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VÄNNÄS-VÄNNÄSBY-BJURHOLM-ÖRTRÄSK
TVÄRÅLUND-RÖDÅ-TAVELSJÖ-GRÄSMYR
BRÄNNLAND-ÖVERBODA-SÖRFORS

Öppet hela året!
OKTOBERFEST
Lördag 2 oktober

Tacobuffe med husets öl, vin eller cider,
och ett oktoberfest glas samt entré till
underhållningen.
Från kl 16.00

Julbord 399 kr
från första advent

RiffRaffRuff underhåller kl 20-23.
Pris 350 kr.

Jultallrik

Endast entre, 150 kr.
Endast tacobuffe, 150 kr.
Restaurang och uteservering öppen.
Boka bord och husvagnsplatser,
begränsat antal.
Utifrån gällande restriktioner.

Varm & kall tallrik

240 kr

Vi kan även ordna julbord och jultallrik
för catering och hemkörning.

Restaurang & Uteservering
Fullständiga rättigheter
Catering&för
alla tillfällen
Bastu
Badtunna

Minilekpark

Öppettider

Här kan era barn leka och ha skoj!

för reception, restaurang och uteservering
se hemsida:
www.angsjoncamping.se
Vi
har öppet
året runt!
För aktuella händelser,
besök oss på Facebook!

WiFi
på hela
campingen

Julbord
i Tältkåtan
Ring och boka bord!

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

Julbord
med underhållning
Utvalda dagar. Boka din plats nu!

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

Välkommen!
Välkommen!

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

:

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

Johanneskyrkan

Café Hörnan

Öppet ons-, tors- och fredagar kl. 09:00-15:00
30/9 Månadens TÅRTA
15/10 Månadens SOPPA & BINGO
Välkommen!

SOPPLUNCH

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.

Sammanlyst gudstjänst med EFS!
Johanneskyrkan 15/10 kl. 11.00
Predikan: EFS Västerbottens distriktsföreståndare Mats
Lindberg. Sång & musik av RAKA, lotteri & fika.

Nu
Nu startaNu

Varje tisdag från och med 5/10.
Promenadgruppen PåGång i Bjurholm

PåGång!
Ett sätt att mötas och samtala på
ett säkert sätt. Välkommen!

BARNVERKSAMHET I VÄNNÄS
verksamhetsstart vecka 40

ÖPPEN FÖRSKOLA (INGEN ANMÄLAN)
Vännäs/Johanneskyrkan
torsdagar
Vännäsby/församlingsgården tisdagar

9.00-11.30
9.00-11.30

MINIORER (ANMÄLAN KRÄVS)
Vännäs/Johanneskyrkan
torsdagar
Vännäsby/församlingsgården måndagar

13.00-15.00
13.30-15.30

JUNIORER (ANMÄLAN KRÄVS)
Vännäs/Johanneskyrkan
torsdagar 15.00-17.00
Vännäsby/församlingsgården tisdagar
13.30-15.30
Anmälan till Miniorer & Juniorer: Lars-Erik, 070-521 89 27

BARNKÖREN MELLANTON (ANMÄLAN KRÄVS)
Vännäsby/församlingsgården tisdagar
Anmälan MellanTon: Bodil, 0935-205 30

15.30-16.30

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

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

Varje tisdag kl. 10.30
Samling: kyrkstugan.
START 21/9!

NU STARTAR KÖRVERKSAMHETEN!
BJURHOLM - START V. 38
Alla körer i Bjurholm övar i kyrkan.
Körledare Susanne Hakola, 0932-108 74

Bjurholms kyrkokör onsdagar kl. 18.30
Sång till hälsa
torsdagar kl. 13.30

VÄNNÄSBY - START V. 39

Kören i Vännäsby övar i församlingsgården.
Körledare Bodil Johansson, 0935-205 30

Vännäsby kyrkokör tisdagar kl. 19.00

VÄNNÄS - START V. 41

Alla körer i Vännäs övar i Johanneskyrkan. Körledare Britt-Mari Hörnqvist, 073-094 52 90

Johanneskören
Happy Singers

tisdagar kl. 19.00-21.00
onsdagar kl. 18.30-20.00

Konsert ”Ovan regnbågen”
Sånger om tro, hopp och kärlek.
Bjurholms kyrka 31/10 kl. 18.00

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

Var med och fira

Järnvägens
jubileum!
”Kulturevenemang i Vännäs,
för Vännäs och om Vännäs.”
Även du är välkommen att arrangera aktiviteter.
Missa inte heller kulturhelgen på Hemberget
den 8-10 oktober!

EvEnEmangsgruppEn
Vännäs järnvägsjubileum

Jubileumsdag
Lördag 2 oktober
Vi ses i Oscarsparken
och knyter ihop jubileet
med ett större firande.

Läs mer om program och
aktiviteter på vannas.se

Vi har

BRA VINTERDÄCK! Har du?
Däck • Fälgar • Däckhotell

Hjulinställningar - Fälgriktning - Fordonsservice - Bilvård

VÄNNÄSBY

Tel. 0935-200 25

www.gsdackservice.se
Företag / Föreningar

Domän med epost adresser fr. 80:- /mån
Registering av domän fr. 120:Hemsida 450:-/sida

men till
Välkom lioteken!
bib
Vännäs

Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

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

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

• Visitkort • Medlemskort
• Blanketter • Flygblad
• Affischer även stora format
• Medlemstidning • Kuvert
• Färg Kopiering/utskrift
• Canvastavlor

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
Första videochatten sker 29 september 18.00–19.00

visar dig hem

Vännäsbiblioteken deltar i firandet
av järnvägen, 130 år i Vännäs

Lördag 2 oktober
Pop up-bibliotek vid firandet i Oscarsparken. Låna böcker av
lokala författare, eller varför inte något om tåg och järnvägar!
Delta i vår frågesport för vuxna, eller tävling för barn.
Vännäs bibliotek är som vanligt lördagsöppet 10.00 – 14.00
Låna böcker av lokala författare, läs dokument från bl a järnvägsinvigningen 1891, och annat som rör järnväg, tåg och
Vännäs historia.
Fler arrangemang runt järnvägsjubiléet kommer under hösten.

Vindelälvens litteraturfestival 12 – 16 oktober
Vännäsbiblioteken deltar i Littfors
med poeterna Pär Hansson och
Erik Vernersson, författaren Maria
Broberg och Bockarna Bruse som
barnteater.
För program och föranmälan, se
littfors.se, vannas.se eller minabibliotek.se

För att få veta mer om vad som händer i biblioteken och våra
aktuella riktlinjer runt corona, se:
www.minabibliotek.se
Vännäs och Vännäsby bibliotek på Facebook
Vännäsbiblioteken på Instagram

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

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

Lokal mat • Hantverk • Mathantverk • Café

Västerbottens Såpan
i lager igen

Forsbacka lamm,
lammburgare, korv,
lammkött

Mat &
Hantverks
mässa
Lördag 20 nov
Festplatsen Vännäsby

Halv gris (ostyckad)
55 kr/kg
(beställningsvara)

Äppelmust av
lokala äpplen
från Stenstorpet

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

BUTIK KVÄLLSÖPPET

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

SÅLD

VÄNNÄS / LÄGENHET / HOVSLAGARGATAN 20 D

Välplanerad genomgående 2:a med sydvästbalkong. 78 kvm.
Våning 2/2. Månadsavgift 4611 kr
Pris 410 000 kr

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

GULLBYN / JORDBRUKSFASTIGHET / GULLBYN 2
I fint läge vid Vindelälven.
Mark 29 800 kvm.

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

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

Norrlands vassaste anläggning finns i Vännäs

Varmt välkomna till Vännäs Pulverlack, där vi sätter färg på vardagen. Vi ser ljust på framtiden och redan i augusti kommer det vara full fart i produktionen.
Robotteknik, operatörslös produktion, automation i överflöd och snabba leveranstider,
då är vi på Vännäs pulverlack er självklara partner när det kommer till pulverlackering.
Allt har gått enligt plan och vi är igång med produktionen sedan v.34.
Varmt välkomna in.

Robot på plats.

Förbehandling, kammare 2.

Superugnen som är den första i sitt
slag, med 300st dysor hettar vi upp
tjockt gods på nolltid.

Anläggningen från utsidan.

Lackeringsbox, cyklon och Wagners
supercenter.

Tips från vår lunchmeny:
Goda Quesadillas med

Vänd Er i förtroende till oss
Vi hjälper Er med

kyckling och guacamole.

Rostat surdegsbröd med
pulled pork.

Läckra Bowls med

olika topping

Beställ vår goda smörgåstårta
finns i flera olika smaker
Café
Ljusly�tan
Café • Konditori • Lunchservering

Begravning
Bouppteckning
Gravsten
Bår- och kisttransporter
Har ni funderingar om borgerlig
begravning, ring oss så berättar vi mer.

Ö. Järnvägsgatan 16, Vännäs
Tel 0935-109 20
www.cafeljuslyktan.se

Begravningsbyrå

Vännäs Städ & Fastighetsservice

Tel. 0935-123 00
090-434 77

Vi erbjuder städning, fönsterputsning, snöskottning
m.m. till privatpersoner och företag.
Privatpersoner kan få RUT-avdrag på städning och fönsterputsning.

www.alenbegravningsbyra.se

Johan 070-336 74 73

Lyxig Body Oil
Den går direkt in i
huden utan kladd.
Perfekt för torr hud.
• Vegan
• Ekologisk
• Svensktillverkad

Nu 199
kr
(249:-)
Finns i dofterna
jordgubb, cocos,
natural citrus och vanilj.

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

Alen

a

Ny

Begravning - Bouppteckning - Gravsten

Mat &
Hantverks
mässa
Lördag 20 nov
Festplatsen Vännäsby
Anmälan:
070-681 47 89
levagard@gmail.com

LOKALT & NÄRA

Mat och hantverk i Vännäs

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

Kom till mig
på medicinsk fotvård
när du har problem med:
Förhårdnader • Fotsvamp
Hälsprickor • Liktorn
Hårda naglar • Nagelsvamp
Vårtor
Eller bara allmänt när du har ett behov av
att få fötterna ompysslade!

Boka på

Frisör

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

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 23-25 oktober.
OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 8 oktober.

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.

Företag och större sällskap, ring Bert-Ove för mer information och priser. Tel 0935-109 31.

Ny meny i höstens tema

Förrätter
Krispig jordärtskocka, 90 kr

Hälleflundra & morot, 280 kr

Dillmajonnäs, picklad lök samt riven manchego

Kantarellravioli, 265 kr

Morotspuré med sveciaost, dillskum, rostad morot och strössel

Rödbetsgravad röding, 115 kr

Brynt smör, dillskum, strössel samt grönkål

Kålrabbipuré, betor, fermenterade senapsfrön och krispig wontonblad

Ryggbiff från svenska gårdar, 280 kr

Helgens råbiff, 130 kr/230 kr

Rödvinssås med svart vitlök och fermenterad svamp, kantarellcreme, stekt svamp med vindelrökt sidfläsk och grönkål

Rökt majonnäs, picklad lök, jordärtkock- och grönkålschips samt
riven manchego.
En helportion serveras med pommes. (endast fredag och lördag)

Desserter
Blåbärscheesecake, 105 kr

Varmrätter
Mackornas macka av skogens konung, 195 kr

Vaniljglass, chokladcrème och fermenterade blåbär

Vaniljpannacotta och rostad chokladkaka, 100 kr

Tjälknöl på älg, rökt majonnäs, kantareller, svecia, karamelliserad
lök, picklad lök och lingon allt serveras på husets briochebröd
tillsammans med pommes

Rostade hasselnötter och myltade hjortron
À la carten är öppen onsdag-lördag.
Vid allergier, fråga oss i personalen så hjälper vi er.
Ändringar på menyn kan förekomma, se hemsida för aktuell meny..

Lör 2 okt
öppet till 01.00

Burgar-Fredag

8 oktober. Fira in helgen hos oss med

något gott att dricka och våra populära
högrevsburgare. Kockarna komponerar
en ny smaksensation av burgare vid
varje tillfälle. Pris 175 kr

Boka hotellet
för din fest,
bröllop, födelsedag
m. m.
eller Catering

Luncherbjudande kl 12-15
Järnvägsbuffé 16.30-20.00
Trubadurunderhållning
med Joe Hanzen.
Partykväll med
El Camino.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

