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FREDRIKA Sön 18/8 kl 14.00 Söndagsgudstjänst, M Nygård.
ÅSELE Lör 17/8 kl 18.00 Aftonsång, M Nygård.

Sön18/8 kl 11.00 Söndagsgudstjänst, M Nygård.
Minnesgåvor! Tänk på
Åsele blomsterfond bg 5011-2853.
FILADELFIA: Tis 20/8 19.00 Bön

Välkomna!

Lyssna på andakt kyrktorget.se Åsele Filadelfiaförsamlingen

All ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
G Olofsson
Varmt Tack till alla som på olika sätt hedrade minnet
av vår käre Lennart Johansson.
Syskonen med familjer
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Jag hjälper er med flytten eller annan transport från Åsele
till resten av landet. Tel 070-301 70 33.

Sälja huset?

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

Handla SECOND HAND
i Lycksele
Välkommen på lördag 10-14
LYCKSELE
E

Denna vecka börjar vi med våra vanliga tider igen!
I SAMARBETE
MED

Bergstigen 8
Telefon 0950-156 00
Öppet: Lördagar 10-14
Tisdagar 13-18

DELA GEMENSKAPEN I VÅRT KAFÉ!
Välkommen!

Kyrkan spelar
roll för framtiden!
Svenska kyrkan i Åsele och Fredrika har lång historia
och kyrkobyggnaderna samlade tidigare alltid många
människor till gudstjänster och gemenskap.
Nu är det inte riktigt så längre men trots allt kommer
det en trogen skara till gudstjänster och andakter.
Vi ligger bakom mycket mer av det som händer i
Åsele och Fredrika och kyrkan har inte alls bara söndagsöppet. Vi anordnar förutom gudstjänster även
byaverksamheter, bön- och samtalsgrupper samt
mycket trivsel och samvaro i samband med kulturevenemang och musikstunder. Under den närmaste
framtiden kommer barn- och ungdomsverksamheten inom församlingen att förstärkas, och diakonin
fortsätter sin viktiga uppgift med stort stöd för
många äldre.
Vi är vana arrangörer med stor erfarenhet och vi är
glada över det vi gör. Nu satsar Svenska kyrkan i
södra Lappland på framtiden och genom samverkan
mellan många församlingar kommer vi att fortsätta
spela vår viktiga roll i samhället.

Mats Nygård, Kyrkoherde.

För mer information, besök vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/asele-fredrika

www.varitryck.se

"ALJJAKT’N"

Mina äldre bröder hade var sitt älgjaktslag, Harry hade

Hansbo-Hiberget, Hadar Näsvattnet. De hade väldigt trevliga
förberedelser varje år. Jag tänkte, älgjakt, det måste jag prova,
verkar superkul. Men mina bröder skakade på sina huvuden
- Nej, Nej, du kom int å pass som aljjägar. Så där var det stopp.

Då sa min far,

- Men hör ve storaljskytt’n oppat, de e langt dit, men du ha ju
bil’n.
Jag ringde, jag tror han blev glad.
- Men jag har ju inget vapen.
- Kom till mig så fo du lån en bössä.

Jag körde till honom, han hade skrivmaskin så han gjorde en

lånehandling på "bössa".
- Du si ä hannä ä en Remitor för ett å ett skött, men smäll bra å
gå rätt, mitt i prick.

Jag skulle provskjuta på en pappsäck som låg på en sluttning.
Ingen träff trots tre försök, de äldre jägarna tyckte det var jättekul.
- Du fo no ta bajonettanfall om aljen kom!

Jag blev tilldelad ett "pass". Ingen eld, med sovsäck skulle jag
sova och äta och framförallt spana efter älg, tre hela dygn.
Att bo ensam vid en myr under ett "skärmskydd" natt och dag
blev drygt eftersom de enda djur som fanns var råttor och några
fåglar som sjöng uppmuntrande av medlidande. Älgarna höll sig
undan från min våldsamma "bössä".
När jakten var avslutad mötte jaktledaren mig på förstubron,
tog av mig bössan, sprang in i kammaren och öppnade locket på
sängen och under sängkläder hamnade bössan.
Tänk vilket farligt vapen jag hade haft i tre dygn,
livsfarligt. Mina bröder hade rätt –
"jä vart ingen aljjägar"!
Sten Rune Erik Eneröd

www.varitryck.se

SÄLJES: Kluven ved. 500:-/m³. 076-81 38 782, Östernoret.

DAX FÖR GARAGERENSNING?

Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".

SURSTRÖMMING I BJÖRKSELE,

för medlemmar och blivande medlemmar,
fredag 23/8 kl 19.00 i Byastugan, till självkostnadspris.
Anmäl er till Maggan Hellström, 070-205 12 61 senast onsdag
21/8.
Björksele intresseförening
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spön, rullar, drag, linor. Start 15/8!
Först till kvarn.....
Butiken "knökfull" med
VILDMARKENS MÄSTARE
0940-559 07

Välkommen in! Nisse & Nicke

FJÄLLRÄVEN, HÄRKILA,
SWEDTEAM:
kläder, skor, kängor,
stövlar m m, m m.

DALASJÖRUNDAN 17Lördag
augusti
Klasser
Herrar/Damer
Herrar/Damer
F/P 11-12, 13-14, 15-16
F/P 7-8, 9-10
Knattar

Start:
Anmälan:

9000 m
5000 m
2000 m
1000 m
300 m

Start
12.30
12.40
12.15
12.10
12.00

Kl 12.00 Dalasjö Folkets Hus.
oskar@holmgrenbygg.nu eller på plats,
senast kl 11.00 tävlingsdagen.

Anmälningsavgift: 5000/9000 m
Ungdomar

Annonssponsor:

Kom & s
pring
på en av
Sveriges
finaste
terrängb
anor!

100 kr
50 kr

Holmgren Bygg AB

Upplysningar:
070-772 22 01

Arr: Dalasjö IK Framåt

VOLGSJÖ FASTIGHETER AB
w w w. h o l m g r e n b y g g . n u

www.varitryck.se

Höstpremiär Dans MB Dorotea 30/8 Jannez.
Kommande: 11/10 Titanix, 15/11 Elisas.

Åsele Brukshundklubb erbjuder:

Valpkurs för valpar i åldern 12 veckor - 6 mån, 8 träffar.
Kursen startar tisdag 27/8 kl 18.30
Anmälan till: studieframjandet@asele.se
eller 0941-664 64.

2-pack
CF 500 från 76 800:+ moms för 2 st.
Från 39 920:- + moms per st.

SkogensHus

Sveriges mest sålda ATV
3-års garanti

Vilhelmina

076-841 09 91

SKOGSFASTIGHETER
Visning måndag
19 augusti
kl 16.00-18.00.

Åsele - Söråsele

Skogsfastighet med bostadscentrat ca 100 meter från Ångermanälven med öppen åkermark och vacker utsikt över vattnet.
Fastighetsmäklare Per Thiger 070-656 86 22

www.skogenshus.se
www.varitryck.se

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

Välkommen till Bilbolaget!
✔
✔
✔
✔

Bilhall för nya och begagnade bilar samt transportbilar
Förmånlig fi nansiering för företag och privatpersoner
Modern serviceverkstad som servar alla bilmärken
Välsorterad reservdels-/tillbehörsbutik

Bilbolaget Vilhelmina | Verkstad 0940-16 54 42
Bildelar 0940-16 54 45 | Bilförsäljning 0940-16 54 41

JAKTMÄSSA

Saxnäs
24/8

Besök jaktmässan mellan kl 10.00 och 17.00 där allt
inom jakt, mat och uteliv kommer att finnas.
Köp dina jaktprylar, ammunition mm, fyll säcken
med mat från Vilhelminas tungviktare.
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Passa på att köpa din tomt för jakt,
fiske & uteliv – Middagskullen
visar tomter etapp 2.

SPONSORER:

TÄVLING!! Ironman/woman.

JAKT- FISKE OCH NATURUPPLEVELSER

Bl a björktrave, spaweekend i pris.
Anmälan på plats.
Mässa håller till utanför
Marsfjäll Mountain Lodge –
boka boende på 0940-700 03.

kv. Middagskullen

Buss avgår från kommunparkeringen kl 10.00, åter 18.00. 100:- t o r.
Förbokas på 070-214 96 86.
www.varitryck.se

Socialdemokraterna i Åsele kallar till
S
n
nomineringsmöte tisdagen den 20 augusti kl 18.00.
PPlats: ABF Storgatan 31. Välkomna!

Stiftelsen Åselehus informerar
Fr o m 15 augusti ändrar vi våra rutiner
för felanmälan.
För hyresgäster i Åsele gäller följande:
Mån-fre kl 08.00-12.00........................................................ 0941-142 20
All övrig tid, endast AKUTA ärenden..........................070-647 54 11
För hyresgäster i Fredrika gäller följande:
Mån-fre kl 08.00-12.00........................................................ 0941-142 20
Mån-fre kl 07.00-08.00,12.00-16.00,
endast AKUTA ärenden...................................................070-647 54 11
Övrig tid, endast AKUTA ärenden............................... 070-248 36 34
Ni kan alltid maila oss på adressen:
stiftelsen@aselehus.asele.se

Förvaltningskontoret
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Melodikrysset v.33 - 17 augusti
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
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

Riktigt fint kaninhö packas i plastsäckar om ca 5 kg. 30:-/st.
Fri transport in till Åsele tätort. 070-248 56 23.

SPF KLIPPAN I ÅSELE

Med arr:
Vuxenskolan

Inbjuder till medlemsmöte onsdagen den 21 augusti kl 13.00 på Kaffestugan.
Dick Scott läser dikter och sjunger. Lotteri samt lunch.
Alla välkomna!

Tillbaka från semestrar och snart drar skolorna igång då kör vi
REA i butiken.

50% på alla bågar
från lager, även solglasögon (gäller ej paket).

Gäller fr om idag 15 augusti
till och med v 37.
VÄLKOMNA!

Kommunalpensionärerna avd 111
i Åsele, Dorotea, Vilhelmina, inbjudes till

SURSTRÖMMINGSFEST

M

it t i

La pp l a

nd

i Vilhelmina Folkets Hus lördag 24 aug 2013 kl 13.00.
Kostnad: Medlem 50:-, icke medlem 60:-. Samåkning bör ske.
Anmälan senast 22 aug 2013 till:
Åsele Eivor, 072-234 00 65. Dorotea Birgitta, 073-054 08 98.
Vilhelmina Ulla-Britt, 070-679 50 20.
Välkomna! Styrelsen
www.varitryck.se

VATTENDAGAR

I VILHELMINA MODEL FOREST
20 augusti - eftermiddag

SKOGSBRUKETS EFFEKTER
PÅ MARK OCH VATTEN
- Du får tips om skogsskötselåtgärder i anslutning till vattendrag.
13.00 Vilhelmina Folkets Hus: Anja Lomander, Markspecialist
Skogsstyrelsen, berättar om sina erfarenheter.
14.00 Fältexkursion i närheten av Vilhelmina (Djuptjärnvägen).
Gemensam buss. Fika i fält. Åter senast kl 17.00.

21 augusti - hel dag

ÅTGÄRDSPLANERING I ÅNGERMANÄLVENS AVRINNINGSOMRÅDE
09.00 Vilhelmina Folkets Hus: Presentationer av
"Ångermanälvsmodellen". ÅFF Fiskeråd och
Vattenråd. Vattendirektivet, forskningsprojekt
Model River mm. Fika serveras från kl 08.30.
11.30 Lunch
12.15 Fältexkursion till Laxbäcken & Bullerforsen.
Restaurering av vattendrag. Sportfiske,
skog och vatten. Gemensam buss. Fika i
fält. Åter senast kl 16.30.
Anmäl Dig till en eller båda dagarna SENAST 19 augusti
till Ursula Neussel: ursula.neussel@skogsstyrelsen.se
alt 0940-398 69. Deltagandet är kostnadsfritt!

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Ångermanälven & Vapstälvens VRO
VILHELMINA
KOMMUN
(European Regional Development Fund
and European Neighbourhood and
Partnership Instrument)

www.varitryck.se

