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ÅSELE
Lör 21 jan kl 11.00 EFS - Allkristen bön i Församlingshemmet. 
Sön 22 jan kl 11.00 Familjegudstjänst. G Larsson, M Thoors. 
Tors 26 jan kl 13.00 Andakt på Blåmesen,
kl 14.15 andakt på Åseborg.
FREDRIKA
Sön 22 jan kl 11.00 Söndagsgudstjänst. T Hällkvist, I Löfdahl. 
Tors 26 jan kl 13.00 Sång med daglediga på Duvan.
Kl 19.00 Bön.              

VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Tor 19.00 & Fre 11.00 Bön. 19.00 Sångövning.    

Lör 11.00 Allkristen bön i Förs.hem. Sön 10.00 Bön. 

Sön 11.00 Gudstjänst, Per-Gunnar I, korsbäraren.  

Tis 19.00 Hemgrupper. Tor 26/1 11.30-13.00 Drop in bön.      
Välkomna!
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Välkomna in! Johanna, Malin, Marlene

10 TULPANER

Tel 100 64, 100 06
www.kronans.blogg.se

19-31/1 STOR REA - Upp till 70%
Krukor • Vaser • Presenter...

ÖPPET VARDAGAR 8-17.30, LÖRDAGAR 11-14

49:-
Torsdag-lördag (65:-) 

SEMLOR
(26:-)

Nytt
pris: 19:-/st

M
itt i Lappla

nd

Berättarafton 25/1 kl 18.00 Åsele Folkets hus.
Ulla och Brage Sundberg berättar och visar bilder från barn-
hemmet Fridsro i Sri Lanka. Inträde 50 kr, som går till barn-
hemmets verksamhet. Fikaförsäljning.                      Välkomna!
 Åselekören HemKÖRt söker karlar till kören. 
 Sångglädje, engagemang, intresse och kämparanda 
är en förutsättning. Hör av dig SNARAST till körledare Camilla Edvardsen. 
Mobil nr: 070-244 01 93.   MVH Körledarna Camilla & Ove Edvardsen.

Behöver ditt företag 
Företagshälsovård?

Ring 0940-144 98.   Välkommen! 0940-144 98

Kommunal Pensionärerna avd 111 kallar till
Nomineringsmöte den 24 januari 2012
Dorotea ABF kl 13.00
Åsele ABF kl 13.00
Vilhelmina Folkets hus kl 11.00 Valberedningen

NYBÖRJARTRÄNING AIKIDO. 
Start onsdag 1 februari kl 18.30-20.00. Plats: Sporthallen, 
läktaren. Bra att ha med sig: träningskläder utan dragkedja
och ett gott humör. Från 13 år och uppåt.              
Tränare Jonas Malm 070-255 52 30, 0941-440 20, 
lappenmalm@hotmail.com

M
itt i Lappla

ndVälkomna!

FÄLLOR OCH FÄLLFÅNGST
Lär dig mer om Mårdhund, Grävling, Räv, Mård och Mink
Ledare: Martin Markusson. Måndagar 18.30.
Info och anmälan:
studieframjandet.se/sodralappland eller 664 64

Besök jaktvårdskretsens hemsida aselejvk.nu
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.3 - 21 januari

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................



www.varitryck.se

NY UTBILDNING 
vid Luspengymnasiet!
Höstterminen 2012 startas en gymnasie-

utbildning för reparation av mobila maskiner 

vid Luspengymnasiet i Storuman. 

Utbildningen, som genomförs i samarbete med 

KJIN-schakt och PON-CAT, är delvis företagsförlagd. 

Du som är intresserad kan få ytterligare 

upplysningar av: 

SYV Barbro Persson 0951-141 03 eller 

Rektor Tommy Palmarsson 0951-142 62LU
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SÖK NU!

1.000:- 
RABATT

Extrem kraft, blixtsnabb 
.noitarelecca

JONSERED CS 2153 / CS 2153 CWH 
50,1 cm³. 2,6 kW. Vikt 5,1/5,2 kg.

FRÅN 7.900:-
Ordinarie pris från 8.900:-

JONSERED CS 2152 /CS 2152 WH 
51,7 cm³. 2,4 kW. Vikt 5,0/5,1 kg.

FRÅN 6.300:-
Ordinarie pris från 7.300:-

SÅ ENKELT!

www.jonsered.se
© 2012 Jonsered. Alla rättigheter förbehålles.

ÅSELE BRUKSHUNDKLUBB anordnar studiecirkeln
Bra relation som handlar om samspelet mellan hund och människa.
Anm senast 25/1 till studieframjandet.se/sodralappland 
eller 0941-664 64. Start onsdagen den 8/2
kl 18.30 i klubbstugan. Pris: 250 kr inkl litteratur.
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Tel 100 64, 100 06
www.kronans.blogg.se

Fredag 27/1 21.30-01  PUB • AFTER ICE
Kvällens hockeymatch på storbilds-TV!

TAKSKOTTNING UTFÖRES!
Henrikssons Eko Isolering AB, 070-374 89 65.

Utnyttja RUT-avdraget, 50% av arbetskostnaden. Peter

Bravida i Lycksele 
söker SERVICETEKNIKER 
inom Vent/VS/Styr!
Erfarenhet inom något av områdena är meriterande.

Vid intresse, ring:
Robin Johansson, 
070-675 27 10 eller 
Roger Eklund 070-675 27 11

 
                     

       Information om hälso- och sjukvården i Åsele kommun 
 
Landstinget har, som ett led i landstingets besparingar, beslutat att 
avveckla ambulansen i Åsele. I stället kommer ambulans från i första  
hand grannkommunerna och helikoptern i Lycksele att svara för  
ambulanstransporterna. 
 

Som komplement till ambulansverksamheten kommer landstinget att 
iordningställa en akutbil för att ge första hjälpen i väntan på ambulans-
transport. Akutbilen bemannas med sjukvårdspersonal från 
sjukstugan. 
 

Åsele kommun har bjudit in landstinget för att informera om akut-
sjukvården i kommunen. 
Peter Olofsson, landstingsråd medverkar. 
 

Program 1. Hälso- och sjukvården i Åsele kommun 
 2. Akutsjukvård i Åsele kommun 
 3. Frågestund 
 

Tid Tisdagen den 7 februari kl. 18.30 
 

Plats Folkets Hus, Åsele (Biosalongen) 
 

Moderator för kvällen blir Börje Hörnlund, Fredrika 
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Data Graf

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

KUVERT
med eller utan tryck köper du
till oslagbara priser hos oss!
Testa oss - en offert kostar inget!

VARI-tryck & Data Graf AB

ÅSELE BYARÅDS MEDLEMSMÖTE
Plats: Kaffestugan Hembygdsområdet

Dag/�d: 24 januari kl 18.00
Informa�on om och visning av byarummen, 
som intresserade byar kan få inreda inom muséet.
Däre�er diskussion om byaportalens fortsa�a dri�.
Alla varmt välkomna! Styrelsen i samarbete med
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TANNLEKARBESÖKET
’n Erik, pajken åt a Per Ors Johanna,
hadd fott sån tannvark ti hörntanna.

Män å gå ditell nan tannlekar var int å tänk på,
dä va ju sä smottom slanta sä man hadd ju int rå.

Sä a Johanna pillrä iveg di tell byålderman,
han hadd ju drege ut fler än en tann.

Å han lava, sä a Johanna fråge va han skull ha förä.
Dä e int sö noga, fo jeg femti öre.

a Johanna for him, tvättä pajken, kamme ’n å jorn fin.
Pajken va sä rädd sä han könnä int halsä för å grin.

Int skä du grin, du ha fäll allri vöre feg.
’n Erik dro på sä krimmer mössa å lomma iveg.

Val framme hälse ’n å to mössa ti hanna.
Jaha, sa byålderman. Dä va du som hadd ont ti tanna.

Pajken darrä på rösta å frågä: -Kan du bedöv?
Nä, dä kan jeg inte å jeg tro int vi behöv.

Jeg skä bäre hämt ’n specialtång,
sen kan vi sätt i gång.

Nu skä du gapa rektit stort
sä skä fäll ä hännä snart vara jort.

Byålderman to ä rektit bänntag ve tanga
men dä bar sä int bätter än tanga glättä först ganga.

Han bännä å han to ti, å pajken tjutä,
men tanna såt söm hon va fastjutä.

Då geck byålderman i i farstäkammar’n,
komme tellbaks ve ’n stormejsel å lill smehammar’n.

Nu fo tanna jöra bäst hon vell.
Åssä sätten di mejseln å knackä tell.

Tanna sprack förståss sä dä geck ju lätt å dra uta
män dä va ganska plågsamme tieminuta.

Byålderman feck sin femtiöring å allt va frid å fröjd.
’n Erik va kvitt tannvarken å känndes glad å nöjd.

Elgon
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Uthyres centralt Åsele tätort
2:a 67 m², hyra 3500:-. 4:a 98 m², hyra 5100:-. Lokal hyra 3000:-.

Ring 076-776 94 92 för mer upplysningar.

Glöm inte träffen om

NY ÄLGFÖRVALTNING!
Kom & lyssna och ställ frågor!

Tisdag 24/1 kl 18.00 på Folkets hus.
Länsstyrelsen, Jägareförbundet och älgförvaltningsgrupperna medverkar.

SAGATUNSTUGAN
som vi öppnar nu till helgen!

Sagatunstugan har grundligt renoverats under 
sommaren/hösten efter branden vi råkade ut för i vintras 

- men nu är den klar!
Vi kommer att ha öppet varje helg i vinter

med servering mellan kl 11 och 16. 
Vi hälsar alla välkomna till träffpunkten uppe på Blaikfjället.

Var försiktiga då ni korsar vattendrag samt vägöverfarter!
Vilhelmina Skoterklubb önskar Er en riktigt trevlig skotervinter!

Vilhelmina Skoterklubb
hälsar alla friluftsintresserade

välkomna till 

NYA
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TERMINSAVGIFTER FÖR PASS:
Vuxna    Gymnasieungdomar
• 400 kr per aktivitet  • 150 kr per aktivitet och termin
• 800 kr för Gymmixkortet • 300 kr för Gymmixkortet 
• 500 kr för Afropowerdance
• 60 kr för enstaka pass
Högstadieungdomar – 200 kr/termin (oavsett antal pass du går på)
OBS!  Är du inte redan medlem i Åsele IK ska du lösa ett medlemskap
à 150 kr under 15 år, 200 kr vuxen, 375 kronor hela familjen. 
Bg 887-9330 (glöm inte namn, personnummer, adress)
Om du är medlem sedan tidigare får du inbetalningskort hem på avgiften
i slutet av januari.

PASS LEDARE DAG TID
PUMP Nadja N, Måndag 18.30-19.30
 se bokningssidan
AFROPOWERDANCE Linda N Måndag 19.30-20.30
STYRKEGYMPA (damer) Nadja N Tisdag 18.30-19.30
(i styrkehallen)
VATTENGYMPA (grunda) Karin H Tisdag 19.30-20.30
STYRKEGYMPA (herrar) Magnus E Torsdag 18.30-19.30
(i styrkehallen)
BOX Maria Å/Nadja S Torsdag  18.30-20.00
STEP-UP Jessica L Fredag  17.30-18.30
SPINNING  se bokningssidan

Alla ovanstående aktiviteter utom AFROPOWERDANCE ingår i Gymmixkortet.
Håll koll på bokningssidan om du vill träna CORE + KONDITION – Åsa 
Eriksson kommer att köra några helgpass under våren.

OBS! PUMP, SPINNING, BOX, STEP bokas på bokningssidan. 
Inloggningsuppgifter erhålles från kansliet, tel 109 05.

Gymnastikavgifterna betalas via inbetalningskort som ni erhåller 
från ledarna. Enstaka passkuponger (60:-) köpes på kansliet, ICA-
kiosken eller simhallen.
Kommuncheckar gäller – Avgiften betalas då kontant på ÅIK:s kansli 
eller i ICA-kiosken.

OBS! Entré vid samtliga pass sker via badhusets huvudingång.
Har du frågor och funderingar omkring våra pass? Kontakta gärna 
ledaren och/eller kom och prova!

Välkommen till en ny termin!

ÅIK:s Gympa
** start v 4 **

Bra träning nära dig!
Kom & prova gratis första veckan.
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www.mio.se

Vilhelmina MiO

har STÄNGT
p g a utbildning
fredag 20/1 & lördag 21/1

Läkarintyg för körkort eller försäkrings-
bolag? Vaccination inför resa?
Ring 0940-144 98.   Välkommen! 0940-144 98

Heminstruktör för syn, hörsel och afasi. 
Marie Johansson är den nya heminstruktören för syn- och hörsel-

hjälpmedel i Åsele kommun. Hon kommer också att arbeta med 

datorstödd språklig stimulering för personer med afasi.

Behöver Du stöd, tips eller råd så kontakta henne.

Hon arbetar onsdagar och finns på telefon 0941-141 96 el mobil 

072-237 36 38.   

Välkommen till skogskväll!
Torsdagen den 26 januari kl 19.00 är ni 
välkomna till en skogskväll, med tema 
”skogsbruk – från produktion till naturvård”. 
Vi håller till på Ansia i Lycksele.

Program:

Vi bjuder på kaffe under kvällen! Välkommen!

Anmälan, senast den 24 januari, till:
Nicklas Stenlund 0941-660 66 
nicklas.stenlund@holmenskog.com
Lars Eliasson 0950-517 17 
lars.eliasson@holmenskog.com

www.holmen.com

Erik Normark, FoU-chef Holmen pratar om 
skogsbruk – från produktion till naturvård.
Hans Eliasson, Ordf Skogstekniskt Kluster 
informerar om deras verksamhet.
Aktuell marknadsinformation från Holmen.
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SNÖSKOTERVISNING
SAGATUN

LÖRDAG 21/1
kl 11-14

yamaha visar
2012-års modeller

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Jag utför tjänster såsom: 

• Omklädsel och renovering 
 av möbler och dynor, ex  
 husvagnsdynor, skoterdynor. 
• Övrig sömnad såsom pryd -
 nadskuddar samt andra  
 sömnadsuppdrag.

Parallellgatan 96 C, Vilhelmina.
Tel 070-367 76 64


