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TA HAND OM DIG!

lackering AV

• Fordon (även lastbilar/traktorer)
• Försäkringsskador.
• Rostlagning.
Vi utökar
med
• Kök/Möbler.
ännu en
• Industrilackering.
personal
Det mesta går att lackera!

Med över 40 års erfarenhet borgar vi för väl
utförda jobb.

Nu kan du enkelt köpa hem vår nyttiga och
hälsosamma Foodbox. Maten som får dig att
må bra och underlättar din vardag.
Välkommen!

Friskvårdscenter
f r i s k va r d s c e n t e r. s e

www.lackcenter.com

Marahällan 26, Vännäs e-post: info@lackcenter.com
Stig: 070-635 49 30 Pierre: 076-818 81 75

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

Tel. 010-330 99 09 • www.friskvardscenter.se

Följ oss på facebook för senaste uppdateringarna.

Företag / Föreningar

Domän med epost adresser fr. 80:- /mån
Registering av domän fr. 120:Hemsida 450:-/sida
Vännäs Webservice • Umevägen 145, Vännäsby
Mikael 070-657 84 98, Robert 070-582 82 68 www.hem.net

Välkommen till oss!
Hotellets luncher serveras måndag-fredag 10.30-14.00
Det går även bra att ta som take away, från 75 kr

I dessa tider kommer öppettider variera på restaurangen på kvällar och helger,
följ oss på Facebook och hemsidan.

Helgkassar, beställ senast torsdagar kl 10.00
För att se veckans helgkasse, kolla på vår hemsida eller Facebook.

Frasses öppet måndag-söndag
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hotellet med de stora möjligheterna
Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 33

Det mest lästa bibelordet under 2020 var Jesaja 41:10
“Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig
med min hand.”

Under en lång tid har oro och osäkerhet kännetecknat
vardagen för många av oss. Vi har firat jul men på ett
annorlunda sätt och vi har firat gudstjänst på ett annorlunda sätt, hemma och digitalt. Vi har inte heller kunnat
samlas i kyrkan som vanligt till högtider, dop och begravning. Kyrkklockorna har i stället ringt oss samman
till eftertanke och bön.
Kyrkorna fortsätter att vara öppna för att ge oss en
plats där vi kan känna hopp och Guds gemenskap. Ingen
människa ska behöva vara ensam eller rädd. De flesta av
oss har en möjlighet att göra skillnad för en medmänniska, att visa omtanke, ge tröst och stöd, ringa ett samtal
eller ta en promenad med den som behöver få träffa
någon. Det är inte ensam utan tillsammans som vi ska ta
oss igenom den här pandemin.
I tider av oro och kris är det också kyrkans viktigaste
budskap, Gud har inte övergett dig oavsett hur ditt liv
ser ut och vad som hänt så är Gud nära precis som det
står i Jesaja 41:10.
Med önskan om Guds välsignelse!
Erika Forsvall
Kyrkoherde

Kaffe på kyrkbacken

Varje fredag rullar vi ut termos och fika
och tänder i eldkorgen utanför Johanneskyrkan
- oavsett väder.

Fredagar
kl. 9.00-11.00
Köldgräns -15.

Behöver du prata med någon
så vi finns tillgängliga för samtal.

0935-209 10 / 0932-100 10
TACK för alla mormorsrutor!
Vi har fått in över 150 mormorsrutor som nu ska
fogas samman till filtar som ska auktioneras ut tillför
mån för drabbade av coronaviruset offer i världen.
Auktionen kommer att pågå under feb/mars, läs mer
på hemsidan om hur auktionen går till och hur du
lägger ett bud.
Öppen kyrka med

Dagens Ord & psalm
Varje söndag läses dagens text.
OBS! max 8 personer i lokalen.

Bjurholms kyrka kl. 11.00
Johanneskyrkan kl. 18.00
Vännäs kyrka kl. 11.00
Act Svenska kyrkans julinsamling är nu avslutad.
Totalt har 48 673 kronor samlats in i Bjurholm och Vännäs som
går raka vägen till arbete för flickors rätt till ett värdigt liv.
Pop-up butiken Myrra stod för hela 25 395 kronor! Myrra är nu
stängd - men vem vet kanske Myrra poppar up igen i framtiden.
17 februari startar fasteinsamlingen - håll utkik för aktiviteter!

Ekumeniska böneveckan2021
25-31 januari

Må 25/1 kl. 19.00
Fridhem ELM
Se fridhem.info

Ti 26/1
kl. 19.00
Pingstkyrkan
Se pingstkyrkan-vannas.com

On 27/1 kl. 19.00
Missionskyrkan
Se missionskyrkanvannas.se

To 28/1 kl. 19.00
EFS (Johanneskyrkan)
Tema: Att be tillsammans
OBS! Max 8 pers. anmälan krävs, 0935-205 80

Fr 29/1
kl. 19.00
Svenska kyrkan
Tema: Att låta sig omvändas av Ordet
Se sändningen via Vännäs församlings Facebook.

Sö 31/1 kl. 11.00-13.00
Bönepromenad i Vännäs
Se respektive samfunds digitala kanaler
för mer info.

www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm www.facebook.com/vannasforsamling www.facebook.com/bjurholmsforsamling vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se 0935-209 10//0932-100 10

BUTIK KVÄLLSÖPPET

Torsdagar till 19.00 (ej v.24-33, ej i Sikeå)
Vännäsby, 0935-399 30 johanssonmaskin.se

UTGIVNINGSPLAN 2021
Manusstopp

Utgivning

Mån 11 januari
23-25 januari
Fre 12 februari
27-28 februari
Fre 12 mars
27-29 mars
Fre 9 april
24-26 april
Tor 6 maj
22-24 maj
Tor 10 juni
26-28 juni
Fre 13 augusti
28-30 augusti
Fre 10 september 25-27 september
Fre 8 oktober
23-25 oktober
Fre 5 november 20-22 november
Fre 26 november 11-13 december
Prislista och Annonsavtal finns på vår hemsida
www.art-typ.se

Välkommen till Vännäsbiblioteken!
Under pandemin vill vi för din egen och andras skull be dig att:
• Hålla avstånd till andra besökare och personal
• Bara stanna den tid det tar för dig att göra dina ärenden
• Tvätta eller sprita händerna före och efter besöket
Handsprit finns vid entrén och självbetjäningsautomaterna.
Vi kan ta emot högst tio besökare samtidigt.

För dig som inte vill komma in i biblioteket:
• Du som tillhör en riskgrupp och vill låna böcker, tidskrifter
eller filmer utan att besöka biblioteket: kontakta oss via
telefon eller e-post, så plockar vi ihop böcker enligt önskemål
och kommer överens med dig hur böckerna ska levereras.
• Du som kan komma till biblioteket, men helst sköter dina lån
utan att komma in: kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Ingen ska bli utan läsning!
Kontakta oss:
Vännäs bibliotek
Tel: 0935-14180
E-post: biblioteket@vannas.se

Vännäsby bibliotek
Tel: 0935-141 90
vannasby.bibliotek@vannas.se

För öppettider, se www.minabibliotek.se
Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

Bli supporter!

visar dig hem

Ge ditt stöd till barn och ungdomar för att de ska få
chansen till en roligare park och en bättre hälsa.
Instagram: #cykelparkenvby
Du kan läsa och se mer på: www.cykelparken.nu

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

Swisha ditt
stöd här.

Ros-Marie

Greta

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

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

Webb: gretasavenstedt.se

Ett lokalt annonsblad i Vännäs och Bjurholm med omnejd.
7500 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

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer den 27-28 februari

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 12 februari.

Här utförs inte bara behandlingar,
har även försäljning av produkter.
Här finner du lite av varje...

Ekologisk tvål/duschkräm
Mild, återfuktande 90 ml med pump

99 kr/st, 2 st 180 kr
Refill 1 liter 299 kr

Vid köp av Refill får du med
en 90 ml tvål gratis.

Hej!
Vi är en fullservicebyrå i Vännäs & Umeå som hjälper dig
med löpande bokföring, bokslut,
årsredovisning, lön, deklarationer
samt rådgivning.
Samuel Önnbo - 070-303 63 45
Per Lindström - 070-281 81 85

www.cloudredovisning.se

Finns flera dofter att välja mellan.
Gäller tom 20/2 2021.

-Mascara, eyeliner, pincett
-Nagellack, olika nagelfilar, nagelsax
-Fotfil, fotkräm
-Ekologisk hudvård till hela familjen
-Återfuktande tvål/duschkräm
-Trutvalla läppcerat
-Handkräm, kroppsolja, nagelolja
-Ansiktsolja, rengöring
-Tvättbara munskydd och engångs
-Väteperoxid H202 3% i olika storlekar
-Tancan brun-utan-sol produkter
-Presentkort

Gratis frakt.
Skicka ett sms,
då skickas det
till dig.
Lämnas i brevlådan inom
Vännäs/
Vännäsby.

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

Tel 070-565 13 56 • www.mariasnagelvard.se • Umev. 11 Vännäs

Dansbanegatan 16, 911 33 Vännäs - Lärlingsgatan 20, 904 22 Umeå

VÄNNÄS / HYRESHUS / KONSTNÄRSGATAN 11

Huvudbyggnaden uppfördes 1991 i 4 plan med hiss och källare.
Består av 20 st lägenheter varav 8 st 1:or och 10 st 2:or och 2 st
övrigt. Gårdshuset är i ett plan innehållande två lägenheter om
ett rum och kök samt förråd. Total area 1361 m2.

VÄNNÄSBY / LÄGENHET / GARVERIGRÄND 3 F

Välplanerad genomgående 2:a i bra förening vid Umeälven.
67 m2 boyta i markplan.

orjan.swanberg@
maklarhuset.se
070-666 40 72
renmarkstorget 11, 903 26 umeå / 090-13 90 00
umea@maklarhuset.se / www.maklarhuset.se

