
2022 Vecka 45

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

Tunna skivor
ICA 200 g

Gäller Kokt & Extrarökt skinka

Priserna Priserna 
gäller vecka 45, gäller vecka 45, 
t o m 13/11-22.t o m 13/11-22.

Regnbågssida 
Fryst, Royal 
500 g

Köttbullar 
ICA 350 g

Kaviar
ICA 250 g

Ägg 
20-pack

ICA M/L

Benfri 
Fläsklägg

Rimmad nätad, ca 900 g
Ursprung Sverige

Tandkräm
ICA 75 ml

Gäller Fluor, Gel, Sensitive

Pasta
Barilla 400 g

Gäller Tortiglioni & Fusilloni

Kyckling-
kebab

Fryst, Rose 500 g

Griljerad 
Helgskinka

ICA plb 120 g

Grill-
korv
ICA 500 g

Kyckling-
klubba 1kg
Fryst, Kronfågel 1 kg
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Filadel�a
Strycksele

Vecka 45
8/11 Tis 12:00 Bön
10/11 Tors 19:00 Bön
13/11 Sön 18:00 Musikkafé

Vecka 46
15/11 Tis 12:00 Bön
Tors-Sön  är Ove Lindeskär på  
 besök
17/11 Tors 19:00 Bibelstudium
18/11 Fre 18:00 Kvällsmöte
20/11 Sön 11:00 Gudstjänst  
 med Ove Lindeskär

  
 

Vecka 45
8/11 Tis 18:30 Bön
11/11 Fre 19:00 Ungdoms- 
  samling
13/11 Sön 11:00 Gudstjänst
Vecka 46
15/11 Tis  18:30 Bibelstudium
18/11 Fre  18:00 D.o.G.
 19:00 Ungdoms 
  samling
19/11 Lör 18:00 Kvällsmöte  
 med Ove Lindeskär
20/11 Sön 11:00 Ove 
  Lindeskär 
  i Strycksele

Centrumkyrkan
Vindeln

Vecka 45
13/11 Sönd 11:00 

Gudstjänst 
”Gud vår far” Jörgen & 

Ulanders, söndax & kyrkfika. 
(därefter församlingsmöte)

Vecka 46
20/11 Sönd 11:00 

Gudstjänst 
Torbjörn & Ruth Öberg, 

söndax & kyrkfika. 
(insamling: Älska Norrland)

Varje vecka:
Onsdagar 18:30 Scout

Torsdagar 18:30 Bibel & Bön
Fredagar 19 Ungdomssamling 

(jämna veckor i Granö) 

Onsdag 9 november
kl 14.00 Sång i Vindelns församlingsgård. Fika

Torsdag 10 november
kl 18.30 Gud & Livet – samtal med fika, Tvärålunds 
bönhus. 

Söndag 13 november
kl 18.00 Mässa, Granö kyrka. Maja

Onsdag 16 november
 kl 14.00 Sång i Granö kyrka. Fika 

Torsdag 17 november
kl 17.00 Kyrkskoj med enkel middag, andakt och 
pyssel, Granö kyrka

Söndag 20 november
kl 11.00 Mässa, Vindelns församlingsgård. Veronica 
kl 18.00 Kvällsandakt, Skivsjö kapell. Veronica

www.svenskakyrkan.se/vindeln

13/11 kl 18 
BLACK PANTHER 

2 WAKANDA 
FOREVER

Från 11 år

20/11 kl 18 
SPEAK NO EVIL

Från 15 år

27/11 kl 18 
EN 

ANNORLUNDA 
VÄRLD

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

I samarbete med 

 
 

  

SSaammttaall  oomm  lliivveett  
  

ÄÄrr  dduu  öövveerr  6611  åårr  oocchh  vviillll  ttrrääffffaa  aannddrraa  äällddrree  ii  eenn  
ssaammttaallssggrruupppp  ddäärr  vvii  ddeellaarr  mmiinnnneenn  ffrråånn  vvåårraa  lliivv??    
DDåå  äärr  dduu  vvaarrmmtt  vväällkkoommmmeenn  aatttt  ddeellttaa  ii  vvåårr  
lliivvssbbeerräättttaarrggrruupppp!!    
 

Hur var det när du var liten och växte upp?  
Vuxenliv och åldrande. Glädje och sorg. Besvikelser 
och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp. 
 

Syftet med gruppen är att ge samvaro, ökad livslust 
och självmedkänsla.  
 

Vi träffas i Vindelns församlingsgård, torsdagar 
varannan vecka kl 13-15, 10 gånger  
mmeedd  ssttaarrtt  1177  nnoovveemmbbeerr..  
  

Verkar det intressant?  
Anmäl dig till Lena Eklund. Tfn: 0933-14307,  
mail: lena.eklund@svenskakyrkan.se 
OBS! Max 8 deltagare. 
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Vindelns 
Konstklubb

Dragning på 
medlemslotteriet sker

Torsdagen den 
17 november kl 18.30
I samband med drag-
ningen får vi besök av 

Elin Manker som 
berättar om 

Selma Giöbel 
- Entreprenör i textilt 
hantverk vid sekel-

skiftet 1900
Lokal: Vindelngallerian, 

Karlsgårdsvägen 22
Vi bjuder på kaffe.
Varmt välkomna!

                     / Styrelsen

Klassiskt svenskt Julbord
Helgerna den 10-11 & 17-18 dec

har vi två sittningar.
kl 13.00 & 17.00

Pris Vuxna      425:-    *500:- 
Barn 7-11 år   200:-    *225:-
4-6 år             125:-    *150:-

* 17 dec kl 17.00 Julspecial:
Yvonne Renman & Mats Kärnestad

underhåller
Företag och större sällskap kan boka

vardagskvällar v 49, 50, 51.
Kontakta oss för mer information.

E-post: tittis.thairestaurang@gmail.com
0933 101 21

Varmt välkomna boka nu!

 

TITTIS
THAIRESTAURANG

GE BORT
EN PERFEKT
JULKLAPP

070-666 65 97

0933-105 44

RÖSTER FRÅN VINDELN
KULTURTIDSKRIFTEN

LITTFORS  |  LOKALAHISTORIA  |  POESI  |  KULTURHÄNDELSER

    PRIS 75 KR                           NR 45  |  2022

75:-

vecka 47 delas ut i
brevlådorna 21-22 november. 

BladetBladet
Manus för annonsering skickas in senast onsdag 16 november kl. 15



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.
 

Skyltsöndag i VindelnSkyltsöndag i Vindeln
27/11 kl 13-1627/11 kl 13-16
Bokning av plats och info.Bokning av plats och info.
Anders 070-662 88 50Anders 070-662 88 50
hagstrom@live.sehagstrom@live.se

Skyltsöndag i VindelnSkyltsöndag i Vindeln
27/11 kl 13-1627/11 kl 13-16
Bokning av plats och info.Bokning av plats och info.
Anders 070-662 88 50Anders 070-662 88 50
hagstrom@live.sehagstrom@live.se

HÖSTMARKNAD I ÖVERRÖDÅ 
Söndag 13/11 kl 11 - 15 i Byastugan
Fina Hantverk: Textilt o stickat, keramik, slöjd i trä, 

metall o skinn. Därtill livsmedel: Bröd, svamp 
och salami mm. Öppen bagarstuga. Servering.

Välkommen till en mysig marknad med lite föraning 
av Advent och Jul!

                                                  Överrödå Bygdeförening

 

Ring 073-160 01 13 
för tidsbokning.

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

20% 
på alla produkter hela November! 

Jag tar emot Vindel handels presentkort. 

Vindkraft i Olofsberg

Fred. Olsen Renewables AB har under att antal år undersökt 
möjligheterna för vindkraft vid Olofsberg, öster om Åmsele. 
Utifrån olika omständigheter har vi beslutat att inte gå vidare med 
projektet. Vi vill tacka närboende och övriga berörda för en god dialog.

Mattias Åkerstedt (Projektledare)
  
070-540 94 15, 
mattias.akerstedt@fredolsen.com

Fred. Olsen Renewables AB affärsstrategi är att projektera, bygga, äga och driva 
vindkraftparker. Vi har en vindpark i drift på Fäbodliden i Vindelns kommun samt en 
vindpark på Högaliden utanför Botsmark i Umeå kommun.

Inbjudan till samrådsmöte
Fred. Olsen Renewables AB avser att söka 
tillstånd enligt Miljöbalken för etablering 
av gruppstation för vindkraft på 
Bränt-Kullsjöliden, i Vindelns kommun.
Den planerade anläggningen kommer att omfatta mellan 
10-20 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 180 m. 

Fred. Olsen Renewables inbjuder härmed till samråd med 
boende och fritidshusägare i närområdet samt allmänheten. 
Vid mötet fi nns möjlighet att ställa frågor och lämna 
synpunkter. Har du särskild kännedom om området så 
delge gärna den informationen.

Tid: Torsdagen den 4 november kl 19:00 
Plats: Storsävarträsk bygdegård

Samrådshandlingen fi nns tillgänglig på kommun-
expeditionen i Vindeln, eller går att beställa via Gustav 
Nordström, se kontaktuppgifter nedan.

Har du inte möjlighet att delta vid mötet eller vill framföra 
dina synpunkter på annat sätt kan detta ske muntligen 
eller skriftligen till Gustav Nordström. Vi ser helst att 
synpunkter lämnas innan den 17 december 2010.   

Väl mött!

Kontaktuppgifter:
Gustav Nordström, projektledare
Tel. 090-10 84 83
E-post: gustav.nordstrom@fredolsen.se
Fred. Olsen Renewables AB
Västra Norrlandsgatan 29, 903 29 Umeå

AB
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Influensavaccination 
Vindelns hälsocentral erbjuder nu 

Dig som är äldre än 65 år 
eller tillhör en prioriterad grupp 

Du bokar via 090-785 44 42 
knappval 8 eller via 1177.se 
där aktuell information finns.

Drop in och bokningsbara tider 8-9/11, 15-16/11, 
23-24/11, 28-29/11, mellan kl 10-11.30 och 13-15.

Övriga kan vaccinera sig från den 5/12.

Lördag 12 nov, 10-15 
Vindelns folkhögskola 

För varje inlämnat plagg 
kan du välja ett nytt. 

Max 10 plagg.
Ingen kostnad.

Syverkstad kl 11:00-13:30
Möjlighet att sy om sina kläder.

Info ring Kerstin 073- 0879514
eller Sara. L 070-378 88 24

LÖSNING 
LÄTT SUDOKU
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Rickard 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 Rickard så berättar han mer.
070-336 16 92

T  I  T  T  I  S

THAIRESTAURANG 
Lördag 12 november

PUBKVÄLL 
kl 19.00-23.00 spelar

 

Boka gärna bord!  0933 101 21

Underhållning för alla åldrar

Varmt välkomna!

avantisportsclub.se

We Make You
 Move

Vi bjuder Vi bjuder 

på lättare
 

på lättare
 

förtäring!förtäring! GGRRAATTIISS  PPRROOVVTTRRÄÄNNIINNGG
EERRBBJJUUDDAANNDDEE  PPÅÅ  TTRRÄÄNNIINNGGSSKKOORRTT

2222    2233  nnoovveemmbbeerr
        kkll  1133  --  1199

++
ÖÖPPPPEETT  HHUUSS  



Vänsterpartiet väljer att gå i opposition

Vänsterpartiet 
Vindeln

Vi tackar alla väljare för förtroende och väljer att vara en tydlig konstruktiv opposition kommande mandatperiod

VI SKA STÅ UPP FÖR VÅR POLITIK OCH VILL… 
• erbjuda en trygg och värdig äldreomsorg 

• värna om kommunens anställda och deras arbetsmiljö

• höja utbildningskvaliteten och tryggheten i våra skolor

• skapa ett attraktivt samhälle för alla

• verka för att kommunala beslut formas med ett tydligt     
   miljötänk

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

Skogsägare!
Vi tar timmer ner till
10 centimeter i topp! 

Annonsera i nästa 
VR Blad v 47, delas 
ut 21-22 november.

Manusstopp onsdag 
16 november kl. 15

BlaBladetdet

Har öppet för loppis

Tisdag den 8 nov
 kl. 17.00 - 19.00

Lördag den 26 nov
kl. 10.00 - 14.00

Tisdag den 6 dec
 kl. 17.00 - 19.00

Lördag den 17 dec
kl. 10.00 - 14.00

Kom och fynda!
Betalning sker med 

kontanter eller swish.
Vi tar gärna emot 
loppisgods även 

glasögon.
Hjälp Lions hjälpa!

Välkomna!

LOPPIS
Lions 
Vindeln

VÄRLDENS 
BARN

Resultatet för 
Världens barn gick bra
Summan 286.456 kr

Vindelns kommun 
kom på 3:e plats i 
Västerbottens län
och på 6:e plats i 

Sverige.
Ett stort tack till alla 

givare även anonyma 
givare, och ett stort 

tack till personer som 
på ett eller annat sätt 

hjälpt till.

Roland Widmark
Kommunsamordnare
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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.



Nu är vårt nya annex på plats.
Vi planerar att vara klara till vintersäsongen för att vara 
redo för dig. Maila eller ring så får vi berätta vad vi har 

att erbjuda här hos oss och i Hemavan
Välkomna till Sveriges mest kompletta fjällområde. 

Välkomna till Hemavan Fjällstation.
info@hemavanfjallstation.se
www.hemavanfjallstation.se

0954-300 27

Nu bygger vi 
nytt annex 



Företagserbjudande
Jul på 
Granö Beckasin

Julinspirerad meny
3- eller 5-rätters

Lunch eller middag 
Bokningsbart 

29 november – 16 december
Min. 12 personer, boka två veckor i förväg 

Välkommen att maila för offert
info@granobeckasin.com

BOKA 
info@granobeckasin.com
0933 - 410 00

Fira in julen hos 
Granö Beckasin 
3, 10 och 17 december

Julmiddagspaket
Detta ingår:

5-rätters julinspirerad middag
Boende i Ekohotell, hotellstuga eller Fågelnäste

Frukost
Julklapp

Pris från 2800 kr för två personer
_____________________ 

Julmiddag
5-rätters julinspirerad middag

Serveras lördag 3, 10, 17 december
Sittningar kl 16.30 och 19.30

Pris 750 kr per person 
Välkommen att maila eller ringa oss

info@granobeckasin.com
0933-41 000

BOKA 
info@granobeckasin.com
0933 - 410 00

Ge bort den Ge bort den 
perfekta julklappen!perfekta julklappen!

PRESENTKORT

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
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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

Rätt till äldreomsorg på samiska
 
Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för samiska. Det betyder att kommunen ska 
erbjuda den som begär det möjlighet att få hela 
eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen
av personal som behärskar samiska. 

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

7 November
Frysrättens dag

Kladdkakans dag *

8 November
Infraservicedagen *
Läromedlets dag *

9 November
Internationella refluxdagen *

10 November
Mårtensafton*

World Quality Day
Användbarhetsdagen

Världsdagen för vetenskap för 
fred och utveckling*

11 November
Chokladens dag*

Nordiska klimatdagen*
Hågkomstens dag*
Alla singlars dag*

Grön flagg-dagen*

12 November
Arkivens dag 

Alla krossade hjärtans dag*
Miniatyrrävens dag *

Globala lunginflammationsdagen*

13 November
Fars dag

Smörgåstårtans dag *

14 November
Världsdiabetesdagen *

Ostkakans dag *

15 November
Fängslade författares dag *

Musikterapins dag*
Filantropins dag*
Raggmunkens dag

16 November
Internationella dagen för tolerans*

Mångkulturella matdagen*
Internationella KOL-dagen
Internationella GIS-dagen

17 November
Internationella prematurdagen*

Napoleonbakelsens dag*
De prestigelösas dag*

Internationella elevdagen*
Världsfilosofidagen

18 November
Adoptionernas dag*

Europeiska antibiotikadagen*
Benbuljongens dag*

19 November
Internationella mansdagen*
Internationella toalettdagen*

Världsdagen mot barnmisshandel*
Amaryllisens dag*

Internationella iktyosdagen*
Womens Entrepreneurship Day*

20 November
Barnkonventionsdagen*

Industrialiseringsdagen för Afrika*
Internationella barndagen*

Minnesdag för transpersoner*
Världsdagen till minne av 

trafikoffer

* Återkommande dag med 
samma datum i kalendern 

varje år.

Temadagar

SPF Seniorerna Pärlan 
Vindeln inbjuder till 

JULFEST 
Forum onsdag 30 nov kl 12.00. 

OBS! Dag och tid.
Rolf Kjellqvists trio 

underhåller.
Servering julbuffé, julklappslotteri, 

info mm.
Kostnad för medlem 300 kr, övriga 350 kr. 

Förhandsbetalning till 
bankgiro 5465-9966.
Bindande anmälan 

senast 19 november till 
Irene 070-321 44 92 eller 

Ulla 070-334 83 77 gärna SMS.
Välkomna!

Tänk på framtiden,
vänd dig till 

ortens företag!

Annonsera i nästa 
VR Blad v 47, delas ut 21-22 november.
Manusstopp onsdag 16 november kl. 15

BladetBladet


