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Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

F ars Dag 
14 nov 
2-rätter  300 kr
3-rätter  380 kr

Kl 15-19, boka bord.
Meny, se hemsida.

Boka vårt fantastiska Julbord!
Kännetecknas av de klassiska smakerna med modernt snitt och ett dignande dessertbord som serveras 

både luncher och kvällar, vardagar och helger. Julbord och jultallrik kan även fås som catering.

Julbord med underhållning.
Välkommen på årets skönaste julfest när vi dukar upp 

vårt klassiska julbord och omtalade dessertbuffé!
På scenen står partytrubadurerna Demoll Duo redo att 
bjuda på klassisk julmusik, oförglömliga partyhits samt 

ett och annat överraskningsmoment!
Kvällen avslutas med klackarna i taket på dansgolvet 

tillsammans med DJ Emilie Conradzon!
Fre-Lör 26 & 27 november. 27/11 fullbokat.

Fre-Lör 3/12 & 4/12. Fullbokade båda.
Fre-Lör 10 & 11 december. 11/12 fullbokat.

Fre-Lör 17 & 18 december
Välkommen att boka bord till JULKALASET på 
0935-109 31. Mer info på www.hotelvannas.se

Måndagar och tisdagar, endast förbokning på julbord med större grupper.
Lunchjulbord, 450 kr inkl. kaffe och en julmust/läsk.

Stora julbordet veckokvällar, 495 kr inkl. kaffe.
Stora julbordet lördag lunch och söndag, 550 kr ink. kaffe

Lör 6 nov 
Höstbuffé & entré
Kl. 18.00-20.30   

275 kr  
Eftersläpp 
150 kr, 
18 år

PARTYKVÄLL

Boka bord på 0935-109 30  www.hotelvannas.se

VINN!
Alla som bokar buffén & 

äter har chansen att vinna en 
Scott monosuit overall, 
en natt i sviten, m.m.

Lottdragningen är i första 
spelpausen. Du måste vara på 

plats för att vinna!

i samarbete med  
Johansson Maskin

åldersgräns 18 år
efter kl 21.00

Händer hos oss
Á la carte onsdag - lördag.

29/10 Hösterbjudande på á la carten
30/10 Abonnerat

5/11 After allhelgonamarknad
6/11 Underbar skoterbar med 

Riff Raff Ruff
12/11 Á la carte
13/11 Abonnerat 
14/11 Fars dag

20/11 Abonnerat



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

:

Välkommen till kyrkan!
Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag!

Bjurholms kyrka  
Öppet: mån-fre, kl. 9.00-15.00
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00 
Vardagsmässa, tors kl. 18.00 (jämna veckor) 
Söndagsgudstjänst kl. 11.00

Johanneskyrkan 
Öppet: mån-tor, kl. 9.00-15.00 
Andakt, mån-fre kl. 10.00 
Fredagsmässa kl. 20.00 
Söndagsgudstjänst kl. 18.00

Vännäs kyrka 
Öppet: mån-fre, kl. 9.00-15.00 
Söndagsgudstjänst kl. 11.00

Ni har väl inte missat att vi livesänder gudstjänsten på 
hemsidan? www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm/live 
OBS! sändningarna går ej att se i efterhand. 

Café Hörnan
Öppet ons-, tors- och fredagar kl. 09:00-15:00

29/10 Månadens TÅRTA!
12/11 Månadens SOPPA & BINGO

Välkommen!

Johanneskyrkan

 
 

Nu 
Nu startaNu

Tisdagar i församlingsgården, Vännäsby
kl. 11.30 (programpunkt kl. 12.15)

SOPPLUNCH

Ingen anmälan, kom som 
du är - kläder efter väder.

Varje tisdag kl. 10.30
Samling: kyrkstugan.

PåGång! 

Promenadgruppen PåGång i Bjurholm

Sammanlyst fredsmässa!
Johanneskyrkan 14/11 kl. 11.00
sång av Happy Singers. Församlingens konfirmander och 
barnverksamhet medverkar. 
Efter gudstjänstern LJUSMANIFESTATION!

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

0935-209 10 / 0932-100 10

Ovan regnbågen
Sånger om tro, hopp och kärlek

Med Lisbeth Fors Malm, Josefin Hansdotter & Susanne Hakola

Bjurholms kyrka
Sön 31/10 kl. 18.00 

Fri entré - arrangemanget sker i samverkan med sensus

Konsert i Bjurholms kyrka

Kyrkofullmäktige  
i Vännäs-Bjurholms pastorat

Sammanträder 11/11 kl. 18.00
Kyrkstugan, Bjurholm

Allhelgonahelgen 

Välkommen
Bjurholm kyrka
Öppen kyrka  fredag kl. 13.00-16.00.
Minnesgudstjänst  fredag kl. 19.00

Johanneskyrkan, Vännäs
Hörnan är öppen som vanligt, kl. 9.00-15.00 
Minnesgudstjänst  lördag kl. 18.00

Mariakapellet, Vännäs
Öppen kyrka   fredag kl. 13.00-18.00
 lördag kl. 13.00-18.00
Ljuständningsandakt fredag kl. 18.00

Vännäs kyrka, Vännäsby
Öppen kyrka   fredag kl. 13.00-19.30
 lördag kl. 13.00-18.00
Minnesgudstjänst fredag kl. 18.00

BARNAKTIVITETER
På Öppen kyrka har vi pedagoger på  
plats som håller i aktiviteter för barn.  
                  Välkommen in! 



www.alenbegravningsbyra.se

Tel. 0935-123 00,   090-434 77

Vänd Er i förtroende till oss
Vi hjälper Er med

Begravning
Bouppteckning

Gravsten
Bår- och kisttransporter

Alen
BegravningsbyråNya

Hanna Wendel Ulf Påhlsson AnneLis Hermansson

www.lackcenter.com
Marahällan 26, Vännäs   e-post: info@lackcenter.com

Stig: 070-635 49 30   Pierre: 076-818 81 75

lackErinG aV 
• Fordon (även lastbilar/traktorer)

• Försäkringsskador.
• Rostlagning.
• Kök/Möbler.

• Industrilackering.
Det mesta går att lackera!

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

Vi utökar 
med 

ännu en 
personal

Tel. 073-207 82 66  •  Vännäsby  •  www.slojdarnashus.se

Välkomna till vår JULFÖRSÄLJNING 26 nov–23 dec
Hållbara och närproducerade 
presenter och klappar för alla!



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!

www.dinglasman.se • 0933-340 00, 073-042 01 61 Erik Hörnberg

Det är inte för sent med en inglasning

Vi hjälper dig med inglasningar, 
markiser, invändiga solskydd 

och det mesta inom glas.

I våra bolån ingår ett 
personligt engagemang.
Du är varmt välkommen till oss, vare sig du redan är 
kund eller funderar på att bli. 

Ansök direkt via webben eller skicka ett mejl, 
vannas@handelsbanken.se, så hör vi av oss.

Hjulinställningar - Fälgriktning - Fordonsservice - Bilvård

VÄNNÄSBY    Tel. 0935-200 25    www.gsdackservice.se

Däck  •  Fälgar  •  Däckhotell
Vi har BRA VINTERDÄCK! Har du?

Frisör

www.qlip4you.se
Vännäsby 0935-205 20 
Umevägen 167

Tomtebo 090-765 76 06 
Sjöråvägen 69

Farsdagstips! 
Vad sägs om en: 

- klippmaskin för 1495 kr 
- en box med lyxiga herrprodukter 

för 495 kr 
- eller kanske ett presentkort 
på fotvård eller klippning?



BUTIK KVÄLLSÖPPET
Torsdagar till 19.00 (ej v.24-33, ej i Sikeå)

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se

Öppettider: Onsdag-Fredag 10-18 • Lördag 10-15
Storgatan 2, Vännäs  •  Tel 070-260 84 88

Följ oss på Facebook: Saluhallen i Vännäs  
 Instagram: Saluhallenivannas

Lammskinn
både korthåriga och 

långhåriga

Hudvårdsprodukter 
från Ljung of Lapland 

Sorsele 

Barnkläder från 
Leva K 

Nyhet! Glaskonst av 
Inga-Lill Lidström, 

Tavelsjö

Lokal mat • Hantverk • Mathantverk • Café

Honung från biodlare i trakten
Lokalt Kött 

och Tunnbröd 
å mycket mera... 

Café Saluhallen 
med riktigt gott fika!

I  s a m a r b e t e  m e d

Anmälan senast  
15 december 2021 till  
vannas.tf@riksteatern.se 

Biljettpriser med  
scenpass (medlem):  
295 kr/vuxen (ord. 350 kr)
150 kr/ungdom tom 26 år  
(ord. 195 kr)

Bli medlem i Vännäs  
riksteaterförening och  
få alltid rabatterade  
biljetter med scenpass

TEATERRESA TILL SKELLEFTEÅ
Med buss, lördagen 15 januari 2022 

Musikanternas 
uttåg

av P O Enquist

Guidad tur i Sara Kulturhus 
samt biljett till Västerbottensteaterns föreställning  

I  s a m a r b e t e  m e d



Återförsäljare 
för:

BJURHOLM
Öppettider:
Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 9.00 - 14.00 
Köpmannagatan 3, Bjurholm
Tel: 0932-10067

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus
Tel 070-565 13 56 • www.mariasnagelvard.se • Umev. 11, Vännäs

EKOLOGISK
ANSIKTSVÅRD
 Till både henne 

och honom!

köp 3 
betala 
för 2!

      HÖST-
MARKNAD

20 november, kl 10-15
Festplatsen i Vännäsby

Här hittar du lokalproducerade varor,  
matprodukter, hantverk och fika. 

Välkommen!

I l l u st r a t i o n :  KAJSAFORM

I  s a m a r b ete  m e d

CANVASTAVLA
Bilden printas på kraftig canvasduk och levereras upp-
spänd på en kilram med 15 mm djup. Bilden syns alltså 
även på kanterna.   
Vi hjälper gärna till med beskärning 
av bilden och storleksförslag.
Även upphängning monteras.
Egen produktion i hög kvalité. 

Presenten till 
nära och kära!

Priser, från digitala bilder:
Längsta sida     -35 cm 350 kr
Längsta sida 36-50 cm 490 kr
Längsta sida 51-70 cm 690 kr
Längsta sida 71-100 cm 890 kr

Företagsvägen 5A, Vännäsby
Tel 0935-204 10 • www.art-typ.se 

anders@art-typ.se

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

Välkommen till 

Vännäsbiblioteken!

Digitalt höstlovsprogram: Minecraft
2/11 13.00 – 15.00  För dig från 9 år.
Är du trött på hus som är byggda med jord och ser ut som skokar-
tonger? Passa då på att anmäla dig till vår workshop i Minecraft! 
Vill du joina vår värld behöver du Minecraft Java Edition. Du 
deltar hemifrån via Discord och behöver en dator, internetupp-
koppling, ett Minecraft-konto och Minecraft nerladdat på din 
enhet. Anmäl dig till: biblioteket@vannas.se eller 0935 - 141 80. 
Begränsat antal deltagare.
Babybokprat 
fr o m 4/11 kl 12.30 på Vännäs och Vännäsby bibliotek.
Sagor och ramsor för barn 0–2 år, fyra torsdagar med start 4/11. 
Anmälan sker till respektive bibliotek.
Skrivarhörnan
Kurs online för dig som är skrivsugen och vill bolla idéer, få 
inspiration och feedback. För ungdomar 14–18 år.
Anmäl dig till moa.stromberg@vannas.se eller moa.wallberg@
nordmaling.se  För mer information, se minabibliotek.se 
Vännäs bibliotek
Tel: 0935–14180 
E-post: biblioteket@vannas.se 
Vännäsby bibliotek
Tel: 0935-141 90 
vannasby.bibliotek@vannas.se 
För öppettider och 
mer information se
www.minabibliotek.se Foto: Maria Sidebo



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
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

Öppet: Mån-Ons 8.30-18.00 • Tor 8.30-19.00 • Fre 8.30-17.00
Tel. 0935-515 88 • Östra Järnvägsgatan 16 B, Vännäs

Ni kan hitta oss på Facebook och Instagram.

Vi bjuder därför på 10% rabatt på klippning 
under tiden 1 nov - 12 nov.

1-års Jubileum!

orjan.swanberg@
maklarhuset.se
070-666 40 72

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

VÄNNÄS / VILLA / PENGSJÖ 73
Enplansvilla med läcker utsikt mot sjön. Bergvärme, varm-
garage, komfortkyla, stor altan och uterum
Trädgårdstomt 1303 kvm. Boarea 135 kvm. Biarea 110 kvm.

david.bergh@
maklarhuset.se
070-666 40 16

VÄNNÄS / VILLA / KVARTSVÄGEN 7
Trevlig 1½-plansvilla i mycket barnvänligt läge. Dubbelvarm-
garage, bastu och 60 kvm altan
Hörntomt 853 kvm. Boarea 150 kvm. Biarea 52 kvm.



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 20-22 november.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 5 november.

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

Julbord 
med underhållning

Utvalda dagar. Boka din plats nu!

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Julbord 
i Tältkåtan

Ring och boka bord!

Nu serverar vi åter vårt stora julbord i tältkåtan. 
Vi har restaurang med fullständiga rättigheter

Julbord 399 kr
från första advent

Jultallrik Varm & kall tallrik  240 kr
Vi kan även ordna julbord och jultallrik 

för catering och hemkörning.

0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen!

Bastu & Badtunna

  

Minilekpark
Här kan era barn leka och ha skoj!

Vi har öppet året runt!Missa inte!

• 2st Hoppborgar• Trampbåtar

• Minigolf
• Bio för barn

För aktuella händelser, 
besök oss på Facebook!

Midsommarafton
runt stången och trevlig gemenskap!

• Utsmyckning av midsommarstång och dans
• Klassisk midsommarmat som sill och grillat 
 med 2 sittningar 
•  Tipspromenad 
 och mycket annat skoj!

Boka boende
- se vår hemsida!

WiFi 
på hela 

campingen

Nyheter
Flyboards 

Paintball

Restaurang & Uteservering
Fullständiga rättigheter

Catering för alla tillfällen

0932-520 44 • 070-390 51 38 • www.angsjoncamping.se

Välkommen!

ÖppeT hela åReT!

Öppettider
för reception, restaurang och uteservering

se hemsida: www.angsjoncamping.se

hallOWeeN
FeST

lördag 30 oktober

Kl 16-19 Matservering
Menyn är baconlindad kycklingfilé med 

rostade rotsaker och persiljesås
eller lax med rostade rotsaker

Pris: 250 kr inkl en öl och entré
Boka bord, 070-390 51 38

Kl 20-23  pubafton
med underhållning

Pris till bästa 
Halloween utklädnad


