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Norrskog ger dig råd!
Har du tänkt på att du som medlem i Norrskog även är sågverksägare? Det nu närmaste inlandssågverket är i din ägo och
ligger bara 15 mil från Vilhelmina centrum. Norrskog Wood
Products har hittills i år stått sig väl i konkurrensen mot andra
sågverksindustrier. Norrskog värnar om inlandet och våra sågverk satsar framåt, så det finns god avsättning för ditt sågtimmer.
Kontakta någon av våra skogsrådgivare så berättar vi mer.
en

Välkommen till Norrskogs monter på Vilhelmina höstmarknad den 4-6 oktober. Kom och lär
känna Norrskog och oss skogsrådgivare lite närmare.Vi lottar ut en fulladdad ryggsäck med sånt
som är bra att ha under jakten. Riv ut annonsen, skriv dina kontakuppgifter på talongen och
lämna in i vår monter, så deltar du i utlottningen.
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Namn: ................................
Adress: ................................
Mobil: .................................

Skogsrådgivare
Åsele/Dorotea
Torsten Lundborg
0941-102 44

Skogsrådgivare
ilh l i
Vilhelmina
Pär-Anders Bergqvist
0940-120 13

Mail: ..................................
Fyll i dina uppgifter och lämna in annonsen
i vår monter påVilhelmina höstmarknad 4-6
oktober, så deltar du i utlottningen.

www.norrskog.se

www.varitryck.se

FREDRIKA Tor 19/9 kl 18.30 Kyrkokören övar Förs hem I Löfdahl.

Sön 22/9 kl 14.00 Söndagsmässa, B Kraft.
ÅSELE Tor 19/9 kl 19.00 Kyrkokören övar Förs hem.
Sön 22/9 kl 11.00 Söndagsmässa, B Kraft, B Skoglund.
Ons 25/9 kl 14.30 Barnkör, Förs hem P Eriksson.
Kl 15.00 Konfirmationsläsning B Kraft, H Ögren.
Tor 26/9 13.00 Andakt, Blåmesen.
Allkristen helg 20-22 september.
Se separat annons.

FILADELFIA: Allkristen helg (se särskild annons). Tis 24/9 19.00
Hemgrupper. Tor 26/9 11.30-13.00 Drop in bön. Välkomna!
Tack till alla som hedrat minnet av vår älskade lilla mamma
Elsie Persson, och ett stort tack till Åseborgs personal som
tagit så väl hand om henne de sista åren av hennes liv. Barnen
Vårt varma tack till Er alla, som visat omtanke och deltagande
i sorgen efter vår kära

GUNILLA SUNDQVIST
Maria Englén med familj

Varmt tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av
vår kära

CALLY BYSTRÖM
Tack till Bengt Kraft för stort stöd inför och vid begravningen. Tack för den underbara musiken.
Tack till Stugans personal.
Inger och John m familjer

www.varitryck.se

Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 400:-.
Bröstfilé, kartong à 6 kg 600:-.
070-645 18 25, 070-094 95 73 Krister.

IKEA-RESA
Lördag 28/9

Sista anmälningsdag 25/9.
Tel 070-395 28 69.
www.backstromstrafik.se
Jag utför tjänster såsom:
• Omklädsel och renovering
av möbler och dynor, ex
husvagnsdynor, skoterdynor.
• Övrig sömnad såsom pryd nadskuddar samt andra
sömnadsuppdrag.

Tel 070-367 76 64

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

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

KLÄDER I ÅSELE
Lokal:

Folkets hus

Bambu-/ullsockar 2 modeller
Bambu-underställ (barn & vuxen)
Bambu-kalsonger (2-modeller)
Bambu-trosor (4-modeller)
Bambu-T-shirt
Bambu-sockar (strl 34-47)
Bambu-linnen, svart & vit
Bambu-långkalsonger
Bambu-leggings (barn & vuxen)

KLÄDSHOPEN
Robertsfors • 070-320 36 99, Per

BARN
DAM
HERR

Lördag 21/9 kl 09-17

Bl a:
Pippitröjor-xxl. Toppar & tunikor strl s-xxl.
Stretchjeans dam & tjej.
Täckkjolar & kjolar.
Flanellskjortor. Strumpbyxor.
Börjessons handskar, vantar & mössor.
Mysbyxor. Halksockar.
Huvtröjor & T-shirts m dödskalle/djurtryck.
Babykläder. Hello Kitty-kläder. Haklappar.
Coola kill/tjej-jeans fr 74 cl.
Jeanskjolar barn. Klockor, Ringar.
Halsband. Örhängen.

-Vi tar betalkort -

Fredag 27/9 inbjuder Skogsägarna Norrskog
till studiebesök på sågen i Sikås och hyvleriet i Hammerdal. Vi bjuder på bussresa och lunch.
Passa på och besök det för oss nu närmaste inlandssågverket och
hyvleriet. Som medlem i Norrskog är du med och äger dessa anläggningar, och du gynnar inlandets industri om du låter dem förädla ditt
timmer.

08.45 – Avfärd med buss från Vilhelmina, påstigningen även
längst vägen via Meselefors, Dorotea och Hoting
12.00 – Lunch, Norrskog bjuder. 15.00 – Avslut och hemresa.

Mer information från, samt anmälan till, Patrik Edblom tel 070-586 35 13
eller mail patrik.edblom@gmail.com senast måndag 23 september.
Välkommen!
www.norrskog.se

www.varitryck.se

OPTIKER

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

NY ÄGARE OCH NAMN AV MK2 LACKEN I ÅSELE
From september tar NORD MAINT AB (Tord Ingelsson) över
MK2:s plåt & lack. Vi fortsätter i samma lokal som tidigare.
Gamla som nya kunder välkomnas!

Nord Maint plåt & lack

Tord, Börje & Kim på lacken 0941-104 30, 070-274 14 34.
MK2 lever vidare som bilverkstad.

Kundalini Yoga 10 träﬀar

med start v 41.
Nybörjarkurs med fokus på rörlighet och lugnt sinne.
Måndagar kl 07.30 och måndag kl 18.30
Fortsä�ningskurs, en höstkick: Tordagar kl 18.30.
För mer informa�on och anmälan kontakta Carina Haldebo,
tel 070-647 54 63.

Är du trött på orättvisor?
Gör något åt det!
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Vill du kunna påverka och förändra? Kom och prata
över en fika med oss, SSU & Socialdemokrater, om hur
Du kan engagera dig.
Tisdag 24/9 kl 18.00 på ABF, Storgatan 31.

Lördagen den 21/9 firas
4H-dagen över hela landet.
Kl 10.00-13.00 har Fredrika 4H Ridklubb
öppet hus i Tallsjö, Fredrika.
Ponnyridning, körning och kaninhoppning, vi grillar korv m m.
Försäljning av honung, ägg och hästprylar.
Sväng av väg 92 vid busskuren, kör ca 2 km tills vägen
slutar - framme vid Tallsjö 782.

Kontakt 070-398 71 81. www.fredrika4h.nu
www.varitryck.se

IKEA

Avresor:

Repskapsmöte för Socialdemokrater i Åsele kommun
den 23/9 kl 18.00 på ABF. Repskapsombuden ska anse
sig kallade. Välkomna!
Åsele Arbetarekommun

Tis 29/10 via Dorotea
Ons 30/10 via Åsele
Lör
7/12 via Dorotea

Bokning och info
0940-104 00.

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.

INFORMATION

För att undvika olyckor är det viktigt att sikten hålls fri från
växtlighet efter gatorna. Växtligheten får inte skymma
sikten eller medföra andra problem för trafiken, såsom att
skymma skyltar, trafikmärken mm.
Vi har fått klagomål över att häckar växer långt in över
trottoarerna och att trädgrenar hänger in över gatorna/
trottoarerna och utgör hinder för trafikanterna.
Tänk på att vissa chaufförer sitter högre upp än i en vanlig
personbil och behöver då fri sikt högre upp över marken.
Trottoaren skall vara
fotgängarnas fria zon och
det skall vara fri höjd (3,0
m) vid bakkant trottoar.
Häckarna bör dessutom
endast vara 80 cm höga
10 m åt vardera hållet vid
vägkorsning.
Tekn avd
www.varitryck.se

REIKI CENTER Beröringsterapi som på naturlig väg skapar balans och harmoni
i kropp och själ. Reiki fyller på din livskraft, stärker immunförsvaret och kan lindra
exempelvis värk, stress och utbrändhet. Reiki är sedan 2007 avdragsgillt som förebyggande och rehabiliterande friskvård. För behandling eller information 070-364
99 47, info@dickscott.net Dick Scott Dipl Reiki Master www.frireiki.blogspot.com
Tomas Gunnarsson

ATT ÖVERLISTA JANTE

Tomas Gunnarsson

ATT ÖVERLISTA JANTE

Arrangörer:

Möt författaren i Åsele bibliotek

25 september kl.18.00
fri entré

Om konsten att lyfta sig
själv och andra

Torsdag & fredag
kl 8-17

2 st Glasswienerbröd
Ta med

39:-

(60:-)

Fredagsfeeling kl 11-17
Rykande het saffransgul
fisksoppa, nybakat bröd

Lördag kl 11-14

0941-100 64
kronans.blogg.se

Räkmacka & kaffe

75:-

(87:-)

med 1 glas vin el starköl.
(Alkoholfritt alt 85:-) 99:(145:-)
Ta-med-soppa 59:-/portion
Fredag kl 11-17

1 starköl el 1 glas vin

45:(60:-)

DORO-RESOR/
UPPLEV SAGOSTADEN TALLINN MED
ÖSTERSJÖNS NYA DROTTNING FÖR 1 095:-!
Avresa 6/10 – pris: 1095:Från Vilhelmina, Åsele (Busstation), Junsele (ICA), Näsåker
(Busstation), Sollefteå (Nya busstation) och Kramfors.

Anmälan snarast 0940-104 00.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.38 - 21 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

RIK INFÖR GUD

Allkristen helg i Åsele 20-22 sept med Birger Skoglund, Örebro.
Fredag kl 19.00 Församlingshemmet
Lördag kl 18.00 Filadelfia, servering, kollekt t församl mission.
Söndag kl 11.00 Åsele kyrka, Söndagsmässa. Birger, Bengt, Petra.
Alla varmt välkomna!
Allkristna Gemenskapen och Bilda

KÖKSRENOVERINGAR
Tegsnäset

Renovering av köksluckor och dörrar.
Ådringsmålning, spårfräsning och
utbytesluckor.

ia
Kostnadsfr
!
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Leveranstid ca 1-2 veckor.

Mobil: 070-351 65 12 Peder.

Bion i Åsele visar
bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Fredag 20/9 kl 20.00. 70 kr. 15 år.

VITTRA

Söndag 22/9 kl 15.00. 50 kr. Bt.

DUMMA MEJ 2

Onsdag 25/9 kl 19.00. 70 kr. Bt.

Hur många kramar finns det i världen

25-års jubileum
23-28/9
Under vecka 39 har vi tänkt fira att vi fyller 25 år.

Vi lämnar

Alla som handlar
för 500:- får en
"guld"-kasse från
Soya.
Så långt lagret räcker.

25%

rabatt på

HELA SORTIMENTET.

(Gäller ej redan prisnedsatta varor, LJ Design & presentkort)

VÄLKOMNA IN!
www.varitryck.se

IKEA

Avresor:

Repskapsmöte för Socialdemokrater i Åsele kommun
den 23/9 kl 18.00 på ABF. Repskapsombuden ska anse
sig kallade. Välkomna!
Åsele Arbetarekommun

Tis 29/10 via Dorotea
Ons 30/10 via Åsele
Lör
7/12 via Dorotea

Bokning och info
0940-104 00.

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.

INFORMATION

För att undvika olyckor är det viktigt att sikten hålls fri från
växtlighet efter gatorna. Växtligheten får inte skymma
sikten eller medföra andra problem för trafiken, såsom att
skymma skyltar, trafikmärken mm.
Vi har fått klagomål över att häckar växer långt in över
trottoarerna och att trädgrenar hänger in över gatorna/
trottoarerna och utgör hinder för trafikanterna.
Tänk på att vissa chaufförer sitter högre upp än i en vanlig
personbil och behöver då fri sikt högre upp över marken.
Trottoaren skall vara
fotgängarnas fria zon och
det skall vara fri höjd (3,0
m) vid bakkant trottoar.
Häckarna bör dessutom
endast vara 80 cm höga
10 m åt vardera hållet vid
vägkorsning.
Tekn avd
www.varitryck.se

Nu börjar ONSDAX igen! 25/9 kl 18.00 på
Filadelfia. Alla barn från 6 år är välkomna!
TACK för att Du
stöttade oss med din
röst i kyrkovalet.

KONTANTFAKTUROR...
...kan du beställa hos oss.
Hör av dig så hjälper vi till.

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

Exempel på vädrets påverkan.
Trumpen eller glad
av vädrets påverkansgrad.
Under en köldknäpp
hänger vi kanske läpp.
Men förr eller senare
blir vädret lenare.
Då lyser vi genast upp
enskilt elller i grupp.
Likt en slöja av säckväv,
dystert grå och mycket sträv,
hänger aprilmorgonens sky
över vår gamla inlandsby.
Det upplevs som ganska trist
då vi "lidit" av solskensbrist
nu under några dagar.
Vårt levnadsmod det smått
försvagar!
www.varitryck.se

Yngve H.

Välkommen till
Mikaeliracet, Ivarsbilracet
Sibirien Raceway, övre Lövliden
Lördagen den 28/9, första start 10.00
Kom och se förare från hela landet göra upp i rafflande
heatt om d
dett prestigefyllda
h
ti f lld vandringspriset.
di
i t
Mat och kiosk är öppen hela tävlingen
Ivars bil visar nya bilar från butiken i depån
Inträde 50 kr
Huvudsponsor

www.varitryck.se

