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Sön 26/1 kl 11.00 Förs-hem. Gudstjänst B K, A N.
Tis 28/1 kl 09.00-11.00 Lek & sång.
Tis 28/1 kl 12.00 Mat & Prat Förs-hem.
OBS! Kyrkans Barnkör Åsele startar igen v6. Mer info senare!
FREDRIKA Sön 26/1 kl 11.00 Kyrkan.
Gudstjänst, M N, I L.
Ons 29/1 kl 19.00 Bön i kyrkan.

DEN YTTERSTA TIDEN
Följ de dramatiska händelser som ska utspelas omedelbart
före Messias ankomst.
Start: Onsdag 29 jan kl 13.00 på församlingshemmet.
Ledare: Bengt Kraft. Anmälan till Pastorsexp. Tel: 100 70
  

ÅSELE 

  FILADELFIA:

Ons & tors 19.00 Bön. Lör 18.00 Allkristen bön i Förs.hemmet. 
Sön 11.00 Gudstjänst, Lennart Andersson, info om ICBI.
Tis 19.00 Hemgrupper.                                     Välkomna!

Till dig som hittade mig i en snödriva och
ringde ambulans den 2/1.                 Leif Forsberg, ÅseleEtt TACK! 

Boka Service Online
www.nordemansbil.se/boka-service

0950-237 64 Hannes alt. 0950-237 67 Stellan

Ett varmt och innerligt tack för kondoleanshälsningar, och gåvor 
till olika ändamål, i samband med vår käre

KLAS RAMSTEDT
begravning.                                              

Ingrid med barn och familjer
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontant betalning. Kontakta Lena 070-221 92 69.

Fp:s Årsmöte 28 januari
Tid: 19.00.  Plats: Vuxenskolan

Servering.  Välkomna!

ÅSELE-NYTT
Tel 0940-152 40, fax 558 86.
E-post: post@varitryck.se

Åseles Natur- och Kulturarv
Presentation av projektet Sevärt Lappland och inventeringen 
av kommunens natur- och kulturplatser.
Föreläsning om Åseles kända och okända sevärdheter.

Plats: Lärcentra den 28/1 kl 19.00. 
För mer information 070-327 15 49.

Välkommen till det äkta thailändska köket
(i Thaivagnen)Gamla Posthuset (bredvid Bussta�onen)
Nr 1 3 st Vårrullar(kycklingfilé) med ris och sötsur sås. (15 kr/st) 69 kr
Nr 2 Friterade �gerräkor med ris och sötsur sås . 75 kr
Nr 3 Friterad kycklingfilé med ris och sötsur sås. 69 kr
Nr 4 Satay (kycklingfiléspett med jordnötssås) med ris. 69 kr
Nr 5 Grillspe� med teriyakisås. Serveras med wokade äggnudlar. 69 kr
Nr 6 Wokade bambusko� med nötkö� och wokgrönsaker med ris. 69 kr
Nr 7 Pad prew warn (wokade fläskkotle�er med wokgrönsaker,
 ananas i sötsur sås). Serveras med ris. 69 kr
Nr 8 Tre små rä�er (1 st vårrulle, friterad kycklingfilé, wokade
 bambusko�). Serveras med ris. 80 kr
Nr 9 Fyra små rä�er (1 st vårrulle, friterad kycklingfilé, wokade
 bambusko�, satay). Serveras med ris. 90 kr

Öppet: Lördag 25 och söndag 26 januari 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
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Ny eller Begagnad Bil!
www.nordemansbil.se/nya-och-begagnade-bilar

0950-237 56 Håkan       0950-237 88 Fredrik

                 Upphandling av elarbeten

Åsele kommun och Stiftelsen Åselehus har för avsikt att upphandla 

elarbeten under våren 2014. Denna upphandling kommer att 

göras i samarbete med HBV genom ett sk trepartsavtal.

För de entreprenörer som är intresserade av att lägga in anbud 

kommer vi att ha en informationsträff onsdagen den 29 januari 

kl 10.30 i kommunhuset Åsele. Vi berättar om hur denna upp-

handling kommer att gå till, medverkan av representant från HBV.

Aktuella uppdragsutbildningar
vid Vilhelmina Lärcentrum

24/1 YKB delkurs 5 1878 kr
31/1 Liftutbildning 2200 kr
10/2 BAS P och U 4000 kr
17/2 Ställningsbyggnad 2200 kr
24/2 Travers/Telfer/Säkra lyft 2200 kr
Moms tillkommer på angivna priser.
Kurserna genomförs i samarbete med MUEK AB.

Anmälan senast 1 vecka (ej YKB 5) innan kurstart till
Lärcentrum, Siri Nilsson tel 0940-142 34.
siri.nilsson@vilhelmina.se
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SAGATUNSTUGAN ÖPPNAR 
FÖR SÄSONGEN LÖRDAG 25/1!

Öppet: Lördag – söndag 11-16
fram till påsk.

SKOTERVISNING 
YAMAHA VISAR 2014-års modeller

Lördag 25/1
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Välkomna!

Välkomna till en trevlig skotersäsong!

0941-100 64
kronans.blogg.se

Fredag
24/1
21-01

2 LÄGENHETER ATT 
HYRA PÅ KRONAN.

Gilla oss på
facebook

PUB på Kronan
med Bo Beverlöv

Julen ska ut,
parta så ölen tar slut...

ÖL Endast 25:-
Baren välfylld till bra priser!

Nu utökar vi vår Toast-meny!
Favorit i repris: ELLING

och VÄGVERKARE!

Biskvitårta
99:-

Ring 0941-100 64
för mer info.

Tor-
fre

50 cl

Varpsjö fiskevårdsområde kallar till årsmöte
Plats: Varpsjö Bygdegård. Tid: Fredag 31/1  kl 18.30.

Vid frågor ring: Ordf Lars Danvind tel 070-576 46 41.

Tillbehör & Reservdelar
www.skodatillbehor.se/

0950-237 54 alt. 0950-237 58
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Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Har du e� genuint mekanikerintresse?
Branschen söker utbildade lastbilsmekaniker i både Sverige och Norge

Lärlingsutbildning 70% förlagt vid Wist verkstäder 
10/3-22/8  2014   6 deltagare,  20 v hel�d 
Sista ansökan 7/2  2014
Förkunskaper: Slutbetyg grundskola, verkstadsvana meriterande
Kontakt  www.vilhelmina.se/larcentrum                 tel 0940-146 04

En unik chans �ll en snabb utbildning med goda anställningsmöjligheter

Välkommen med din ansökan �ll Vilhelmina Lärcentrum!
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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.

Medlemsmöte för Socialdemokrater i Åsele 
kommun måndag 27/1 kl 18.00 på ABF. 
Välkomna!  Åsele Arbetarekommun

Lördag 25 januari kl 18.00
Allkristen bönegudstjänst i f-hemmet med Bengt Kraft, 
Annika Nygård och Roland Larsson. Välkomna!

Får Du huvudvärk av bordsgrannens parfym? S�cker det i näsan av rengöringsmedlet på jobbet?

Varför blir vissa sjuka av do�er?

Åsele Astma & Allergiförening inbjuder �ll
öppen och gra�s föreläsning

Linus Andersson Umeå Universitet

Åsele Kulturhus lördag 25/1 kl 11.00 –12.30
E�er föreläsningen finns sopplunch a� köpa �ll subven�onerat pris 40 kr.

Ring gärna & anmäl så vi vet hur mycket soppa som ska lagas: 0941-430 18, 073-071 34  49

Mitt i Lapplan
d

Bion i Åsele visar
Fredag 24/1 kl 20.00. 70 kr. 15 år.
PARANORMAL ACTIVITY:
The Marked Ones
Lördag 25/1 kl 19.00. 70 kr. Bt.
KÄRLEK DELUXE
Söndag 26/1 kl 16.00. 50 kr. Bt.
BAMSE OCH TJUVSTADEN
Söndag 26/1 kl 19.00. 80 kr. 11 år.
HUNDRAÅRINGEN som klev ut genom fönstret och försvann
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Norrland har en kulturhuvudstad 2014!
Vi måste passa på att synas också, eller hur?

På invigningskvällen 31 januari gör vi en egen ljusfest i 
parken bakom Åsele Kulturhus. Visst kommer ni med?!

Se kommande annons!
Umeå 2014, Film i Västerbotten, Studiefrämjandet, 

Åsele kommun Kultur/Fritid
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SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN
Försäljning av JANOME symaskiner från 2.195:– med 5-års garanti! 

NYTT! Nu även kortbetalning.
GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele

Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28

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

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77
MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift, 
Entreprenad Maskiner, Arbete på väg-kurser, ADR, YKB-fortbildning, Bas 
U-P, Första Hjälpen, Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m, m.m
Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

INFO
”Klipp ut och spara”

Exempel på kommande kurser:
28 jan Heta arbeten.............................. Lycksele
 6 febr Arbete på väg, Nivå 1 & 2 ......... Lycksele
10 febr YKB 1 Sparsam körning ........... Lycksele
14 febr Liftutbildning (Sax- och bomlift) ...... Lycksele
20 febr ADR 1.3  ..................................... Lycksele
24-26 febr ADR Grundkurs .......................... Lycksele 
27-28 febr ADR Grund, repetition ............... Lycksele
 1 mars ADR Grund, påbygg, klass 1 ..... Lycksele
 1 mars ADR Rep, klass 1 ....................... Lycksele
 2 mars ADR Rep, tank ........................... Lycksele
10 mars Bas U/Bas P ............................... Lycksele
24 mars Ställningsbyggnad .................... Lycksele
7-8 april Arbete på väg, Nivå 3 ................ Lycksele
 9 april Hjälp på väg............................... Lycksele
10 april Arbete på väg, Nivå 1 & 2 ......... Lycksele
11 april Heta Arbeten ............................. Lycksele
28 april YKB 1 Sparsam körning ............ Lycksele
29 april YKB 4 Ergonomi och hälsa ....... Lycksele
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"I JANUARI ÄR DET KNAPERT"
   I mitten på 30-talet hade allt slagit fel. Potatislanden hade 
frusit bort, bär, typ hjortron, lingon & blåbär mycket illa med 
dem också. Skörden, torkat eller av kyla utplånats, fisket inget 
givande. Min mor brukade gillra hare och snara ripa, men just 
detta år liten fångst.
   Men i mitten av januari knackade det på på dörren i Alphyd-
dan, Erik Ers’n hälsade på, han var både svettig och upphetsad 
när han efter sex kilometers skidåkning var framme.
– Arvid, nu jett du falj mä, jä såg spöra ättä n älg opp på Sidden.
Min far var ingen jägare så det var Erik som hade en "Remitor" 
med stora tunga blykulor.
– Jä falj dä, tacka för dä, för dä ä mytsje mat tin alg.
Far sa till min mor innan de skidade iväg – Tro du n’Erik ha 
svöltä så han håll på å si i syne? – Ja, sa mor. Men följ mä, dä 
kan ju va’ rekti’t ä dannä vä älgspöra. Efter drygt en och en halv 
mil var de framme. Älgen stod där och kalasade på en rönn-
buske, det behövdes bara ett skott, Erik var en säker skytt. De 
styckade älgen och lastade sina ryggsäckar så mycket de kunde 
orka med.
   Vilken känsla, (min far har berättat om den här händelsen för 
mig) så mycket mat, därför ingen trötthet. De besökte våra 
grannar på hemvägen och sa till dem att hämta det som lämnats 
kvar av älgen, skidspåren visade vägen.
När de skildes togs det i hand, inte bara som tack för en lyckad 
jakt utan också som löfte att börja försiktigt med buljong innan 
de gick in på köttbullar, stekar osv. När man varit utan mat länge 
och börjar med för kraftig mat kan det gå väldigt illa.
Erik hade berättat senare att han pratat med den granne som var 
sist på slaktplatsen att där inte fanns någonting kvar, inte ens 
älghår.
   Jag har ju alltid sagt att min generation varit
lycklig. Jag har ju inte behövt svälta, visst har man
haft det knapert ibland, helst i januari, efter jul-
helgens alla pryl- & matfrosserier men inte som det
var på 30-talet. “LEV Å MÅ“

Sten Rune Erik Eneröd
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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 dokt- 
orn, 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 toalettbesök-
aren 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 bal-
 anserad 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 
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12

13

14 15

16

Melodikrysset v.4 - 25 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:...............................................................................................................................................
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