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Årgång 54

ÅSELE

Sön 11.00 Söndagsgtj Församlingshemmet M Nygård, P Eriksson.
Ons 14.30 Barnkören övar Förs.hem. Nya medlemmar välkomna,
P Eriksson.

FREDRIKA

Sön 14.00 Högmässa, M Nygård, P Eriksson.
Ons 14.00 Bibelsamtal, T Hällkvist.
Ons 19.00 Bön i Kyrkan.
VÄLKOMMEN!

FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst med ungdomsteamet.
Tis 19.00 Bön. Tor 21/2 13.00 Sång & andakt på Blåmesen.
14.15 Sång & andakt på Åseborg.
Välkomna!
Lyssna på andakt kyrktorget.se Åsele Filadelfiaförsamlingen

Eivar Garebo
Ett år har gått sedan vi hörde
dina skämt och ditt skratt!
Det har varit ett långt år
av saknad!
Vi vill tacka alla som på ett
eller annat vis hjälpt och stöttat
oss i vår sorg!
Camilla, Alexander & Gunilla
Jonas & Micke

www.varitryck.se

QIGONG

Den 27 februari startar Oingong med Marlene te Dorsthorst.
8 lek�oner 800 kr. Intresseförfrågan och anmälan �ll
Vuxenskolan 0941-108 00. Välkomna!

Årsmöte med Kristdemokraterna i Åsele

Lördag 16/2 kl 14.00
i Studiefrämjandets lokal i gamla tingshuset.
På programmet: Årsmötesförhandlingar. Servering .
VÄLKOMNA!

Vill du uppträda på Åsele Marknad?
Vill du uppträda på någon av scenerna på samhället
under Åsele Marknad 2013? Du kan sjunga, dansa,
spela ett instrument, trolla eller göra något annat.
Anmälan senast 12/4 till: Kultur/Fritidskontoret –
Turistbyrån, tel 140 78, turistinfo@asele.se

Skoterträff på Gafsele Bygdegård
Lördag 16/2 kl 12-15.
Ta skotern eller bilen. Kom & titta på skotrar, pulkor, släpvagnar mm.
Visning av tävlingsskotrar.
Servering av hamburgare, korv, kaffe och våfflor. Lotterier.
Varmt välkomna, Gafsele Såg & Kvarn
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Fritid
LIONS CLUB Insamlade medel har under 2012
ÅSELE
gått till följande ändamål:
Världens Barn
Ungdomsstöd Åsele
Ungdomsläger
Handikappidrott
Kampen mot narkotika
Kulturstipendium
Barndiabetes
Mässlingskampanj

3 000:2 000:1 000:500:500:5 000:1 900:1 200:-

Luciasoaré
7 434:Ungdomsstipendium
6 009:Mininappet
3 000:Gökotta
2 514:Åsele Trädgårdssällskap 2 000:Handikappstöd barn Åsele 4 000:Lions Cancerforskn fond 7 500:SUMMA 47 557:www.varitryck.se

Golden Retriever valp e�er välmeriterade föräldrar född 2012-12-31
säljes. Mera info se www.marvelousmimmi.se eller ring 070-675 41 76.

VARPSJÖNAPPET LÅNGFREDAG
Gå in på www.aselebyar.nu/varpsjo

TRÄFF med DIABETESFÖRENINGEN.

Medlemmar och andra intresserade
ABF Åsele, Storgatan 31, lörd 16 februari kl 14.00
Fika, lotteri och samvaro. Välkomna!
Södra Lappmarkens Diabetesförening
t med
Huseegen
en l
sjä

SPA-helger

på Lilla Hotellet i Vilhelmina

22-24/2, 15-17/3 och 17-19/5.

Info finns på hemsidan: www.lillahotellet.vilhelmina.com
eller ring tel 0940-150 59. En perfekt present!

AKTUELLT FRÅN FJÄLLETS KRONA IOGT/NTO
LOPPIS på IOGT-gården 16 feb 11.00 - 15.00, servering.
BOKLUNCH tisdag 19 feb, tema ANHÖRIG.
IOGT-NTO och Vuxenskolan

Jag åker på inköpsresa �ll Stockholm!
Bu�ken är därför stängd
d från torsdag 14/2 kl 14.00
och över helgen.
V.8 öppet som vanligt ig
gen.
igen.
Jag köper även upp!

Magasin Mix på

ÅRETS ÅSELEBO
Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2013 års Åselebo.
Det ska vara en person bosatt i Åsele kommun. Personen ska ha gjort
”oegennyttiga insatser till nytta och glädje för sina medmänniskor i Åsele
kommun”.
Vem som ska få utmärkelsen avgörs av Vintermarknadsgruppen.
Förslagen skickas till: Kultur/Fritid, Box 200, 919 85 Åsele eller
turistinfo@asele.se, senast 8/3.
För info ring kultur/fritidskontoret, 0941-140 78.
www.varitryck.se

Vårens nya bågmodeller
0940-102 41
droppar in hela �den!
Nya modeller & färger på våra polariserade suncovers.
Le g Op � ke r. V i ä r ce r � ﬁ e ra de enl O p�kbra nschens kva l i tetsnorm.

Gilla oss på Facebook

n helg!

ele e
Besök Lycks
Leklandspaket

Kom och lek på Nallebjörnens Lekland,
1000 m2 lekyta inomhus
Boende, inkl frukost och inträde till leklandet
Prisex: 2 vuxna och 1 barn 995:-

Må gott helg!

Dubbelrum inkl. frukost + 2 rätters middag,
tillgång till Bastu & Relax.
Pris för delat dubbelrum från 695:-/person
(Vill ni stanna en extranatt? 245:-/person)
Tel: 0950-146 70
Mer information på: www.cityhotellet.com

Hemleverans av livsmedel och dagligvaror
Till dig som bor i ett område där servicen är gles:
Om ingen i ditt hushåll kan ta sig till affär’n för att handla och
du bor inom 40 km från Handlar’n i Fredrika så har du rätt till
hemkörning för endast 30:-/mil.
Du har även rätt till hemkörning om du bor inne i Fredrika och
är beviljad färdtjänst.
Leverans av varor kommer att ske varje fredag innan kl 16.00
med start vecka 9.
Beställningar mottages senast kl 11.00 måndag samma vecka.

0943-102 00
i Fredrika
www.varitryck.se

Missa inte Olle Edbloms (C) information
om senaste nytt från landstingsfullmäktige
20 februari 18.00 Viskagården Fredrika.

Sälja huset?

Vi utför energideklarationer till fast pris i
Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert
Ring 070-654 18 38

SAMETINGET

har plenum den 19-21 februari
på Hotell Wilhelmina, Vilhelmina
Tisdagen den 19 februari
Kl 08.30 Plenum öppnas

Ärenden som behandlas är bl a:
• Årsredovisning 2012
• Budget 2013
• Budgetunderlag 2014-2016
• Partistöd inför Sametingsvalet 2013
• Motioner
• Sametingets syn på mineral och gruvor i Sápmi
• Redovisning av rambudget för Landsbygdsprogrammet 2013
• Redovisning av rambudget för Interreg 4 A Nord 2013
• Mediapolitiskt handlingsprogram
• Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum
• Interpellationer och svar
• Valärenden
• Anmälan av motioner
Tisdagen den 21 februari
Kl 08.30 – 10.00 Allmänpolitisk debatt
Kl 10.30 Sameallmänhetens frågestund

Allmänheten välkommen att besöka Sametingets plenum!
För mer information: 0980-780 30 (Sametingets växel)
Fullständig föredragningslista och program finns på
www.sametinget.se/plenum
www.varitryck.se

ÅSELE SPORTFISKEKLUBB.

Årsmöte fredag 22/2 kl 19.00, Konditori Kronan.
Fika och filmvisning.

Välkomna!
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Skotervisning Yamaha i Gafsele
Lördag 16/2 kl 12-15!

Legenden är tillbaka!
YT-660EDJ
5,5 hk 4-taktsmotor O Plastbelägg i utHydrostat
kastaren
Elstart + manuell
O Elektrisk justering på
O 61,5 cm arbetsbredd
kastriktning
"MESJHGÕSVUIBSTÇEBOMZY TNJEJHIFU FLPOPNJTLBLSBGU 
O 35 ton per timme
O 2 års garanti
UZTUIFU CBMBOTFSBEFLÕSFHFOTLBQFSPDIMÇOHEJTUBOTGÕSNÇHB O 15 meters kastlängd
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32.900:- inkl moms

JMFEFOTBNNBOGÕSUTJFOFOEBDSPTTPWFSNBTLJO
Pris
4ÇTMVUBESÕNNB,ÕSFO

www.varitryck.se


"HOKKYKLÖBBA"

Det var spännande med vintern, is, ishockey på uppskot-

tad tjärn ovanför Storseleby. Där förekom många svettiga
matcher, man var slut innan spelet börjat p g a snöskottningen.

Vi saknade målvakt, ingen ville vara målvakt. Jag sade

till en äldre man
- Kan du int vara målis. Jä vell int, e bäre rädd n dan
pukken.
Jag övertalade honom att han skulle ha en bred spade som
målvaktsklubba
- Jaa jä kan prov ä tag.
- Tack dä ä bra.

Spelet hade knappt börjat, skott mot mål. Pang! Vår

målvakt med snedställd spade i vinkel, och så pucken rakt
på munnen. Jag skrinnade dit
-Hörrä geck ä, klara du tännren?
Han spottade saliv, blod och snus men till min glädje,
tänderna hade klarat sig
-Nu fo du stå själv, sade han, öppnade luckan i rinken,
vevade upp skruvarna som höll helrören på pjäxorna och
haltade hem.

Efter några veckor fick vi en riktig målvaktsklubba av

ICA Wibergs i Storseleby. Då fick jag sparken som målvakt, plötsligt ville alla bli hockeymålvakt, tack vare den
nya klubban, de drömde om att bli en ny Lennart "Klimpen" Häggroth, men nej nej.
När man tänker på hur prylar har inspirerat många
människor, är jag glad att jag inte blev nån
"Prylnisse".
Sten Rune Erik Eneröd
www.varitryck.se

SPF-Klippan i Åsele

Årsmöte FREDAGEN den 22 feb 2013 kl 13.00 i
Filadelfias samlingslokal. Ingång från Storgatan.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Lotterier.
Lunch på Emmas Kök 50:-.
Alla varmt välkomna!

Söndag 17/2 kl 19.00. 70 kr. 11 år.

HITCHCOCK

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Bion i Åsele visar

Hundar i Åsele
Vad gäller??

Hunden är för många till både nytta och glädje. Men att ha hund innebär också
en hel del ansvar och besvär. Det bör man ha klart för sig helst innan man
skaffar hund. Men KOM IHÅG, att du alltid i alla situationer är ansvarig för
din hund. Detta kallas att ha strikt ansvar.
Självklart följer du som hundägare det kopplingstvång
som gäller, i den lokala ordningsstadgan kan du läsa
mer om detta. Det är ju också en självklarhet att hundägare
plockar upp efter ”olyckan”, här behövs en uppryckning,
det ser för bedrövligt ut på vissa platser. Använd de
hundlatriner som finns uppsatta i tätorten, de finns där av en anledning.
Lokala ordningsstadgan innehåller mera detaljerade regler inom detta område.
Hundar som står i hundgårdar och skäller heldagar, vardag som helg, skapar
irritationer bland närboende. Grannen kanske inte vill ha sin dag förstörd av
tidiga hundskall när du som hundägare ”råkar” släppa ut hunden i hundgården
05.00 på morgonen när det är dags för dig att fara på jobbet eller att du själv
vill ha lite lugn inomhus. Tänk också på rastningstiderna!!!
För att undvika osämja i grannskapet, visa respekt för de personer som finns
i din närhet och som du har som grannar och som valt att inte ha hund.
Frågor och funderingar kontakta miljöenheten 0941-140 06, 070-396 53 42.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.7 - 16 februari
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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:...............................................................................................................................................

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

www.varitryck.se

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

F H FORUM JUNSELE

Lördag 16/2
kl 21-01.

Vi dansar till:

Streaplers

I puben:
Micke Nordström

Öppet möte med Jonas Sjöstedt
Ett samtal om landsbygdsfrågor och
folkomröstningen om sjukvård.
Söndag 17 februari, kl 18.00,
Kulturhuset i Åsele (f d Folkets Hus).
Välkommen!

M

itt

i La pp l a n

Husdjur - Distansutbildning Nord (DuN)
Kursstart onsdag 20 februari, Storuman
Övriga träffar: 27/2, 13/3, 27/3, 8/4 samt 22/4.

Kurs som ger grundläggande kunskaper i skötsel och hantering av kor.
Sex gemensamma träffar, däremellan
distansstudier. Kursen behandlar bland
annat nötkreaturens naturliga beteende,
ämnesomsättning, uppfödning, fodervärdering, fortplantning och avel.

Anmälan
Bindande anmälan senast
17 februari till Gröna Navet,
tel 090-16 41 83 eller e-post
gronanavet@umea.se.
Välkommen med
din anmälan!

www.gronanavet.se

www.varitryck.se
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Det kompletta tryckeriet!

Tryck

Layout

i en eller
ll flera
fl
färger.
fä

Efterbehandling
FFalsning, häftning, skärning, numrering,
perforering – det mesta du kan önska.

dina
Vi hjälper dig med
.
er
trycksak
Bra priser –
.
korta leveranstider
Vi lämnar gärna
offert!

Förmånliga samannonseringspriser
med VÄSTRA NYTT annonsbladet i Junsele.

VARI-tryck
VILHELMINA-aktuellt • ÅSELE-NYTT
Volgsjövägen 94C, VILHELMINA.
Tel 0940-152 40, fax 0940-558 86.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

