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Provkörning som
gör skillnad.

www.bmw.se

När du älskar
att köra

”JAG VILL GUNGA ÄNDA UPP TILL
HIMLEN, FÖR DÄR FINNS SARA.”
ALICE, 7 ÅR

Varje år drabbas 300 barn av cancer. Vi vill hjälpa till att ge de barnen en framtid.
Därför genomför vi och Barncancerfonden under september och oktober en
provkörning som gör skillnad. För varje provkörning skänker BMW 100 kronor till
Barncancerfonden. Du ger av din tid, vi skänker pengarna. Läs mer på bmw.se.
Välkommen att göra en provkörning som gör skillnad.

Kampanjen gäller under september och oktober, upp till 12 000 provkörningar.

I samarbete med:

www.varitryck.se

0671-71 30 00
www.ivarsbil.se

FREDRIKA Sön 15/9 kl 11.00 Högmässa T Hällkvist, P Eriksson.
ÅSELE Sön 15/9 kl 14.00 Högmässa Hällkvist, P Eriksson.

Tis 17/9 kl 12.00 Mat och prat, Röda korset.
Ons 18/9 kl 13.30 Andakt, Åseborg.
Kyrkokören börjar torsdagen den 19 september kl 19.00
Församlingshemmet. Gamla och nya medlemmar hälsas varmt
välkomna att börja i kören!
Barnkören börjar onsdagen den 18 september kl 14.30 i
församlingshemmet. Alla barn från 6 år och uppåt hälsas
välkomna att sjunga i kören.
Valdagen 15 september – öppettider enligt nedan:
Vallokal:
Församlingshemmet Fredrika
09.00-11.00. 12.30-14.30. 17.00-20.00.
Församlingshemmet Åsele
09.00-11.00. 12.30-14.30. 17.00-20.00.
FILADELFIA: Tor 12/9 11.30-13.00 Drop in bön. 19.00 Bön.
Fre 13/9 19.00 Bön. Tis 17/9 19.00 Bön.
Välkomna!
All uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Bortrest.
Gunne

Älglotteri – Granlidens jaktlag

Vinnande nr: 5, 14, 28, 41, 80, 87, 88, 128, 129, 143, 164, 168, 187, 199, 208,
270, 294, 333, 343, 361, 408, 450.

Upplev den första av tre fantastiska pjäser av Shakespeare,

Henry V, från världens mest kända scen, live på
bio i Kulturhuset i Åsele 21/9 kl 19.00.
Entré 160:-, 420:- för alla tre.
Kulturhuset Åsele
Välkomna!

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

Sälja huset?

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

CENTERPARTIET
I SÖDRA
LAPPLAND
har kandidater från alla de
ingående församlingarna
i Södra Lapplands
Pastorat.
Vi vill ha ett gott
samarbete i det nya
pastoratet, men också
via församlingsråd slå
vakt om varje församlings
särart.

Stensele Kyrka

Personval: Kryssa upp
till 3 personer på våra
valsedlar!
Lycksele Kyrka

Din röst behövs
och gör skillnad.
Rösta på
centerpartiets
kandidater
till pastoratet,
till Luleå stift,
till kyrkomötet!
Kyrkovalet är
viktigt!

Hans Mårtensson, Lycksele
Else Westerlund, Klimpfjäll
Greta Stenvall, Pauträsk
Sune Lindh, Vilhelmina
Marice Jonsson, Umgransele
Ava-Sofie Jansson, Storuman
Gunnel Linné, Åsele
Laila Elfberg, Storuman
Stefan Dafors, Lycksele
Annika Anderssson, Vilhelmina
Annett Berg, Blåviksjön
Kjell Appelqvist, Vilhelmina
Lilian Mörtsell, Grundfors
Yngve Berg, Blåviksjön
Robert Svensson, Vilhelmina
Eva Ahlberg, Nästansjö
John Carlsson, Lycksele

www.varitryck.se

KARATE – Nybörjarträning

startar måndag 16/9 och torsdag 19/9 kl 18.30 på
Sporthallen.
Två grupper: Barn och föräldrar som vill träna samtidigt
och de som är 13 år och äldre.
För info ring Sylve H, tel 106 82 (hem), 140 78 (arb).
Välkomna!
Åsele Shotokan Karate Klubb

Vi byter telefonnummer!
Från och med torsdagen den 12 september har
Handelsbanken i Åsele ny� telefonnummer.

Det nya numret är 0941-601 60.
Du kan även få personlig service dygnet runt, alla dagar, på
Handelsbanken Direkt tel 0771-77 88 99.
För a� förbä�ra vår service låser vi dörren kl 15.00 på torsdagar, då vi si�er med bokade kunder. Du kan dock all�d ringa och
boka in en �d för a� uträ�a dina ärenden,
alla bankdagar, även e�er kl 15.00.
Vi ﬁnns här för våra helkunder i Handelsbanken!
PS! Passa på a� skaﬀa Handelsbankens
Mobilapp – NU både för privatpersoner
och företag.
Anna, Maria och Ingela
Vi önskar er alla en skön höst!

- en rik�g bank www.varitryck.se

SPF-Klippan i Åsele inbjuder till

SURSTRÖMMINGSFEST på Kaffestugan onsdagen

den 18 september kl 13.00. Alla välkomna!

Medarr Vuxenskolan

Folkmusik, tango och österbottnisk sisu!
på

Åsele Wärdshus

Middag pris 250:Boka bord tel:0941-662 55.

Pia-Karin Helsing: fiol, cello, sång
Görel Särs: dragspel, piano
Cay Nyqvist: slagverk
Ryktet om denna nybildade powertrio
har nått ända till Kalifornien där de varit
på en fullmatad turné våren 2013.

ENTER LAPLAND
– Nyhet på Lycksele Flygplats!
Boka resan hos oss enkelt och bekvämt!
Vi erbjuder resor till företag och privatpersoner
och hjälper er att hitta bästa resealternativ

t Flygresor inom Sverige men också
ut i övriga världen t Weekendresor
t Hotell, hyrbil och flygtaxi
t Grupp och konferensresor
Hos oss får du personlig service. Ring eller maila
för information och bokning eller besök oss på
Lycksele Flygplats. Öppettider måndag – fredag kl 07 – 16.

Ulla-Britt

Sara

Helen

Nina

Tel 0950 -275 50 Välkommen!
ENTER LAPLAND
Lycksele Flygplats AB
921 81 Lycksele
enterlapland@lycksele.se
0950-275 50

Gilla Lycksele Flygplats på Facebook, här får du restips mm facebook.com/lyckseleflygplats

www.varitryck.se

PGA BUDGETNEDSKÄRNINGAR, BLIR DETTA ER NYA
ARBETSPLATS. SE LEDNINGENS NYA POLICY NEDAN!
KONTORSPOLICY
KLÄDSEL :
1) kom till jobbet klädd efter din lön
2) kommer du klädd i Pradaskor eller bär en Gucci-väska, antar vi att du
har en god ekonomi och att du därför inte behöver någon löneökning.
3) är du klädd i ”trasor”, måste du lära dig handskas med pengar bättre
så att du kan köpa bättre kläder, därför blir det ingen löneökning.
4) är du klädd helt rätt så är du precis där du ska vara, och behöver
därför ingen löneökning
SJUKFRÅNVARO :
Vi kommer inte längre att acceptera läkarintyg. Orkar du gå till doktorn, orkar du gå på jobbet.
LEDIGHET:
Varje anställd kommer att få 104 fridagar per år, vi kallar dem lördag
och söndag.
TOALETTBESÖK :
Alldeles för mycket tid tillbringas på toaletten. Nu införs därför en
strikt treminutersregel för dessa besök. Efter tre minuter ljuder ett
larm, toalettpapperet dras tillbaka, dörren öppnas och toalettbesökaren fotograferas. Vid en andra upprepning av förfarandet så sätts
bilden upp på kontorets anslagstavla under ”återfallsförbrytare”.
LUNCH :
* Magra personer får 30 minuters lunchrast eftersom de behöver
äta mer för att se friska ut.
* Normalviktiga personer får 15 minuters lunch för att inta en balanserad måltid så de kan bibehålla sin medelmåttiga ﬁgur.
* Överviktiga personer får 5 minuters lunchrast, då det är all tid
som behövs för att dricka en mugg Nutrilett.
Slutligen:
Tack för att du är lojal mot ditt företag.
Vårt motto är att alltid ha en positiv anda inom företaget och därför
vill vi självklart att ni skickar alla frågor, kommentarer, bryderier,
klagomål, irritationer, anklagelser eller övriga aggressioner någon
annanstans.
Ledningen
www.varitryck.se

Hus säljes eller uthyres. 6 r o k, Fågelstigen 20. 073-820 02 30.

Industrimotorer
2 st elektriska industrimotorer säljes.
500 V/50 A/30 hk.
Har använts för att driva grafiska
maskiner.
Tel 0940-152 40 eller 073-182 36 52.

Kartonger

i wellpapp, med handtag.
Vi har ett antal kartonger med handtag i lager, och dessa
säljer vi nu ut till kraftigt reducerade priser i större eller
mindre partier.
Innermått är 340 x 270 x 110 mm. Om intresse finns kan
vi naturligtvis trycka lämplig etikett till kartongen.
Prisex:

100 st =

450:-

inkl moms

Data Graf
VARI-tryck &
Data Graf AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina. Tel: 0940-152 40. Fax: 0940-558 86.
E-post: post@varitryck.se • Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Melodikrysset v.37 - 14 september
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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

ÅSELE BRIDGEKLUBB

Tisdagsbridgen startar den 17 september kl 18.30.
Plats: Kulturhuset

Styrelsen

Bion i Åsele visar
Söndag 15/9 kl 19.00. 70 kr. 15 år.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

SNABBA CASH - LIVET DELUXE
20/11 kl 00.03 THE HUNGER GAMES - CATCHING FIRE

Vi vill ge våra barn och unga gemenskap
och upplevelser i en skapande miljö!
Kryssa för max 3 kandidater som du vill ska företräda dig i
Svenska kyrkan. Rösta i KYRKOVALET den 15 september.

Våra kunder
pratar om trygghet.
Hur vill du ha din
personliga assistans?
Flest kunder i landet har valt Humana och ungefär hälften av dessa
är barn och ungdomar.
I en kundundersökning frågade vi våra kunder varför de valt Humana.
Svaret blev tryggheten. Det gläder oss, för trygghet är väl
precis vad personlig assistans ska handla om?
Vill du också veta mer om ett tryggt val,
prata gärna med mig.
Andreas Johansson
070-275 09 93
Andreas.Johansson@humana.se
www.varitryck.se

LOPPIS på Björnavägen /Norrstrand, Åsele (skyltat) 13/9-15/9.
Fre 16-20, lör 10-15 & sön 10-13. Välkomna! Lisbeth, Carina & Linda

Välkommen till det äkta thailändska köket

(Thai vagnen)Gamla Posthuset Åsele (bredvid Bussta�onen)
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7

3 st Vårrullar(kycklingﬁlé) med ris och sötsur sås. (15 kr/st)
Friterade �gerräkor med ris och sötsur sås .
Friterad kycklingﬁlé med ris och sötsur sås.
Satay (kycklingﬁléspett med jordnötssås) med ris.
Grillspe� med teriyakisås. Serveras med wokade äggnudlar.
Wokade bambusko� med nötkö� och wokgrönsaker med ris.
Pad mama (wokade nudlar med tomyam-smak, tigerräkor,
krabbkött och wokgrönsaker. Lite stark). Serveras med ris.
Nr 8 Tre små rä�er(1 st vårrulle, friterad kycklingﬁlé, wokade bambusko�). Serveras med ris.
Nr 9 Fyra små rä�er (1 st vårrulle, friterad kycklingﬁlé, wokade
bambusko�, Satay). Serveras med ris.

69 kr
75 kr
69 kr
69 kr
69 kr
69 kr
69 kr
80 kr
90 kr

Öppet: Lördag 14 och söndag 15 september kl 15.00-20.00.
Ring gärna och förbeställ från kl 10.00 på telnr 070-243 55 12.
Uppge maträ�ens nummer.
Välkomna! Bangon

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

LÄGENHET UTHYRES: Trevlig 3:a, centralt, Vasagatan 6.

Info 070-284 84 48.

Handarbetscafé på Kaﬀestugan.
Startar onsdagen den 18/9 kl 18.00.
Arr: Vuxenskolan, Hembygdsföreningen

a alla
Varmt välkomn !
ner
handarbetsvän

BUSSRESA GEKÅS ULLARED
Avresa söndag 13/10 kl 12.00 från Dikanäs
En övernattning på nervägen, två nätter på Gekås stugby.
Återresa onsdag 16/10 utan stopp.

I priset ingår bussresa t o r, boende i 4-bäddstuga samt vandrarhem i Gävletrakten. Egna lakan och örngott medtages.
Sista anmälningsdag: Torsdag 12/9.
Pris: 1495:-

DIKANÄS BUSS & TAXI
Tel 0940-801 80

Extra ljus i höstmörkret!

249:- 799:-

219:-

Extraljus SIM

Extraljus NBB 225

Ord. pris 349:-

Ord. pris 999:-

Extraljushållare för
2 eller 3 extraljus

Erbjudandena gäller t o m 29 september
eller så långt lagret räcket.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Välkomna önskar OKQ8 Åsele
Helena med personal.

OKQ8 Åsele, Centralgatan 44. Tel 0941-101 54
www.varitryck.se

ERBJUDANDE FRÅN BILBOLAGETS BUTIK
Flanellskjorta

110:-

10-pack
Sportsockar

Rostfri kaffepanna 1,5 lit

158:-

199:-

UPPTÄCK NYA DACIA BILARNA
DUSTER, SANDERO, STEPWAY och LODDGY

SANDERO
ANDERO II Pris: 116.400 kr
0,9, 90 hk, Stepway Prestige.
Paket: Förhöjd markfrigång
4 cm m m.

SANDERO II Pris: 100.400 kr
0,9, 90 hk, Ambiance.
Paket: AC + ljudanläggning
Dacia Plug & Radio
L
LODDGY
Pris: 132.400 kr
1 115 hk, Laureate, 7 sittplatser.
1,2,
P
Paket:
Dacia Plug & Radio, Met lack,
P
Parkeringsradar
bak.

Bilar för
direkt
leverans.

ER
NY CLIO I LAGER
ns
för direktleverans
Pris: Från 132.900 kr

Vinterhjul och
motorvärmare
på köpet!

KAMPANJ PÅ ETT BEGRÄNSAT ANTAL: Volvo V60 D4 AWD
Business Edition automat, årsmodell 2014, rikligt utrustad.
Vinterhjul på köpet!
(Gäller tom 29/9)

KAMPANJPRIS:
315.900 kr
Ordinarie pris: 382.200 kr

Se våra begagnade bilar på www.bilbolaget.com
Bilhall
0940-16 54 41

Verkstad
0940-16 54 42

Butik
0940-16 54 45

Volgsjövägen 67. Vilhelmina.

www.varitryck.se

