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Bion i Åsele visar
HÄSTMANNEN
Fredag 21/2 kl 10.00. 70 kr. Bt.
Efter filmen Biomacka 70 kr (beställ när ni köper biljett).

LEGO
Lördag 22/2 kl 16.00. 50 kr. Bt.

LEGO
Söndag 23/2 kl 16.00. 60 kr. Bt.

HÄSTMANNEN
Söndag 23/2 kl 19.00. 70 kr. Bt.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se0 kr. Bt.
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ÅSELE
Åsele F-hem: Sön kl 11.00 Högmässa, B Kraft.
Tis kl 12.00 Mat & prat "Ett år vid ishavskusten", A Nygård.
Ons kl 13.00 Bibelgrupp, B Kraft.
FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön kl 11.00 Högmässa. M Nygård.
Ons kl 19.00 Bön.
F-hem: Ons kl 10.00 Bibelsamtal, M Nygård. 
OBS! Nygammal öppettid expedition 
Fredrika: onsdagar kl 10.00-12.00

  FILADELFIA: Sön 11.00 Missionsgudstjänst, Fredrik Bengtsson. 

Tis 19.00 Hemgrupper.                          Välkomna!        

Vårt varma tack till alla som hedrat minnet av vår älskade

 KRISTOFFER
 RADESÄTER WESTRIN
vid hans bortgång.

Birgitta, Anja, Svempa, Rickard med familj
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Medial dag i Åsele den 21/2
Boka tider för: 

• Privat sittning • Andlig vägledning • Energibalansering
Pris: 500:- för ca 45 min (ord pris 600:-). 

Boka tid hos Irene 070-670 38 48.

• Chokladmassage • Regnbågsmassage • Klassisk massage
Pris: 250:- för 20 min (ord pris 300:-). 500:- för 50 min (ord pris 600:-).

Boka tid hos Carola 072-237 93 52

Är du nyfiken på din egen mediala förmåga?
Kom och testa på olika mediala övningar under

några glada, spännande kvällstimmar.
Tid 18.30-ca 22.00. Pris: 200:- inkl fika.

Skynda boka plats, begränsat antal deltagare. 070-670 38 48.

Plats: ABF-lokalen.

Repskapsmöte för Socialdemokrater i Åsele kommun 
den 27/2 kl 18.00 på ABF. På dagordningen bla faststäl-
lande av fullmäktigelistan. Repskapsombuden ska anse 
sig kallade. Välkomna!  Åsele Arbetarekommun

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontant betalning. Kontakta Lena 070-221 92 69.

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
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Gråhundsvalpar säljes! Bra stamtavla. Ring för info, 070-216 12 64.

Åsele Byaråd kallar till årsmöte
i Kaffestugan på Hembygdsområdet måndag
24 februari kl 18.00. Välkommen!      Styrelsen

Åsele Astma- & Allergiförenings årsmöte
onsdag 19 februari, ikväll alltså, kl 18.00 
i Svalboet, gamla färjelägret. 
Sedvanliga årsmöteshandlingar. 
Vi bjuder på smörgåstårta (gluten- fisk/skaldjur-, äggfri) M

itt i Lappla
nd

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

Jägarförbundet Åsele/Fredrika 
kallar medlemmar i Jakvårdskretsen till ÅRSMÖTE onsdag 26/2 
kl 19.00 i Åsele Folkets Hus. Hornmätning kl 18.00. 
Christer Zackrisson
från länsföreningen
talar i aktuella jakt-
frågor. 

Lotteri med fina priser! SCA bjuder på fika!

ÅRETS ÅSELEBO
Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2014 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, 919 85 Åsele eller
turistinfo@asele.se, senast 14/3.
För info ring kultur/fritidskontoret,  0941-140 78.
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A CHORAL MIDSUMMER LIGHT’S DREAM 

UMEÅ INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL 
17–21 JUNI 2014

Anmäl din kör nu! 
Under midsommarveckan fylls Umeå  

med sång i en festival med både bredd och höjd.   
Över 30 körer är redan anmälda.
Mer information och anmälan på

www.umeachoraldream.se

... för verksamhetsplanering. Vilhelmina sjukstuga har jour för hela området.

Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning,  
dygnet runt eller gå in på 1177.se för råd. Vid misstanke  
om livshotande sjukdom eller stroke ring 112.

Åsele sjukstuga stänger  
tisdag 25 februari ...

 

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

 Polisens receptioner i Dorotea & Vilhelmina
 är stängda torsdagen den 27 februari
 på grund av utbildning.

 Vi tar tacksamt emot tips till polisen, ring 114 14 och  
 lämna meddelande. Vid akuta ärenden – ring 112.
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Måndag 24/2 kl 10-20
Tisdag 25/2 kl 09-17 Bl a: Sockar med lös resår, diabetikersocka, 

halksock stl 37-45. Pippitröjor S-XXL & 74-170 cl. 
Täckkjolar S-XXL. Täckbyxor stl S-XXL. Toppar och 
tunikor stl S-XXL. Stretchjeans dam & herr, även 
D-storlekar. Strumpbyxor. Mysbyxor. Benficks-
byxor. Halksockar. Jägarbyxor. Börjessons 
handskar, vantar & mössor. Star Wars T-shirt. 
Huvtröjor & T-shirts med dödskalle/djur-
tryck. Babykläder. Haklappar. Coola tjej-/killjeans 
från stl 74 cl. Jeanskjolar barn. Klockor. Ringar. 
Halsband. Örhängen. Piercingsmycken.

Bambu-topp (2 färger)
Bambu-ullsockar (2-modeller)  
Bambu-nattlinnen 
Bambu-stödstrumpor
Bambu-joggingställ
Bambu-underställ (barn & vuxen)
Bambu-kalsonger (2-modeller)
Bambu-trosor (4-modeller, 7 färger)
Bambu-ullunderställ
Bambu-sockar (strl 34-47)
Bambu-linnen (6-färger)
Bambu-leggings

KLÄDER I ÅSELE
FOLKETS HUS REA 50%

+ Många vårnyheter!

KLÄDSHOPEN
Robertsfors • 070-320 36 99, Per

-Vi tar betalkort -

BARN
DAM
HERR

1350 W
Ord pris 699:-

Ett parti

Defa
kupévärmare

349:-
NU

Centralgatan 44. Tel 0941-101 54

Välkomna önskar OKQ8 Åsele
Helena med personal.

OKQ8 Åsele,
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Välkommen till 
inspirationsföreläsning
med Lars Löfström, mångfaldig 
guldmedaljör i Paralympics.
Kom och träffa Aktiv Assistans AB och lyssna 
på den spännande och inspirerande berättelsen 
med Lasse Löfström, entreprenör och mång-
faldig guldmedaljör i Paralympics om hur det  
var möjligt att bestiga Kilimanjaro i rullstol.

Måndag 24/2 kl 12.00-14.00 
på Hotell Lappland, Lycksele 

Vi bjuder på lunch!

Måndag 24/2 kl 18.00-20.00 
på Hotell Toppen, Storuman 
Vi bjuder på kaffe och mackor!

Anmälan: Anmäl dig senast den 20/2 till tony.cox@aktivassistans.nu eller ring Tina på 076-877 50 10

EN IDEN IDEE EELEELLL PR OPR OCH MECH MEDID AA FÖREFÖRENING A
FÖR EFÖR EFÖR EXTERNXTERNXTERN OCH  OCHOCH INTERINTERINTERN N 

MARKNMARKNMARKNMARKNADSFÖADSFÖADSFÖADSFÖRINGRINGRINGRING AAAAV ÅSEV ÅSEV ÅSEV ÅSELELELELEAAAAAAA

SÅ VAR DET DAX FÖR ÅRSMÖTE!
NÄR: Tisdag 11e mars kl 18 VAR: Kulturhuset

Vad har vi åstadkommit under året som gått?
Vad planerar vi åstadkomma under kommande år?

VÄLKOMNA!

TA RYGG PÅ VÅR MARKNADSFÖRING!  
Genom att bli sponsor får du möjlighet att synas i tv i tidningar i 

annonsblad och på webben, däribland vår egna tidning som går ut till 

130 000 hushåll. Du ges också chansen att på plats och ställe möta 

150 000 besökare under 4 intensiva dagar. Möteslokaler går att boka.

Som en del av vårt utvecklingsarbete ger vi er nu för första gången möjlighet att ta rygg på och bli delaktig 

i en av de mest omfattande marknadsförings kampanjer årligen genomförd i vår region. Varumärket ”Åsele 

Marknad” ståtar med en lång och framgångsrik historia, med djupt rotade traditioner och högt anseende. 

Hör av dig till Åsele Turistbyrå 0941-140 78 el turistinfo@asele.se så berättar vi gärna mer.

Vad händer med akutvård och ambulans i Åsele?
Kom och säg vad ni tycker och ställ frågor till –
Alliansens fyra gruppledare i landstinget.

Må 24/2 kl 18.00 på Kulturhuset i Åsele

Åselepartiet hälsar
er välkomna!
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Årsmöte för Socialdemokraterna i Åsele
Tisdag 4 mars kl 18.00 i ABF:s lokal på Storgatan 31. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Välkomna!

Kurs i SOUL BODY FUSION i Åsele 22-23/2
Föreställ dig hur det skulle vara att:
 • Ha ständig kontakt med din själs ljus
 • Vara lugn, fokuserad och fylld av energi
 • Ha tillgång till din fulla kraft
SOUL BODY FUSION går bortom det vi hittills känt till och är en 
enkel process för att vara hemma i dig själv. Plats: ABF-lokalen. 
Mer info & anmälan tel 070-670 38 48, Irene.       www.astara.se

Nästan alla har en boendeförsäkring. Men vad alla inte vet 
är att det ofta behövs en massa tillägg. Det är krångligt tycker 
vi på Länsförsäkringar. För att göra det enklare för dig har 
vi i den ordinarie boendeförsäkringen samlat de vanligaste 
tilläggen. Som utökat reseskydd och hjälp vid plötsliga och 
oförutsedda händelser. Resultatet: Marknadens bästa 
grundskydd och ditt hem i tryggare händer.

Byt till marknadens 
bästa grundskydd.

Landa ett ufo 
– vinn en Europaresa
Tävla på landaettufo.se

Länsförsäkringar Västerbotten
Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00
Lycksele 0950-347 50
LFvasterbotten.se
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"LEKATT’N"
    I 11-12 års åldern klagade jag till mor Lina: 
- Jä ha inge pengar å deri skola bruk vi ju spela kula, å jä ha 
förlorä, sä nu jett jä köp nyä kulen.
Min mor var suverän på att gillra hare och ripa med snaror för 
familjens försörjning, så hon visste vad det handlade om.
- Men du lille pajke, ta ä hann storä råttfällen vi ha, lägg ut dem 
deri bäckdarn bakki husä å giller lekattn. Skinnä ä dyrt i år.
  Vilket tips! "Lekattn" som mor nämnde är hermelin - vita, 
avlånga med sista biten på svansen svart. Jag tog kälken, lastade 
fällorna och agnade med rå fisk. Tänkte - godis för le’katta.
  När jag kom hem från skolan, ivrig för att kolla 
fällorna - tala om succé! Tre (3) stycken den 
dagen. Jag laddade om och mor hjälpte mig med att 
flå och sätta fast skinnen på "spita" för att skinnen
skulle torka och bli godkända av Skinn-Bäckström
från Lycksele.
  Jag var mycket nöjd med fångsten som gick så bra att jag 
kunde leverera nitton prima hermelinskinn till uppköparen. 
Nu hade jag kontanter i massor, inte bara till stenkulor, kanske 
även till en hundvalp jag fantiserat om.
Mina bröder:
- Du pajke, ha ju tjene mer än vi som ha högge timmre. 
Dä gå bra då morsan hjalp dä.
- Ja, hon vet vem hon ska satsa på - rätt man! 
svarade jag.

Sten Rune Erik Eneröd

Hyresledigt from 1 april: 2 rum och kök, 57 m², 
Vasagatan 15, Åsele. Tel 070-628 23 51.

Kom ihåg Djurskyddet Åsele Katthem KurrLyans ÅRSMÖTE 
nu på lördag kl 13.00 i Kaffestugan. Välkomna!

ÅSELE SPORTFISKEKLUBB
Årsmöte fredag 28/2 kl 19.00. Kulturhuset. Fika. Välkomna!



www.varitryck.se

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

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12

Melodikrysset v.8 - 22 februari

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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14 karat guld...................
18 karat guld...................
23 karat guld..................
tandguld..........................
silver (kattfotsstpl)...
5 kr guldmynt................
10 kr guldmynt.............
20 kr guldmynt...........
1000 kr guldmynt.......
2000 kr guldmynt......
USA $20 guldmynt....
10 öre 1874-1961..............

3:50 kr/st
2 kr/st
7 kr/st
4 kr/st

15 kr/st
7:50 kr/st 

30 kr/st
15 kr/st
60 kr/st
18 kr/st
40 kr/st
65 kr/st

Exempel på inköpspriser (11/2)

25 öre 1874-1941.........
25 öre 1943-1961...............
50 öre 1875-1939................
50 öre 1943-1961...............
1 kr 1875-1941..................
1 kr 1942-1967..............
2 kr 1876–1940...............
2 kr 1942-1966.................
5 kr 1935...........................
5 kr 1952-1971.................
10 kr 1972.........................
50 kr 1975-1976...............

120 kr/g
150 kr/g
200 kr/g
120 kr/g

2000 kr/kg
420 kr/st
840 kr/st

 1680 kr/st
1100 kr/st
2300 kr/st
6300 kr/st

1 kr/st

Välkommen till:
Åsele, Åsele Wärdshus. Måndag 24/2 10.00-18.00
Vår expert på plats: Mattias Nilsson. Nå honom direkt på: 076-113 22 07. 
Vi gör även hembesök!

Vi betalar mycket bra för:

VI BETALAR OFTA BÄST I NORRLAND,
med KONTANTER och UTAN AVGIFTER!

GULD-/SILVERFÖREMÅL
MYNT, FRIMÄRKEN, ETC.

Stockholm, Malmö, Göteborg, Örnsköldsvik 
www.myntkompaniet.se


