot geain leat olb-
mot geas leat garrasit vuoliduvvon 
immuvdna suodji ávžžuhit maid boa-
hkkut iežas vai suddjejit daid heark-
kes olbmuid mat leat sin birrasis. 
Jus oažžut influeansa
Bisu ruovttus nu guhká go dus lea 
feber vai dovddat ahte leat skibas. 
Gosu gardnjilii dehe báhpora sisa ja 
basa gieđaid. Dat dagaha ahte it njo-
amu earáide dávdda. Jus don leat 
ávžžuhuvvon váldit boahkkuma ja 
šattat skibas influeansan de váldde 
oktavuođa divššun. 
Pneumokockboahkkun 
Buot olbmot geat ávžžuhuvvojit vál-
dit boahkkuma influeansa vuoste 
earut áhpeheamit galget váldit boah-
kku maid pneumokockerii vuostá. 
Dat máksá 219 ruvnna. Olbmot geain 
lea hui heajos immuvdnasuodji dávd-
daid vuostá dárbbašit vel ovtta boah-
kkuma mii máksá 520 ruvnna.
Váldde boahkkuma 
dearvvašvuođaguovddážis 
Váldde mielde duođaštusa ja váldde 
maid mielde dieđuid ovdalaš boahk-
kumiid birra. Áigeguovdilis boahk-
kunáiggit gávdnojit 1177.se/hitta-
vard. Eanet dieđuid gávdnat 1177.se/
other-languages
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Kyrkorna i Storumans kommun

Gunnarn

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN Storuman
Onsdag 13/11 kl 18.00 Kvällsmässa. Söndag 
17/11 kl 11.00 Gudstjänst. Tisdag 19/11 kl 10-13 
Skapande verkstad. Kl 13.00 Träffpunkten. Onsdag 
20/11 kl 18.00 Kvällandakt. Söndag 24/11 kl 
11.00 Mässa. Tisdag 26/11 kl 13.00 Träffpunkten 
avslutning. Onsdag 27/11 kl 18.00 Kvällsmässa.
ÅSKILJE KYRKA: Söndag 10/11 kl 15.00 Gudstjänst.
ÅSKILJE FÖRSAMLINGSHEM: Onsdag 20/11 kl 12.00 
Åskiljeträffen.
STRÖMSUNDS KAPELL: Torsdag 14/11 kl 12.00 
Strömsundsträffen.
STENSELE FÖRSAMLINGSHEM: Måndag 18/11 kl 
13.00 Stenseleträffen.
ÄLDREBOENDE -ANDAKTER: Söndag 17/11 kl 15.00 
Tranan. Onsdag 27/11 kl 13.00 Blåsippan. Kl 13.35 
Sibyllagården.
UMNÄS KYRKA: Söndag 17/11 kl 14.00 Gudstjänst.

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
NORRA FJÄLLNÄS, Gammskola: Söndag 17/11 kl 
11.00 Byagudstjänst E. Holmgren. Kyrkkaffe.
TÄRNA KYRKA: Onsdag 20/11 kl 18.00 Ekumenisk 
bön. Söndag 24/11 kl 11.00 Högmässa, P. Jonsson.
FÖRSAMLINGSHEMMET: Onsdag 20/11 kl 10.00 
Musiklek. Tisdag 26/11 kl 17.00 Samtalsgrupp E. 
Svedberg. Onsdag 27/11 kl 10.00 Musiklek.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn
Onsdag 13/11 kl 18.30 Bibel & bön. Lördag 16/11 
kl 15.00 Församlingsafton med Rolle. Söndag 17/11 
kl 11.00 Gudstjänst med Daniel Öberg, Vindeln. Ons-
dag 19/11 kl 18.30 Bibel & bön. Fredag 22/11 kl 
17.30 After work med Britt-Inger & Lenny. Anmälan 
senast 17/11 tel. 073-150 15 07, 070-392 96 91. 

Måndag 25/11 kl 18.00 Träffarnas avslutning.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
Söndag 17/11 kl 11.00 Gudstjänst i Barsele, Daniel 
Forsberg predikar. Måndag 18/11 kl 18.30 Bön i 
Storuman. Tisdag 19/11 kl 13.00 Seniorträff, besök 
av Kerstin Olla Grahn, socialchef. Kl 19.00 Bön i 
Barsele. Söndag 24/11 kl 11.00 Gudstjänst, Jonas E 
predikar. Missionskollekt och söndagsskola. Måndag 
25/11 kl 18.30 Bön i Storuman. Tisdag 26/11 kl 
19.00 Bön i Barsele.

SION Långsjöby
Onsdag 13/11 kl 18.00 Kul i kapellet. Kl 19.00 Bibel 
och bön. Torsdag 14/11 kl 18.30 Gemenskapscafé. 
Söndag 17/11 kl 11.00 Gudstjänst. M-offer. Onsdag 
20/11 kl 19.00 Bibel och bön. Torsdag 21/11 kl 
12.30 Gemenskapscafé. Söndag 24/11 kl 11.00 
Gudstjänst, Saltkaret. Kl 15.00 Tranan.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman
Torsdag 21/11 kl 18.00 Cafékväll, syföreningen 
Myrornas julmässa. Vackra handarbeten, åror och gott 
fika. Välkommen!

Öppet Hus på 
Tärnaby Skidhem!
Fredag 15 november
Klockan 13.00 – 15.00

Storumans folkhögskola fyller 60 år. Det vill vi fira till-
sammans med dig. Därför håller Tärnaby Skidhem Öppet 
Hus, fredagen den 15 november. Självklart bjuder vi på 
fika. Välkommen!

Läs mer på fhsk.nu

GLÖM INTE ATT ANNONSERA 

INFÖR 1:ADVENT
Utgivning: Onsdag 27/11

Stoppdag: Torsdag 21/11 kl 12.00
Område: Storuman/Sorsele

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

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 NOVEMBER

 
Kulturakademin: Jubileumskonsert  
14 november 19.00  •  Stensele kyrkan  
Kulturakademin firar 20 år genom att fokusera på de som 
betytt mycket för föreningens verksamhet under åren. Gamla 
elever återkommer, musikledare och artister ställer upp och 
Inlandsorkestern med musiker från Lycksele och Storuman spelar 
våra favoritlåtar genom åren. Vi får även besök från tonsättarna  
Arvid Martinsen och Per Egland.  
Fri entré. LIONS serverar kaffe och samlar in pengar till välgörenhet. 
Arr: Kulturakademin. 

Ulf Lundström: Historiska kartor 
19 november 14.00  •  Biblioteket i Storuman  
Ulf Lundström, lokal historiker från Skellefteå museum, visar äldre 
lantmäterikartor och berättar om vad kan man lära sig från kartorna. 
Fri entré. Arr: Storumans bibliotek, Västerbottens museum och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

 
Tillbaka innan midnatt  

20 november 19.00  •  Storumans Folkets hus  
Den kanadensiska succéthrillern Tillbaka innan 

midnatt har spelats över hela världen och 
får nu Sverigepremiär i en samproduktion 
mellan Västerbottensteatern och 
Profilteatern. 
OBS! Åldersgräns från 15 år.  

Biljetter säljs i anslutning till föreställningen: 
ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga 

under 20 år gratis. 
Arrangör: Storumans Musik- och Teaterförening. 

Rolf Wikström 
21 november 19.00  •  Hotell Toppen, Storuman 
Med bluesens attityd, uppstagad med gamla 
vänsterideal och i kombination med countryns 
lätta och humoristiska idiom, ger det texter 
som hamnar i närheten av ett Vreeswijkskt 
språk.  Med Rolf Wikström, gitarr och sång 
och Niklas Medin, klaviatur och sång. 
Biljetter säljs i anslutning till föreställningen: 
ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga 
under 20 år gratis. 
Arrangör: Storumans Musik- och Teaterförening.  

Bokpresentation Åsa Axelsson:  
“Jag lämnar ekorrhjulet – ett liv utan lönearbete”  
26 november 18.00  •  Biblioteket i Storuman  
När fyrabarnsmamman och gymnasieläraren Åsa Axelsson går in i 
väggen har hon inget val; hon måste tänka om. Slut på slänga och 
slösa… Men det som börjar i en ekonomisk nödvändighet blir snart 
en livsstil och en tillvaro i balans. 
Fri entré. Arr: Storumans bibliotek och ABF Mitt i Lappland.
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NORRLANDSOPERAN

VÄSTERBOTTENSTEATERN

VÄSTERBOTTENS MUSEUM

Julbord
PÅ HOTELL TOPPEN

 3,4,5,10,11,12/12 Kvällsjulbord 
  kl 18-21. 390:-/person

 10,11,12/12 Lunchjulbord 
  kl 11-14. 295:-/person

 7,14/12 Julbord med dans
  kl 18-21. 495:-/person
  Dans 21-01 Rogerz

 8/12 Söndagsjulbord
  kl 14-18. 390:-/person

Ring och boka bord på 0951-777 00

Varmt välkomna!


