
10 DEC 2018
Annonsbladet från ditt lokala tryckeri - Art & Typ - Tel 0935-204 10.

Företagsvägen 5A, 911 35 Vännäsby.  www.art-typ.se • anders@art-typ.se
VÄNNÄS-VÄNNÄSBY-BJURHOLM-ÖRTRÄSK
TVÄRÅLUND-RÖDÅ-TAVELSJÖ-GRÄSMYR

BRÄNNLAND-ÖVERBODA-SÖRFORS

Boka vårt fantastiska julbord!

JULTALLRIK 225 kr 
Julbord och Jultallrik kan även fås som catering.

Ring för prisuppgift.

 Kännetecknas av de klassiska smakerna med 
modernt snitt och ett dignande dessertbord

 som serveras både luncher och kvällar, 
vardagar och helger 30 november-22 december.

Pris 395-450 kr
barn 3-6 år 100 kr, 7-12 år 200 kr (ej fre & lör kväll)

TRETTONDAGSAFTON 
med SUpé & DANS till BENDIX
Lördag 5 januari kl 18.30
3-rätters middag och entré 430 kr. 
Meny se vår hemsida.
Del i dubbelrum + supé & dans 730 kr 
Eftersläpp från 21.00, 100 kr.

HEMVÄNDARKVÄLL
Juldagen 25 december 

Öppet till 02.00
Missa inte en av de populäraste kvällarna 

på Hotel Vännäs. 

DJ Fredrik ”Bullen” Stenlund 
står på scenen och kommer att bjuda er 

80-90- & 00-talens största hits!

Köket grillar vår populära Högrevsburgare 
18.00-20.30  

Burgare & entré 160 kr. BOKA BORD

Eftersläpp före 22: Gratis. 22-23: 75 kr.  Efter 23: 150 kr

Julklappstips!  
Presentkort och  förköpsbiljetter

God Jul och ett 
Gott Nytt År

önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Tel 0935-109 30  www.hotelvannas.se
Hotellet  med  de  stora  möjligheterna

Öppettider under jul och nyår
Julafton: Stängt (Hotellet & Frasses)
Juldagen: Puben öppen från 14. Frasses stängt
Annandag Jul: Lilla puben & Frasses öppet 12-19
27-28/12: Frasses stänger 20.00
27-28/12: Hotellet lunchöppet, Lilla puben öppen till 20
29-30/12: Lilla puben & Frasses öppet 12-19
Nyårsafton: Stängt (Hotellet & Frasses)
Nyårsdagen: Lilla puben & Frasses öppet 12-19
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Bjurholms kyrka  Lördag 15 dec kl 18
Julkonsert
Församlingens körer, Annelie & Roger Johansson, 
Kristina Eriksson och kompgrupp.

Johanneskyrkan  Lördag 15 dec kl 19
Musik i juletid
Ungdomskören, Johanneskören, Happy Singers, solister 
och instrumentalister

Kyrkan Vännäsby  Fredag 21 dec kl 19
Julmusik
Vännäsby kyrkokör, Barnkörer, 
Solister och instrumentalister

JULKONSERTER!

JULEN EN gLimT av paRadiSET 
Sista tiden före jul är intensiv och fylld av förberedelser. Våra försök att skapa ett litet paradis av julhelgen finns an-
tydda i de prydnader och symboler vi använder. Julgranen ger oss en bild av livets träd i paradiset. Kulorna vi pyntar 
granen med påminner om dess frukter. Stjärnan i toppen är betlehemsstjärnan och ljusen i granen Guds ljus i mörkret.
Det finns en smak av paradiset och himmelriket i det som är oss kärt med julen. Mitt i längtan efter paradiset föds ett 
litet barn i Betlehem. Barnet är Gud själv som kommer till oss med budskap om ljus, hopp och frid.  Det skyddslösa 
och sårbara barnet påminner oss om ansvaret vi har för varandra. Glädjen att få vara en medmänniska och livets dju-
paste innebörd.
Jag hoppas att vi alla den här julen ska ta hand om varandra. Låta barnen få vara viktiga och hjälpas åt att bär ljus, 
hopp och frid till alla som saknar och längtar efter värme och fred.   
Jag önskar dig en fridfull och välsignad Jul.  Erika Forsvall, Kyrkoherde i Vännäs-Bjurholms pastorat

JULENS gUdSTJÄNSTER
Söndag 23/12 kl 11
Kyrkan Vännäsby, kl 11 Gudstjänst, Michael Darius, 
sång av Matilda och Rebecka. Fika i kyrkan. 
Sammanlyst  -  kyrktaxi!
Bjurholms kyrka kl 11 Mässa, Ulf Gustafsson.

Julafton 
Kyrkan Vännäsby, kl 11 Julkrubba, julens budskap med 
”levande” aktörer. 
Bjurholms kyrka, kl 13 Levande Julkrubba, Kristina 
Eriksson, Brittis och Karin.
Bredträsk kapell, kl 22 Julnattsgudstjänst, Kristina 
Eriksson.

Juldagen 
Bjurholms kyrka, kl 08 Julotta, M-L Marsjögård
Johanneskyrkan, kl 08 Julotta, Kim Rehnman.
Kyrkan Vännäsby, kl 08 Julotta, Ingrid Hammarberg. 
Kyrkokören med Samuel och Lars-Erik på trumpet, 
Thomas Ågren, sång.

Annandag jul 
Bjurholms EFS, kl 11 Gudstjänst, Kristina Eriksson och 
Johan Norum.
Johanneskyrkan kl 11 Mässa, M-L Marsjögård. 
Sammanlyst  -  kyrktaxi!

Söndag 30/12 
Bjurholms kyrka, kl 11 Gudstjänst, Ulf Gustafsson.
Kyrkan Vännäsby kl 11 Gudstjänst, Michael Darius 
Sammanlyst  -  kyrktaxi!

Nyårsafton 
Missionskyrkan Vännäs kl 17  Nyårsbön (ekum.), An-
nelie Bäck, Kristina Eriksson m fl. Därefter gemensamt 
knytis – alla välkomna! Anmäl gärna i förväg vad du tar 
med dig i knytet: Margareta Vigren 073 – 801 08 20.
Bjurholms kyrka, kl 17 Nyårsbön, Ulf och Karin 
Gustafsson.

Nyårsdagen 
Bjurholms kyrka, kl 11 Mässa, Ulf Gustafsson
Johanneskyrkan kl 11 Gudstjänst, Annelie Bäck. 
Sammanlyst – kyrktaxi! 

Trettondagsafton 
Bjurholms EFS, kl 18 Missionsfest med pepparsås

Trettondedag jul
Bjurholms kyrka, kl 11 Gudstjänst, Erika Forsvall
Kyrkan Vännäsby kl 11 Mässa, Kim Rehnman 
Sammanlyst – kyrktaxi!

I kyrkan är det fri entré med möjlighet att, om man vill, vid 
utgången ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete 
(Julinsamlingen)

Välkommen till våra samlingar!

Välkommen till någon av 
våra körer när vi börjar 
om igen i januari!
Bjurholm, kyrkan
Kyrkokören ons 16/1 18.30 
Kom och sjung kören ons 23/1 14.30 

Vännäs, Johanneskyrkan
Johanneskören (vuxna) Prova-på-kör ti 22/1, 29/1 19-21 
Happy Singers (13 år och uppåt) Prova-på-kör on 23/1, 
30/1 18.30-20
Därefter fortsätter vanliga körövningar

Vännäsby
Kyrkokören övar i kyrkan, tis 22/1 19-20.30
Miniton övar i församlingsgården, start ons 23/1 17.30-
18.15
Mellanton, församlingsgården, ons 23/1 15.30-16.30

ALL BArnVerKsAMhet och BArnKörernA 
BörJAr VecKA 4.
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Vi arbetar för att fler människor i världen ska kunna äta 
sig mätta. I vissa kulturer är det tradition att mammor och 

systrar äter sist efter att män och bröder har ätit. 

Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och 
våld inom familjen är exempel på övergrepp som 
flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar 
ses i många fall som mäns egendom och deras 

främsta värde kopplas till reproduktion. Fattigdom och normer bidrar till att många familjer 
inte prioriterar skolgång för sina döttrar. Utbildning 

kan ge kunskap om rättigheter och ökar möjligheterna 
att  kunna navigera i och påverka samhället. 

Flickor får sämre vård och omsorg, trots att de löper 
högre risk att utsättas för sjukdomar på grund av 

undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. 
I många delar av världen får flickor inte tillgång till 

sexualupplysning och preventivmedel.

Det är inte självklart att flickor och kvinnor får ärva mark 
och egendom, vilket påverkar deras möjlighet till försörjning. 

Ofta är de även ansvariga för hem och barn, vilket gör det 
svårt att få en utbildning. 
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En flicka är född

Rätten till 
sin kropp

Mat &
rent vatten

Utbildning

Hälsa &
sjukvård

Trygghet & 
försörjning

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

Hon har rättigheter!

900 12 23

Swisha
din gåva till

TAck!
#EnflickAärfödd

Sk18218



visar dig hem

Ros-Marie
Telefon: 076-817 06 00
E-post: ros-marie@gretasavenstedt.se

Greta
Telefon: 070-685 35 35
E-post: greta@gretasavenstedt.se

Webb: gretasavenstedt.se

Hej!

Vi förmedlar bostäder med känsla och 
engagemang i Vännäs-området. 
 Boka fri värdering hos oss!

Umeåkontoret: V. Norrlandsgatan 40, tel. 090-434 77

Begravning - Bouppteckning - Gravsten

vänd Er i förtroende till oss

www.alenbegravningsbyra.se

tel 0935-123 00 (dygnet runt jour)

Södra Drottninggatan 29, Vännäs

Anne-Lis Hermansson, Christina Wendel, Ulf Påhlsson

”Mamma, hyr min 
skidutrustning i vinter”

SPORTBUTIK, SKIDUTHYRNING, CYKEL- OCH SKIDVERKSTAD

Pengsjövägen 9, Vännäs • 0935-124 00

www.360norr.se

Hyr din kompletta skidutrustning 
hos oss. Enkelt, smart och smidigt!

Nyhet! Nu även med längdskidor XC 
för både barn och vuxna.

Öppet:  Tis & Tor 18-21 • Lör 10-14

VI ÖPPNAR

Torsdag 1 nov
för säsongen

BUTIK KVÄLLSÖPPET
Torsdagar till 19.00 (ej i Sikeå)

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se - KVALITET, TRYGGHET OCH SERVICE -

Förarbevis 
SnÖSKoTEr
Kursstarter i Vännäs
Lördag 15 december

Lördag 12 januari

                                       I samarbete med 

Anmälan:  www.tmab.nu eller 070-631 25 96



Vännäs Webservice • Umevägen 145, Vännäsby
Mikael 070-657 84 98, Robert 070-582 82 68  www.hem.net

Företag / Föreningar
Domän med epost adresser fr. 80:- /mån

Registering av domän fr. 120:-
Hemsida 450:-/sida

DAGENS LUNCH
Ingår bröd, smör, sallad, dricka och kaffe.

Pizza 85 kr

Pizza nr: 1-12

Inbakad pizza nr: 31-34

Kebab 85 kr

Kebabpizza

Kebabrulle

Kebabtallrik

Sallad 85 kr

Kebabsallad

Falafelsallad

Caesar sallad

Grekisk sallad

Pasta 85 kr

Carbonara

Vegetarisk pasta

Curry pasta

Grillrätter 119 kr

Entrecôte

Fläskfilé

Kycklingfilé

Lax

Potatis: strips, klyftpotatis eller kokt potatis

Sås: Bearnaisesås, vitlökssås, chilisås
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Sås: Bearnaisesås, vitlökssås, chilisås

Tel. 0935-107 77  Ö. Järnvägsgatan 8C, Vännäs
Öppet: Mån-Tor 10-20  Fre 10-21  Lör 12-21  Sön 12-20

DAGENS LUNCH  Vardagar kl 10-14
Ingår bröd, smör, sallad, dricka och kaffe
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Entrecôte

Fläskfilé
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Lax

Potatis: strips, klyftpotatis eller kokt potatis

Sås: Bearnaisesås, vitlökssås, chilisås
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Hej alla Vännäsbor!
Vi heter Ellenor och 
Mehdi och har köpt 
Restaurang Roma 

i Vännäs.
Kom in och prova 
något gott ur vår 

nya meny.
Hjärtligt välkomna!

”Den kompletta 
bilverkstan 
i Vännäs”
Vi Gör Billivet Enklare.

Ö. Järnvägsgatan 52
Vännäs  0935-104 40

www.dinglasman.com • 073-042 01 61 Erik Hörnberg

Vi önskar alla våra kunder 

God Jul & 
Gott Nytt År!

Vi hjälper dig med 
uterum, markiser, 

glas och persienner.

Ge bort en riktigt 
GOD JUL

Låt julen smaka med lokala delikatesser från 
Sténstorpet. Vi hjälper dig komponera ihop 
en smakrik och uppskattad julklapp fylld med 
läckerheter för dig, dina anställda, nära och 
kära. Välj bland våra olika marmelader, kex, 
praliner, tunnbröd, havtornsglögg och annat 

Välkommen att beställa årets julklappar hos Sténstorpet i Långsjö!

070- 572 25 75     www.stenstorpet.nu     info@stenstorpet.nu
För mer information om våra produkter, priser och beställningar:

gott.
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NY BEHANDLING
Body Mask Honey

Fuktgivande och 
mjukgörande kropps-

inpackning med Svensk 
Honung, pepparmynta 
och enbär som sprider 
en fantastisk doft och 

känsla.

Årets Julklapp!

Två Händer
Umevägen 11, Vännäs  

Tel 070-368 47 29
cathrine@tvahander.com

Extra öppet 
Lördag 22/12 11-15

Tel. 070-565 13 56 • www.mariasnagelvard.se
Storgatan 6, Vännäs

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

Julklappsbekymmer?
Ge bort ett Presentkort från oss!

Välj valfritt belopp eller behandling.

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar vi er alla.



Öppet: Mån-Fre 7.30-16.00

Företagsvägen 5 A, 911 35  VännäSby
Tel 0935-204 10  •  E-post: anders@art-typ.se  •  www.art-typ.se 

Tryck sedan 
29 år

vad gjorde ni för 25 år sedan?
vi på art & Typ startade denna annonstidning

Så här såg första numret ut i december 1993. 
Det ni håller i handen är det 276:e numret av tidningen.

Så vi på Art & Typ ska passa på att tacka alla ni annonsörer och alla läsare som vi får så fin respons ifrån.

TÄvLiNgSdagS!
Hitta annonsörerna.
Läs igenom denna tidning och hitta igen vilka 
annonsörer som har nedanstående saker i sin 
annons. Klipp ur sidan och skicka in per brev 
eller e-posta svaren till oss. Lycka till!
svara senast 31 dec.
De 3 vinnarna får var sitt Vännäs-Presentkort 
på 250 kr.

aNNONSÖRER!
Alla annonsörer som bokar minst tre annonser 
hos oss för år 2019 får 250 kr extra rabatt 
utöver annonsavtalet. 
Rabatten dras vid faktureringen av den tredje 
annonsen. 
Gäller t.o.m. 14 januari 2019.

Annonsör
 
1 .................................................... 2 .................................................... 3 .................................................... 4 .................................................... 5 ....................................................

Vi arbetar för att fler människor i världen ska kunna äta 
sig mätta. I vissa kulturer är det tradition att mammor och 

systrar äter sist efter att män och bröder har ätit. 

Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och 
våld inom familjen är exempel på övergrepp som 
flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar 
ses i många fall som mäns egendom och deras 

främsta värde kopplas till reproduktion. Fattigdom och normer bidrar till att många familjer 
inte prioriterar skolgång för sina döttrar. Utbildning 

kan ge kunskap om rättigheter och ökar möjligheterna 
att  kunna navigera i och påverka samhället. 

Flickor får sämre vård och omsorg, trots att de löper 
högre risk att utsättas för sjukdomar på grund av 

undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. 
I många delar av världen får flickor inte tillgång till 

sexualupplysning och preventivmedel.

Det är inte självklart att flickor och kvinnor får ärva mark 
och egendom, vilket påverkar deras möjlighet till försörjning. 

Ofta är de även ansvariga för hem och barn, vilket gör det 
svårt att få en utbildning. 
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En flicka är född

Rätten till 
sin kropp

Mat &
rent vatten

Utbildning

Hälsa &
sjukvård

Trygghet & 
försörjning

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

Hon har rättigheter!

900 12 23

Swisha
din gåva till

TAck!
#EnflickAärfödd

Sk18218

SÅLD

"vännäs största motionstävling"
Vännäs Kommunserie 2019 / skidor

Datum:  Plats: stil:

Tis 8/1 Vännäs Lilja Klassisk stil
Tis 15/1 Skidstadion V-by Valfri stil
Tor  24/1 Vännäs Lilja Klassisk stil
Tis  29/1 Skidstadion V-by Valfri stil
Lör  16/2 Vännäs Lilja Valfri stil   
Sön  10/3 Skidstadion V-by Valfri stil

stArttIDer: Vardagar 18.30-19.30  Lör/Sön 11-12
AnMäLAn sker via startkort som ifylles vid starten, avgift 
20 kr, eller 50 kr för familj. Arrangörer: Vännäs SK, Spöland Vännäs IF

stArtA när det passar dig inom den givna starttimmen.
Köldgräns -15°. Motion utan tidtagning kan välja åkstil.
hur långt åker man? Man anmäler sig inte i sin ordinarie årsklass utan man 
åker en valfri sträcka mixat damer och herrar med eller utan tidtagning.
Vännäsby: 1,0 km  1,5 km  2,5 km  5,0 km  10,0 km
Vännäs: 0,5 km  1,0 km  1,5 km  2,5 km  4,0 km  8,0 km
Priser:
Alla åkare upp till 12 år (född -07) som åkt 3 gånger erhåller medalj.
Sedan lottar vi även ut startavgifterna till de som åkt 3 gånger.
Prisutdelning till de som har åkt 3 gånger av kommunserien och utlottning 
av startavgifterna sker efter genomförd tävling söndag 10/3.
1:a vinst 1000 kr, 2:a 800:-, 3:e 700:-, 4-5:e 500:-, 6:e tills pengarna tar slut 
300:-

Mer info: www.laget.se/vannas
www.laget.se/spoland_vannas



Ring och boka tid så får ni träffa 
någon av oss på bilden.

Roland Rodmark, Britta Lindgren, Mårten Rodmark
Annika Hedman, Charlotte Lundgren, Svante Nordwall, 

Rodmark  Åbergs
Telefon 0935 - 39 100

(även jourtelefon) 
www.vannasbegravningsbyra.se

VÄNNÄS BEGRAVNINGSBYRÅ

Vännäs Städ & Fastighetsservice
Vi erbjuder städning, fönsterputsning, snöskottning 

m.m. till privatpersoner och företag.
Privatpersoner kan få RUT-avdrag på städning och fönsterputsning. 

Johan 070-336 74 73

Lås och Säkerhet • Städuppdrag
Ring 070-245 08 85

E-post: mikael.karkea69@yahoo.com
Rot- & Rutavdrag. Innehar F-skattsedel.

Designed by Valeria Aksakova - 
Freepik.com

Vännäs bibliotek
v 52, 24 - 30/12
månd – onsd   stängt
torsdag          15-19
fredag           10-14
lör-sön           stängt

v 1, 31/12 - 6/1
månd – tisd    stängt
onsdag          10-14
torsdag          15-19
fredag           10-14
lördag           10-14

God jul och gott nytt år 
önskar 

bibliotekspersonalen!

Vännäsby bibliotek
Stängt vecka 52 och 1.
Öppet för Meröppetanvän-
dare julafton och nyårsafton.

Jul- och nyårsöppet på biblioteken.

Dags att ta körkort?
Ring oss på 090-77 25 88

www.centralatrafikskolan.se
Etablerad 1987



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer den 26-28 januari

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 14 januari.

Ett lokalt annonsblad i Vännäs och Bjurholm med omnejd.
7800 ex som utdelas till alla hushåll och företag. 
Tillverkat av Art & Typ Trycksaksproduktion i Vännäsby. 
Tel: 0935-204 10.  E-post: anders@art-typ.se

Örjan Swanberg
070-666 40 72
090-13 90 00

orjan.swanberg@
maklarhuset.se

renmarkstorget 11, 903 26 umeå / 090-13 90 00
umea@maklarhuset.se / www.maklarhuset.se

Camilla Krog

Ulrika Edberg Lena Wahlström Jonas Bergh Örjan Swanberg

Christer Bergh Maggi Bergh David Bergh

Camilla Krog

Ulrika Edberg Lena Wahlström Jonas Bergh Örjan Swanberg

Christer Bergh Maggi Bergh David Bergh

Camilla Krog

Ulrika Edberg Lena Wahlström Jonas Bergh Örjan Swanberg

Christer Bergh Maggi Bergh David Bergh

Nina Gottfridsson

Camilla Krog

Ulrika Edberg Lena Wahlström Jonas Bergh Örjan Swanberg

Christer Bergh Maggi Bergh David Bergh

VÄNNÄS / JORDBRUKSFASTIGHET / GULLSJÖ 13
Fantastiskt vackert belägen jordbruksfastighet vid idylliska 
Gullsjön. 35 hektar varav 22 hektar produktiv ungskog och 
10 hektar åkermark.
Boarea: 167 m2 + källare. Äldre ladugård ca 250 m2.
Pris: 1 795 000 kr

Önskar er en riktigt God Jul!

VÄNNÄS / HANTVERKARGATAN OCH REGNBÅGSGATAN
Två familjevillor sålda med budgivning i Vännäs och jag 
har flera köparspekulanter kvar. 
Kontakta mig om du funderar på att sälja!

SÅLDSÅLD

Tel 070-681 47 89 • Ö. Spöland 72, Vännäs • www.levagardsbutik.se

VÄLKOMMEN TILL LEVAGÅRDSBUTIKEN 
I HÄRLIGT jULSTÖK I jULSTÄMNING

Låt er inspireras av vårt handplockade sortiment med extraöppet inför julen

jULMINGEL
Torsdag 13/12 kl 15-19

Tilltugg och Passa-på-priser

Eget Eko-Naturbeteskött
samt lokala delikatesser

Öppet: 
v 50: Torsdag 15-19, Fredag 13-17, Lördag12-16, 

Julveckan: Onsdag-Fredag 13-17, Lördag-Söndag 11-15


