
2022 Vecka 43

vrbladet@vindeltryck.com

POSTENS 
GRUPPFÖRSÄNDELSER

Utgivare och annonsörer reserverar sig för felaktigheter som kan ha uppstått vad gäller mängd och pris.

Annonsbokning:     0933-132 75BladetBladet

Falukorv
Lithells. 800 g. 

Max 1 st/hushåll. 

Priserna Priserna 
gäller vecka 43, gäller vecka 43, 
t o m 30/10-22.t o m 30/10-22.

Hus-
hållsost 
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. 
Fetthalt 17-26%.

Juice 
God morgon. 1 liter. 

Gäller Apelsin, Apelsin/ Blodgrape, 
Äpple, Tropisk.

Soja Bacon
Hälsans Kök 240g, tärningar

Picnicbog
Ursprung Sverige

Flytande 
handtvål

Dove. 250, 500 ml. Pump, refill. Färskost
Philadelphia. 175-200 g

Kyckling-
burgare

Rose 1 kg

Pizza Ristorante
Dr. Oetker. 320-360 g. Fryst.

Helgskinka 
Nybergs Deli. 

Ursprung Sverige.
Ca 2 kg. Färdigkokt.
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VINDELNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Ingela Jonsson 

Järnvägsallén 6 A, 922 32 Vindeln
Öppettider mån-fre 10:00-15:00 

Lunch 12:00-13:00
Jourtelefon 0933-611 90 dygnet runt

Hemsida www.vbb.nu
mobil 073-182 37 50
E-post: info@vbb.nu

Begravningar - Gravstenar - Gåvoförmedling
Vi gör gärna hembesök.

Vi arrangerar också minnesstunder.

Filadel�a
Strycksele

Vecka 43
25/10 Tis 12:00 Bön
26/10 Tors 19:00 Bön
30/10 Sön 11:00 Gudstjänst

Vecka 44
1/11 Tis 12:00 Bön
3/11 Tors 19:00 Bibelstudium
5/10 Lör 10:00 Barnsamling

  
 

Vecka 43
25/10 Tis 18:30 Bönemöte
28/10 Fre 19:00 Ungdoms- 
  samling
29/10 Lör 09:00 Kvinnofrukost
30/10 Sön 11:00 Gudstjänst
Vecka 44
1/11 Tis  18:30 Bönemöte
4/11 Fre  17:00 Ljusfest,   
            anmäl dig senast 30/10
6/10 Sön 11:00 Gudstjänst  
  på Saron
 18:00 Gudstjänst  
 på Granö kyrka

Centrumkyrkan
Vindeln

Vecka 43
26/10 Onsd 18:30 Scout 
27/10 18:30 Bibel & Bön 

30/10 Sönd 18 
Lovsång & nattvard. 
Vindeln Gospel m.fl

Vecka 44
3/11 Torsd 18:30 Bibelkväll
6/11 Sönd 11 Gudstjänst, 
Charlotte Ulander & Elin 

Svensson, Söndax & kyrkfika

Varje vecka:
Fredagar 19 Ungdomssamling 

(jämna veckor i Granö) 

Torsdag 27 oktober
kl 17.00 Mat och upplevelsemässa, Vindelns försam-
lingsgård. Maja m.fl.

Söndag 30 oktober
kl 11.00 Mässa, Vindelns församlingsgård. 
Marie-Louise Marsjögård

Fredag 4 november
kl 11-14 Åmsele kyrka. Öppen kyrka. Kaffeservering 
utomhus.
kl 12-15 Granö kyrka. Öppen kyrka. Kaffeservering 
utomhus.
kl 12-15 S:t Mikaels kapell. Öppen kyrka. 
Kaffeservering utomhus.
kl 18.00 Åmsele kyrka. Minnesgudstjänst. Anders. 

Alla helgons dag lördag 5 november
kl 18.00 S:t Mikaels kapell. Minnesgudstjänst. 
Anders. Kyrkokören medverkar.

Söndag 6 november
kl 11.00 Tvärålunds bönhus. Ljus- och minnesguds-
tjänst. Maja
kl 18.00 Granö kyrka. Minnesgudstjänst. Maja. 

Onsdag 9 november
kl 14.00 Sång i Vindelns församlingsgård. 
Fikaservering. 

www.svenskakyrkan.se/vindeln
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LÄTT SUDOKU

30/10 kl 15 
LASSEMAJAS 

DETEKTIVBYRÅ: 
SKORPIONENS 

GÅTA
Barntillåten

30/10 kl 18 
FEED

Ny svensk skräckis
Från 15 år

Förköp på bio.se eller boka 
på   070 601 21 59

I samarbete med 

         Vindelns 
   föreläsnings-
   förening 

Tjärdrottningen 
och tjäran

SUSANNE ODELL
återkommer med 

berättelser ur arkivet om
INGEGERD LEVANDER 

på den 
ÅSTRÖMSKA GÅRDEN
   Onsdag 2 nov kl 19.00

Hörsalen,
Vindelns Folkhögskola.
 Fri entré gäller alla.

Välkomna!

En hjälpande  
hand genom hela  
bostadsaffären
Välkommen in till oss. Nu är vi två 
på vårt kontor i Vindeln. Med både 
lokalkännedom och lång erfarenhet  
av att förmedla bostäder hjälper vi  
gärna dig med din bostadsaffär.

Välkommen att höra av dig!

Fastighetsbyrån Vindeln
Ulf Stenberg och Heléne Karlsson

090-134980 
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    Införande vecka 43 

 

Kyrkofullmäk+ge i Vindelns församling 
sammanträder onsdag 9 november  
kl 18.00 i Vindelns församlingsgård. 

Ärenden enligt utsänd föredragningslista. 

Handlingar med verksamhetsplan och 
budgeDörslag för år 2023 finns Gllgängliga 
på pastorsexp. 

Församlingsbor och ledamöter välkomna. 

Per-Anders Olsson 
Ordförande



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

Webb: gretasavenstedt.se

Hej!

Jag är lokal mäklare och 
kan ditt område. 

Funderar du på att byta 
hem eller är du nyfiken 
på vad ditt hus är värt 
– prata med mig!

Med vänlig hälsning,
Greta

visar dig hem

holmen.com/skog

en skog full  
av liv.
Skogen kan ha både mångfald 
och ge hög tillväxt.
Vi har idéerna som visar vägen 
till en framtidssmart skog. 
Låt skogsägarglädjen växa.
 

Annonsera i nästa 
VR Blad v 45, delas ut 7-8 november.
Manusstopp onsdag 2 november kl. 15

BladetBladet

MusikCafé 
till förmån för 

VÄRLDENS BARN
Torsdag 27 oktober kl 18:30

i Forum medverkande 
Sångare, musiker, Roland Widmark

inträde 100 kr, fika ingår.
Välkomna!

Vill du hyra delad lokal i

Vindeln under december?

Frilu�sbu�ken stänger 29/10,

men verksamhetsbytet i lokalen

sker inte förrän e�er jul.

Därför tar vi �llfället i akt och

skapar en galleria under

tre helger i december!

1-3/12, 8-10/12 & 15-17/12

Kostnad: 300:-/helg

Yta ca 5-7m2.

För mer info och bokning

ring 070-374 86 11

Ekologisk och naturlig Hårvård
Bastuvägen 4, Vindeln 

Ring 073-160 01 13 
för tidsbokning.

Eller boka när det passar dig på:
https://bokning.voady.se/hairecycle

Välkomna!



PL. Wassermanns
                Måleri 

 40 års erfarenhet!
Målning & tapetsering, 
även utvändig målning.

Finns i Rödåsel
070-340 79 10

SPF Seniorerna Pärlan 
Vindeln inbjuder till möte 

på Forum tisdag 
1 november kl 13.00. 

Hjärtforskarna 
Kurt Boman och 

Mona Olofsson föreläser. 
Servering, info, lotteri.

Kostnad 60 kr för medlem, 
övriga 80 kr.

Anmälan senast 29 okt till
Irene 070-321 44 92 eller 

Ulla 070-334 83 77 
gärna SMS.
Välkomna!

Simon ger dig 
mer värde för 
din skog
Som medlem i Norra Skog erbjuds du 
alltid våra bästa priser, rabatter och 
premier. Du är med och delar på 
vinsten vi skapar och dessutom får du 
förmånlig ränta på de affärer du gör 
hos oss. På så sätt ser vi till att en 
levererad kubikmeter aldrig slutar att 
växa i värde för dig.

Ring Simon så berättar han mer.
073-097 91 97

KLÄDER I VINDELN FORUMKLÄDER I VINDELN FORUM
Fredag 28/10 kl 11-19
Lördag 29/10 kl 9-15

Bambu/merinoullunderställ (S-XXL)
Bambu-diabetikersockar (37-48)
Bambu-BH (seamless)
Bambu-herr t-shirt
Bambu-sportsockar (37-48)
Bambu-trikåbyxa
Bambu-stödstrumpor (4 färger)
Bambu-toppar
Bambu-underställ
Bambu-barnunderställ (86-164cl.)
Bambu-trosor (8 modeller)
Bambu-linnen
Bambu-långkalsonger
Bambu-boxer (S-XXXXL)
Bambu-nattlinnen
Bambu-merinoullsockar

Bl.a: Sockar med lös resår utan tåsöm • Diabetikersockar
• Täckbyxor • Fuskpolo • Fleecejackor • Benvärmare

• Toppar • Haremsbyxor • Jeans dam/herr, även D-storlekar
• Bälten • Hängslen • Reflexselar • Leggings • Mysbyxor

• Fodrade byxor • WCT-byxor • Fritidsbyxor, även D-storlekar
• Flanellskjortor • Brynjor • Långkalsonger med gylf • Knästrumpor

• Ullsockar stl. 25-48 • Halksockar barn/vuxna • Pannband
• Börjesson handskar, vantar & mössor • Babykläder

• Spiderman • Frozen handskar & mössor • Fleeceset 74-140 cl
• Bambu-handukar • WCT-byxor slimfit 110-158 cl • Barnpyjamas

• Långkalsonger 110-164 cl • Barnsockar utan tåsöm
• Underkläder & sockar fr Spiderman, Paw patrol, Frozen, Mimi mm.

• Ringar • Halsband • Örhängen • Batteribyte 80 kr

KLÄDSHOPEN
Robertsfors • 070-320 36 99, Per

-VI TAR BETALKORT-

www.kladshopen.nu
Vi tar Kort, swish & kontanter

Barn
Dam
Herr

T  I  T  T  I  S

THAIRESTAURANG 
Fredag 28 oktober

PUBKVÄLL 
kl 19.30-22.30 spelar

DAVID HENRIKSSON 

Boka gärna bord!  0933 101 21

David från Örträsk har 
tidigare spelat i olika 

rockband och kommer 
att spela odödliga hits. 
Vi på Tittis tror på en 
riktig festlig pubkväll 

och hoppas att många 
vindelnbor vill vara 

med på det!

Varmt välkomna!



www.vindeln.se

Tänk på att både ansöka och beställa resan i god tid. Då har du störst möjlighet att få resa den tid som 
passar dig bäst. Inför julen får vi många ansökningar så det kan ta längre tid än vanligt att handlägga dem. 

Vindelns kommun
922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 00
www.vindeln.se

Resor med färdtjänst eller riksfärdtjänst till jul

Beställning av resa med färdtjänst
För resa inom kommunen, ring Vindeln taxi 0933-131 06. 
Beställ resan senast den 13 december.

Ansökan om riksfärdtjänst
Ansökan finns att fylla i och skicka in eller skriva ut på 
kommunens hemsida under blanketter.
Du kan också komma in till kommunkontoret och 
hämta blanketten, eller ringa biståndshandläggaren 
för att få den hemskickad med posten.
Ansök senast den 13 november.

Beställning av resa
Ring och beställ din beviljade resa hos 
Riksfärdtjänsten Sverige 016-15 05 50, vardagar kl 8-17
Beställ resan senast den 8 december.
 
Har du frågor? Kontakta biståndshandläggaren på telefontid, vardagar kl 8-9 
på telefon 0933-140 00

24 Oktober
• FN-dagen 

• Världsdagen för information 
om utvecklingsfrågor 

• Montessorilärardagen 
• Raggsockans dag 

25 Oktober
Världspastadagen

26 Oktober
• Potatisens dag

• Hjärnskadedagen

27 Oktober
• Arbetsterapins dag

• Internationella nalledagen
• Internationella 

religionsfrihetsdagen
• Internationella 

skolbiblioteksdagen
• Alla svärmödrars dag

• Världsdagen för 
audiovisuellt kulturarv

28 Oktober
• Bilens dag

• Internationella 
animationens dag

• Veckopengens dag 

29 Oktober
Internationella psoriasisdagen

• Internets dag
• Snöskoterns dag

30 Oktober
Dennis Ritchie-dagen

31 Oktober
• Grannens dag

• Halloween
• Världsspardagen

• Magins dag
• Världsdagen för städer 

1 November
• Internationella vegandagen

• Allhelgonadagen

2 November
• De dödas dag

• Internationella dagen 
för att för att upphäva 

straffrihet för brott mot 
journalister

4 November
• No hate day

5 November
• Alla helgons dag 
• Guy Fawkes Day
• Kaninköttets dag

• Internationella dagen för 
tsunamikännedom

6 November
• Alla själars dag 

• Gustav Adolfsdagen
• Internationella dagen för 
att förhindra exploatering 

av miljön i krig och väpnade 
konflikter

Temadagar

Annonsera i nästa 
VR Blad v 45, delas 

ut 7-8 november.
Manusstopp onsdag 

2 november kl. 15

BlaBladetdet



Vi hjälper dig 
och ditt företag 
att synas! 
Vi tar fram och trycker bl.a:

Anders
son

Anders

Transpo
rtstyrel

sen

I

970135
-6687

S

Behöver du nytt 
foto till körkort*, 
skoterkort eller 

parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade.

BladetVR

Tel 0933-132 75 Folkhögskolevägen 8

• Arbetstidsböcker
• Banderoller
• Brevpapper
• Broschyrer 
• Böcker

• Dekaler
• Foldrar
• Konferensblock
• Kontantkvitton
• Kuvert

• Orderblock
• Pennor
• Rapportblock
• Rolluper
• Studentskyltar

• Självkopierande 
   2-, 3-, 4-setare
• Tidsskrifter
• Visitkort
• Vykort m.m.



Fjällstationen vid Fjällstationen vid 
Kungsledens södra port Kungsledens södra port 

öppet året runt!öppet året runt!

Telefon 0954 - 300 27    Mobil 076 - 83 300 27      
 E-Post info@hemavanfjallstation.se

Välkommen hit 
med hela familjen, 
klassen, företaget, 
konferensen, 
här finns allt ni vill ha!



Nästa VR Blad 
delas ut 
vecka 45 

den 7-8 nov
manus in 

senast 
onsdag 2 nov 

kl 15

BladetBladet
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Välkommen till dig som stickar, virkar eller broderar. 
Vi träffas tisdagar i Vindelns församlingsgård  
kl. 13.00 - 15.00 med start tisdag 1 november.  
Vi handarbetar, pratar, fikar och avslutar med en 
enkel andakt.  

 
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

Snöröjningsuppdrag kan ske löpande vid snöfall som 
enstaka beställningar. Inom hela Vindelns tätort. 

Ring eller maila för pris  070-344 27 71,
jonas74@live.se. Din lokala lilla snöskottare.

Snön är på väg, var så säker, 
var ute i god tid!
Nu är jag åter tillbaka efter några års frånvaro 
pga familjeskäl. Behöver du snöröja din infart 
eller annan yta i vinter 
-kontakta Jonas Snötjänst!   

Hasse Johansson
virkesköpare på Qbik
070-666 31 16
hasse.johansson@qbikab.se

Skogsägare!
Vi hjälper dig med 
fastighetstaxeringen

Annonsexempel 75x110 mm
Med de olika uttagen av illustrationerna går det på ett enklet sätt att variera annonserna. 

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande
Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt till förskola på samiska 

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska
Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur
Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan
Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Annonsexempel 75x110 mm
Med de olika uttagen av illustrationerna går det på ett enklet sätt att variera annonserna. 

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande
Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt till förskola på samiska 

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska
Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur
Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan
Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Läs mer om denna rättighet på 
vindeln.se och minoritet.se
Har du frågor? Skicka e-post till: 
samiska@vindeln.se eller ring Vindelns kommuns 
minoritetssamordnare, 0933-14142

Vindelns bibliotek

Storvägen 40
922 32 Vindeln
Tel: 0933-140 93
huvudbiblioteket@vindeln.se
www.minabibliotek.se/vindelnBibliotek

Tälj med Felix                                                                                                                  
Torsdag 3 november 10.00, Vindelns bibliotek                                                                                               
För barn från ca 10 år. Begränsat antal platser. 
Anmälan till Vindelns bibliotek. 
Vi bjuder på fika.                                                                                                                  
I samarbete med Hemslöjdsföreningen, Umeå

Sagostund                                                                                                     
Torsdag 3 november 14.00, 
Vindelns bibliotek                                                                                                  
I Bland drakar och dragqueens 
läser kända dragartister sagor 
för barn. Ett unikt möte mellan  
dragshowens glamour och sagor-
nas förtrollade värld som skapar 
läslust och visar att alla får vara 
som de vill. För barn från ca 3 år. 
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas  på 
Vindelns bibliotek.
 
Efter Bland drakar och dragqueens, ca 15.00, 
firar vi Vindeln biblioteks Hbtq-diplomering.                                            
Alla är välkomna! Vi bjuder på fika!

LÖSNING 
LÄTT SUDOKU

4 8 3 1 7 5 9 2 6 
7 9 2 8 6 3 4 5 1 
1 5 6 9 4 2 3 7 8 
5 6 4 2 9 7 8 1 3 
8 3 1 6 5 4 7 9 2 
2 7 9 3 8 1 5 6 4 
3 4 5 7 1 6 2 8 9 
6 2 8 5 3 9 1 4 7 
9 1 7 4 2 8 6 3 5


