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Allt för din mässa/utställning
eller ditt event
kan du beställa hos oss!

Här är några exempel
p
Pop-u

vägg

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Trottoarpratare
T
Tro
ottoarpratare

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exepel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Reklamflaggor i flera
storlekar

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

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

Välkomna till Fredrika kyrka
Sön. den 25/9, kl. 14.00. ”Musik i hösttid”
Medverkan av dragspelaren Roger Johansson med familj
och Kristina Eriksson. Mayne Åström & Ingrid Löfdahl
Ons. den 28/9, kl. 19.00. Taizémässa.
Mayne Åström, Petra Eriksson

Filadelfia

Tis 27/9 19.ooTisdax
STORGATAN 27, ÅSELE Ons 28/9 19.oo Bön
Samuelsson
filadelfiaasele.se Tor 29/9 19.oo Jard Sa

Välkommen a vara med på Höstmarknad
på Åsele Hembygdsområde

Lördag 24 september kl 10.00-15.00
• Kaffestugan säljer kaffe & våfflor
• Jon Krista Jonsson finns på plats med renar och kåta
• Bagarstugan är öppen • Hemslöjdsbuken är öppen
• Öppet hus i Sörnoretgården med Oliver och Edvin
• Marknadsförsäljning
• Åsele Rid & Körklubb har
Ponnyridning kl 11.30-14.30

Hjärtligt
välkomna!

www.varitryck.se

MEGA-HELG på BION i ÅSELE 30/9–2/10. Massor av film för alla.
Nu är det dags att anmäla ditt
bowlinglag till
Lokalserien som startar 10 oktober.
Sista anmälningsdag 1/10

• Öronhåltagning
Klippt
ider
• Smink Deborah
finns!
• Bryn & fransar
• Försäljning presentkort
sen
ntkort

Jag finns på Facebook

Öppettider:
Mån-tor 9-16
Fredag 9-14

Lördag 8 okt kl 14.00
Sporthallen Dikanäs
Platsbokn 070-668 30 12
Fritt Inträde
Fikaförsäljning

Arr: Faepmie Saemien Siebrie
med stöd av Sametingets kulturråd
Vualtjere Förvaltningskommun
Riksteatern Vilhelmina

STRÄCKFILM
Ministräckfilm
transparent
0.1 x 150 m

Handtag för
ministräckfilm

Sträckfilm
Transparent eller svart
0.45 x 300 m

VARI-tryck
V
t
AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

www.varitryck.se
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SKPF-pensionärerna i
Åsele - Dorotea - Vilhelmina
inbjudes till

M

it t i

La pp l a

nd

Höstmöte med surströmming

Lördag 8 oktober 2016 kl 13.00, Vilhelmina, Badviken.
Kostnad: 50:-. Dricka som finns är lättdryck, önskas annan dryck tar
var och en med sig. Sista anmälningsdag senast 3 okt 2016 till:
Åsele
Eivor
072-234 00 65
Dorotea
Birgitta 073-054 08 98
Välkomna!
Vilhelmina Nancy 070-519 10 73
Styrelsen

KUNDALINIYOGA

Varmt välkomna ll en ny termin i Yoga på Kulturhuset i Åsele.
Måndag 26/9 16.30 Mjuk och smidig
Senioryoga och för dig som vill ha e mjukare pass
18.30 Kra och vitalitet
Passar både nybörjare och dig som utövat yoga digare
Torsdag 27/9 18.30 Balans i sinnet
För dig som yogat digare
Fredag 30/9 07.45 - 09.00 Morgonpasset
Passar alla
Yoga i Gafsele: Start sdag 27/9 18.30, Gafsele Bygdegård.
Kontakta Carina för mer info och anmälan,
070-647 54 63. Gäller samtliga klasser.

TORKPAPPER!
Prisexempel

255:Tork Universal
34 cm x 1000 m

To
Tork
ork M2
Centrummatad
300 m

79:/rulle

Moms tillkommer på ovanstående priser

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

www.varitryck.se

44:Minitork
Centrummatad
120 m
Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

TALLINN-EXTRA

Från Vilhelmina - Junsele - Näsåker - Sollefteå Kramfors - Härnösand
Inkl show, 2-bäddshytt, bussen med för EU-shopping.

Avresa 2/10. Julmarknad 27/11.

3 dagar fr 1095:-

info@dororesor.se

090-14 66 90

www.dororesor.se

VI ÄR NYFIKNA
PÅ DINA IDÉER
Till vårt kontor i Lycksele söker vi flera
nya medarbetare. Vi har behov av
juniora och seniora konsulter för alla
teknikområden inom hela samhällsbyggnadsområdet. Är du en av dem?
Med vårt kontor i Lycksele erbjuder vi
kvalificerade arbetstillfällen i
Västerbottens inland.
Tyréns är ett nyfiket konsultföretag inom
samhällsbyggnad som satsar stort på
forskning och utveckling. Hos oss arbetar
ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare för nya lösningar och bättre
samhällen.
Läs mer om oss och våra lediga
tjänster på: tyrens.se/jobb

www.varitryck.se

DAX FÖR GARAGERENSNING?

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

SAGOSTUND

i biblioteket, med start 28/9.
Onsdagar kl 14.30-15.00.

Sagan passar barn mellan 3-5 år.

Välkomna!

Finns det ingen barnfamilj i Åsele som sitter i en dyr hyresrätt och som skulle vilja minst halvera sina boendekostnader?
Enl boendekalkyl 2770:-/mån, Fågelstigen 14, 6 rum & kök.
Finns på hemnet eller tag kontakt med
Mäklarfirma Ronald Findin 0941-563 58.

Ia:s Gårdsbutik STÄNGT lörd 24 sept,
eftersom vi är på höstmarknaden i Åsele.

Ia:s Gårdsbutik STÄNGT lörd 1 okt,

www.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

håller istället öppet på Gårdsbutikernas dag
söndagen den 2 oktober.
Välkomna!

Glöm inte att beställa höstens lammlådor, styckade & märkta, 110 kr/kg

REKLAMFLAGGOR

Kan du beställa hos oss!

Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.
Till stående flaggor kan man även köpa
gg
g förmedlar
till en windtracker så att flaggan
et ä
in
ndstillla
a.
sitt budskap även när det
ärr vvindstilla.

VARI-tryck AB

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida:
www.varitryck.se

www.varitryck.se

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

Små lägenheter att hyra eller köpa,
Vasagatan 14, Åsele.
För info: B-Å Johansson, 070-374 89 62.

Vi bjuder på på kaffe och lyssnar på
dina åsikter och idéer utanför Coop
och ICA den 24/9 kl 11.00-13.00.
Välkommen!

Seminarie
Samer och Kyrkan
28 september kl. 9.30-15.30 på
Skogsmuseet, Maskinepoken
Anmälan senast 26 september till marita.stinnerbom@lycksele.se
0950-166 27
Kostnad 100 kr för kaffe och lunch

Program:

09.30–10.00 Kaffe och smörgås
10.00–10.50 Johannes Marainen: Kyrkans närmande till samerna
10.50–11.45 Daniel Lindmark - Att försonas med historien: Erfaren
heter från Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt. Tid för frågor och samtal
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.50 Ellacarin Blind ”När jag var åtta år lämnade jag mitt
hem och jag har ännu inte kommit tillbaka”.
14.00–14.50 Jans Heinerud: Repartition: Återbegravning av
samiska kvarlevor och museer.
14.50–15.30 Avslutande samtal och frågeställningar.
Samarrangemang med Skogsmuseét och Liksjuosámit

___________________________________________________

Premiär av filmen Liksjoe Liksjoe dajve semien eatnamisnie-Lyckseles område
i Sameland – MB Biosalongen 28 sept. kl 19.00.
Efter filmen Fika och samtal med
manusförfattaren Lorentz Sjulsson Åsdell.

www.varitryck.se

Välkomna!

Motionsdans till Ola & Jag 24/9 kl 19.00-22.00

ongen!

r säs
nsen fö

i Lajksjö FH. Nästa dans 19/11 till Bälg-Ollez Sista da

Varmt Välkomna! Lajksjö Intresseförening/Sportklubb

ÅSELE BRIDGEKLUBB

Så är det dags att starta upp med spelkvällar.
Måndag 26 september kl 18.30 på Kulturhuset.
Vi välkomnar även spelare från Dorotea och Vilhelmina
som vi vet har spelat förr.
Nybörjarkurs kommer senare i höst,
se kommande annons.
Väl mött!

ENGÅNGSHANDSKAR
Vinyl- och nitrilhandskar i minst tre storlekar.
ALLTID I LAGER!
Latexhandskar tas hem på beställning.
Alltid fraktfritt!

MEN

M
VÄLKO
IN!

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

Kran och truck, 7 v
Sammanhållen utbildning för körning av lastbilsmonterad kran och
truck.

Kursen pågår: 161024-161209
Sista ansökningsdag: 160930
Förkunskaper: Lastbilskort med släp
Mer information och elektronisk ansökan på
http://larcentrum.vilhelmina se
Kansli Siri Nilsson 0940-142 34
SYV Annmari Jonsson 0940-146 04
www.varitryck.se

MEGA-HELG på BION i ÅSELE 30/9–2/10. Massor av film för alla.

Carmen i Åsele

Succé-föreställning från Dalhalla
visas nu på Kulturhuset den 24 sept kl 18.00.
Pris 260:- inkl förtäring. Tel 0941-142 30.

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

För dig som har Kabel-TV
i Åsele och Dorotea
Vi har det du behöver!
Utkörning och installation fixar vi, även
bortforsling av den gamla apparaten om så önskas.
HELT KOSTNADSFRITT!
TV apparater från
bla Grundig och
Luxor finns
hemma i storlekarna
24”-55”

PRISEXEMPEL
24” från
32” från
40” från
48” från
55” från
Digitalboxar Dilog, från
CA-modul CryptoCam CI+

LED-TV
med
box för
Kabel-TV

1 795 kr
2 495 kr
3 495 kr
5 295 kr
6 995 kr
1495 kr
695 kr

peter@radiotvcenter.asele.se
Tel 0941-102 83

www.varitryck.se

Melodikrysset v.38 - 24 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

MEGA-HELG på BION i ÅSELE 30/9–2/10. Massor av film för alla.
Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som
tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

FÖRENINGSMÄSSA? Finns ett intresse för en föreningsmässa i Åsele i slutet av oktober? DU som känner att det låter
som en rolig grej är varmt välkommen att fritt diskutera samt
få möjlighet att delta i planering och genomförande!
Kulturhuset 27/9 kl 19.00. Välkomna på en kopp kaffe och
trevliga samtal.
Kulturhuset & ABF Mitt i Lappland

Tidsbeställning

0950-664 11
BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

VÄLKOMMEN!
LYCKSELE • 0950-664 11
Kvalité och Service - det syns!

Kläder för
jakt och
uteliv från

Jaktammunition
Knivar
Yxor, m.m.
OBS! Glöm inte licensen för köp av ammunition

Patrik Bygg Junsele AB, Köpmangatan, 880 37Junsele, 0621-711 00,
070-694 07 78, hemsida: www.pa-bygg.se, e-post: info@pa-bygg.se

Ombud för Systembolaget

,ĂƌŶŝĨĊƚƚŚƂƌĂĂƚƚŶŝćƌĞŶďƌĂĨĂŵŝůũ͍

Consilium Individ & Familj söker familjehem som kan erbjuda ett barn eller ungdom ett tryggt och
stabilt hem att växa och utvecklas i.
Vi som arbetar på Consilium Individ & Familj har många års erfarenhet av förstärkt familjehemsvård
och vi erbjuder våra familjehem stöd dygnet runt.
Du är välkommen att höra av dig med dina frågor!
Erika Nilsson Lycksele 072-226 19 09
Linda Forsell Skellefteå 072-226 19 06, Lena Lander Umeå 072-226 19 08
Åsa Larsson Piteå 072-226 19 07 och Christina Anehagen Luleå 072-226 19 05
www.consiliumab.se

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

