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ANNONSBLAD
FÖR ÄLVSBYBYGDEN

 
VÄLKOMMEN TILL

ÄLVSBY FÖRSAMLING

GUDSTJÄNSTER 7 - 21 december

För mer detaljerad info, se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/alvsby

ÄLVSBY KYRKA
Onsdag 7/12 18.30 Veckomässa, Samuel Hellgren.
Fredag 9/12 18.00 Sinnesroandakt, Karin Marklund och 
  Karl-Johan Emgård.
Söndag 11/12 11.00 3:e advent. Gudstjänst med nattvard. 
  Stig Strömbergsson.
Onsdag 14/12 18.30 Veckomässa med möjlighet till pratstund
  efteråt. Stig Strömbergsson.
Söndag 18/12 11.00 4:e advent. Gudstjänst med nattvard. 
  Karl-Johan Emgård. Karin och Johannes
  Marklund m.fl. sjunger och spelar.
Onsdag 21/12 18.30 Veckomässa, Samuel Hellgren.

Efter adventsgudstjänsterna serveras glögg och pepparkaka ute vid 
grillplatsen på kyrkmalmen. Under hela december går kollekten till 
Act Svenska kyrkans julinsamling, bryt en tradition.

VIDSELS KYRKA
Söndag 18/12 11.00 4:a advent. Gudstjänst, Mikael Ågren och 
  Ing-Marie Lindgren. Gudstjänst med julens 
  sånger och psalmer. Efteråt serveras kyrkkaffe 
  i samlingssalen. KVÄLLSMUSIK i Älvsby kyrka

Söndag 18 december kl. 18.00 

Välkommen till julkonsert med församling-
ens körer under ledning av Gustav Brudal. 
Solist: Mikael Ågren. Fritt inträde.

ONSDAGSCAFÈ med innehåll
Onsdag 14 december kl. 13.30 i Församlingörsamlingsgårdensgården

Musik i adventstid, organist Gustav 
Brudal. Caféet inleds med fikaservering, 
Karin Marklund håller en kort andakt.

Fikaintäkterna går till Act, Svenska kyrkans 
internationella arbete och årets julinsamling.

MUSIKCAFÈ i Vidsels kyrka
Onsdag 7 december kl. 18.00

Kråkkullens musikkapell bjuder på norrländsk folkmusik. Mikael 
Ågren, Gunnar Westergren, Ivar Johansson. Fri entré. Fikaservering.

TACOFREDAG blir GRÖTFREDAG
Fredag 16 december kl. 17.30 på EFS i Vistträsk

En kväll i julens tecken med grötservering, 
aktiviteter för barnen och andakt med körsång.

Välkomna!

JULSPELET ”FESTEN I STALLET”

Gratis buss avgår: 16.30 Bredsel (Garaget), 
16.35 Vidsel (Renkronan), 16.55 Vistträsk (Affären), 17.05 Korsträsk (hpl v. 94), 
17.15 Fluxen. Ankomst kyrkan ca 17.25-17.30. Åter efter konsertens slut.

Tisdag 13 december kl. 18.00 i Älvsby kyrka

Välkommen till ett roligt och stämningsfullt julspel för hela 
familjen! Rollerna spelas av personal, förtroendevalda och frivilliga 
inom Älvsby församling. I vanlig ordning fritt inträde.

Storgatan 16, Älvsbyn
Telefon 0929-550 00

Metro finns även med 
Michelinsula 1.999:-

EFTERLÄNGTAD FAVORIT

från
Ivalo Bugrip

1.899:-
Metro Bugrip

2.199:-

073-039 61 22 • Vidsel
www.barbroshemot.se

Vi hjälper er med bl. a: 
• Fönsterputs
• Flyttstädning
• Byggstädning
• Veckostädning
• Sanering
   
     Finns även på facebook!

Barbros Hem & Trädgård

START-START-
BATTERIERBATTERIER
Stor sortering

Bra priser

070-512 50 25 • 0929-200 25

När du behöver hjälp, stöd 
eller någon att prata med, ring

070-238 00 66

0929-135 55 • annonser@alvsbytryck.se
www.alvsbytryck.se/alvsbybygdens

Vy från övre delen av Storgatan. Foto: Anneli Olofsson ©

Annonsanmälan senast 

torsdag 8/12 kl. 12.00

Nästa annonsblad utkommer 

tisdag 13 december



Bilvård
Bilvårdsprodukter

Diverse maskinarbeten

073-804 47 28
n.gronlund@hotmail.com

Facebook: Grönlunds Alltjänst
Instagram: gronlunds.alltjanst

ALLT I FORDONSGLAS
Från skadeanmälan
till färdigt rutbyte,

även stenskottslagning

0929-102 57 
070-555 34 99

Sågfors 3

edinsglas.se | info@edinsglas.se

ANNONSBLAD 
FÖR ÄLVSBYBYGDEN   
Ansvarig utgivare: 
Anneli Olofsson 

Älvsby Tryck & Design AB
Älvsbyn 2022

Välkommen
till SD Älvsbyn

Älvsbyn

Bli medlem
Bli medlem i Sverigedemokraterna idag! Engagera dig i 
SD Älvsbyn och gör din röst hörd i frågor som du tycker är 
viktiga. 

Du kan göra skillnad
Vill du hjälpa till? Ta diskussionen på kafferasten. Dela ny-
hetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Engagera 
dig och bli medlem i Sverigedemokraterna – du också!

Bli medlem genom att 
swisha 200 kronor till: 
123 677 53 08. Kom ihåg att 
skriva ditt personnummer 
(12 siffor) i meddelande-
sektionen.

Du kan dessutom bli 
medlem genom att 
sms:a ditt personnummer 
(12 siffor) till: 073-012 16 
99 eller besök vår hemsida: 
sd.se/medlem

LUNCHER v. 49

Vi serverar lunch kl. 10.30-13.30.
Torsdag: Majskycklingfilé med
 tryffelpuré och rödvinssås
Fredag: Avslutningsbuffé, vi dukar 
 upp buffé med blandade 
 godsaker! Kyckling, fläsk 
 och nötkött samt utökad 
 salladsbuffé.

Till lunchen ingår sallad, bröd, smör, 
måltidsdryck, kaffe och kaka.

Pris lunch ................105:-/person

Nu har vi uppehåll med 
matlådor, vi är tillbaka igen 

efter storhelgerna!
Facebook: Restaurang Canis

Instagram: @restaurangcanis

CANIS
R E S T A U R A N G  

Årets sista luncher!

Älvsbyns kommun tel. 170 00

-

Läs nyheter från Älvsbyns kommun på

alvsbyn.se/nyheter
Tomgångskörning – ett otyg
Tomgångskörning är ett återkommande problem i kom-
munen, inte minst utanför affärerna i Älvsbyns centrum. 
Att stå på tomgång ger onödiga utsläpp av giftiga avgaser 
och kan orsaka hälsobesvär. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Kulturskolan bjuder på julkonsert
Den 6 december klockan 18.30 på Forum bjuder eleverna 
på Kulturskolan in allmänheten på en konsert i julens 
tecken. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Kommunfullmäktige. Foto Sterling Nilsson.

Se kommunfullmäktige live på kommunens Youtube
Älvsbyns kommun direktsänder kommunfullmäktige på 
kommunens Youtube-kanal. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter 

Mötesplatsen har bytt lokal
Sugen på något nytt? Ni som är dagledig, ålder- och för-
tidspensionär är välkommen till en träff där vi pratar om 
eventuella förslag till olika aktiviteter som du önskar ha på 
denna mötesplats. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Säg hej till vår medarbetare…
Erik Isaksson som arbetar som samhällsplanerare på 
Samhällsbyggnadsenheten. 
Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter 

Avtackning av jubilarer
Den 10 november hölls en gemensam avtackning på 
Restaurang Canis för personal på Älvsbyns kommun, som 
antingen jobbat på kommunen i 25 år eller gått i pension 
2021. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Parkeringsövervakning längs Storgatan påbörjas 
Storgatans parkeringar är avsedda för de som ska besöka 
en butik, restaurang eller för annat tillfälligt ärende. Ett 
fordon får max stå tre timmar parkerad på Storgatans 
angivna platser. Läs mer på www.alvsbyn.se/nyheter

Tips om tidigare nyheter
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