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Äntligen Höstlov!!
Program för vecka 44

Simhallen Hela veckan

Under hela Höstlovsveckan höjer vi temperaturen i
bassängerna till 30 grader!!!
Alla som kommer och badar under
veckan har chansen att vinna ett
årskort eller rabatthäfte.
Kom & testa vår efterlängtade hinderbana i
1:a pris Årskort.
stora bassängen!
2:a – 3:e pris Rabatthäfte.
På torsdag 2/11 bjuder vi alla barn på Piggelin.
För öppettider v 44, se www.asele.se.
OBS! All motionssim utgår under höstlovsveckan.

Kulturhuset

Fredag den 27/1 Halloween-Disco. Pris: 20:-.
FK - klass 2 kl 18-19.30. Klass 3-6 kl 20-22.00.
Arr: Vuxenskolan, ÅIK Barn & Ungdom

Bion

Måndag 30/10 Skogens konung (barntillåten). Kl 15.
Tacobuﬀé efter ﬁlmen. Pris: 100 kr.
Arr: Vuxenskolan, ÅIK Barn & Ungdom

Tisdag 31/10 Halloweenfestival (från 15 år).
- Öppna inte ögonen (kortfilm) kl 19.00.
- Hellraiser kl 19.10.
Arr: IOGT
För mer ﬁlmer under höstlovet, se separat annons.

Biblioteken

Torsdag 2/11 – Åsele Bibliotek.
Mediaklubben kl 15.00.
Biblioteket är öppet varje dag mån-fre hela lovet.
Välkomna in på boktips och läsmys!
Torsdag 2/11 - Biblioteket i Fredrika.
Sagostund ”Häxan Maja Stormhatt” kl. 17.30 (3-6år).

Vi önskar er alla en härlig vecka full av aktiviteter och vila!
www.varitryck.se

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Fre. 27/10, kl. 18.00.

Sön. 29/10, kl. 11.00.

STORGATAN 27, ÅSELE

filadelfiaasele.se

Fre 27/10 18.oo Allkristen Ljusandakt
i EFS Gafsele. Gemensam avresa från
Filadelfia 17.2o
Sön 29/10 16.oo Gudstjänst med dop
Ons 1/11 19.oo Bibelläsning och bön

Är du intresserad av a lära dig simtekniken crawl?
Vi startar upp en kurs torsdag 9 november
kl 18.30 i Åsele simhall.
OBS! Krav simkunnig och 16 år.

Pris: 600 kr, 5 träffar.
Anmälan senast 3 oktober ll 0941-108 00
eller e-post krisna.oderstal@sv.se.

Suckar du också över datorn?
Kom till biblioteket 26 okt 18.00.

Sebastian berättar om hur de hjälper till med
digitala tjänster i Kramfors, det kan vara utskrifter
av blanketter, skanning m m.
På samma sätt kommer du att få hjälp av oss när vårt Digitala
Servicenter startar 2018.
Vi bjuder på fika och du kan även vara med i ett boklotteri 20 kr.
Välkomna!

www.varitryck.se

Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och
komma till insikt om sanningen.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

”ÅTERSTÄLL”
Blåmesen som det en gång var.
Låt matsalen bli en samlingspunkt där man kan sitta ner
och äta tillsammans, fira födelsedagar samt trivselaktiviteter.
Vi blir alla äldre och kan behöva ett boende.
Centerkvinnorna
i Åsele/Fredrika

www.varitryck.se

FREDAGSDANS Folkets Hus Storuman

Fredag 27/10 kl 20.00-23.30 Musik:SERENAD 100 kr
Fika, Lotteri. Välkomna! Nästa dans 24/11 JAnders

PAKETJAKTEN

Kvällsöppet i våra butiker
er

TORSDAG
26 OKTOBER
17.30-20.00

Handla i våra butiker under
kvällen och delta i Paketjakten,
n,
k t! (OBS! Gäll
d t
med chans att vinna fina hemliga paket!
Gäller endast
under kvällen.)
Välkomna! Åsele Köpmannaförening
Anna-Gården, Axbergs Maskin & Vapen, Blomhörnan,
Coop, ICA, Klädhuset BA:s, Kronan, Pallins, Åsele Färghandel, Åsele Radio & TV-center.

Paketjakten torsdag 26/10

17.30 till 20.00.
Under kvällen har vi ett
specialerbjudande till alla herrar.
0941-662 10
Köp ett herrplagg/skor få 20% rabatt.
Köp 2 herrplagg/skor få 25% rabatt på bägge.
Köp 3 eller fler herrplagg/skor få 30% rabatt på alla artiklar.
(Gäller EJ redan prisnedsatta varor, underkläder & sockar/strumpor)

Välkomna in!

VAXDUK
39:-/m
Ord pris 59:-/m

KVÄLLSÖPPET 26/10
till 20.00
Email: butik@fargochel.asele.se

Lappmarks El

Välkommen in! Alexandra
www.varitryck.se

Förbrukningsmateriel för älgjakten
ja
PappersPlastbestick
hittar du hos oss! tallrikar
Kraftpapper

Pappmuggar
Engångshandskar

Torkpapper

Folkmusik med familjen Burman/Berggren
Under ledning av Västerbottens, utan konkurrens, främsta
spelkvinna Siw Burman, turnerar familjeorkestern Burman/
Berggren i länet. Siw är riksspelman och fiolpedagog och
uppträder med sin man Olle (kyrkomusiker och storbandsledare) och sina barn Lovisa, Johan och Sandra på kvartett
eller kvintett.

Kulturhuset 1 november kl 19.00

Inträde 80kr, 60kr med scenpass. Ungdomar upp till 18 år gratis.
Fika finns att köpa.
Kommande arrangemang: Mads Tolling Quartet feat
Jacob Fisher den 29 november kl 19.00 Kulturhuset.

V

Arr: ÅMOT, MOTILI, Vuxenskolan, ICA Åsele, Åsele Kraft,
Åsele Kommun

PAKETJAKTEN
7 års-jubileum
&

Jubileumspriser:
eumspriser:

KVÄLLSÖPPET
TORSDAG 26/10

kom och handla och
få chansen att vinna
fina paket!

• 7 Germini för 70:- (ord pris 175:-)
• Phalaenopsis orkidé 1 för 199:-, 2 för 349:- (ord pris 299:-/st)
• Blomkasse med flera växter 100:-/st
(Priserna gäller så långt lagret räcker. Först till kvarn.)

Välkomna!
Mia & Linda
0941-10203
www.varitryck.se

Vi kommer med fiskvagnen till nedre torget.
Försäljning av

färsk fisk, nyrökt fisk, kött, tunnbröd mm.

Fredag 27/10 kl 12.00-16.00.
Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

Välkommen!

Nästa tur fredag 1/12.

Tidsbeställning

0950-664 11

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

SPRÅKCAFÉ TORSDAG 26/10 KL 13.00
Vi träffas på biblioteket i Åsele. Människor från
olika delar av världen berättar sin historia.
Ibland har vi kulturinslag eller samhällsinformation.
Alla som bor i Åsele är välkomna.
"Vän i Åsele" bjuder på fika!

Frågor? Skicka SMS till Christer 070-236 56 77.
Arrangörer: Biblioteket i Åsele, Vindelns folkhögskola och Vuxenskolan.

Mottagningsgudstjänst
Alla är hjärtl

Söndagen den 12 november kl 11.00
firar församlingarna i Södra Lapplands
pastorat gemensam gudstjänst med
mässa i Stensele kyrka och mottagning
av kyrkoherde Helén Lundberg.
Biskop Hans Stiglund m fl medverkar.
Pastoratets körer sjunger.
Kyrklunch serveras.
Buss från Åsele busstation kl 7.45.
Anmälan till församlingsexpeditionen
i Åsele, tel 0941-100 70.
Buss från Dorotea torget kl 8.30.
Anmälan till församlingsexpeditionen i
Dorotea, tel 0942-142 30.
Buss från Vilhelmina församlingshem kl 9.30.
Anmälan till församlingsexpeditionen i Vilhelmina,
tel 0940-372 00.
Återresa sker senast kl 16.30.
Senaste anmälan: Månd 6/11 kl 12.00.
Ingen kostnad.
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Vill du ge ett barn ett tryggt hem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Åsele sjukstuga
Säsongsinfluensan
Vaccinering kommer att ske:
Måndag 6 november kl 13.00–15.00
Måndag 13 november kl 13.00–15.00
Måndag 20 november kl 13.00–15.00
Välkomna!

Bion i Åsele visar
Söndag 29 okt kl 15.00. Från 7 år. 60 kr.
Söndag 29 okt kl 19.00. Ålder ej fastställd. 80 kr.

Halloween-festival!

Tisdag 31 okt kl 19.00. Från 15 år. (Förfilm)

Halloween-festival!

Tisdag 31 okt kl 19.10. Från 15 år. 80 kr.
(sv tal)
Onsdag 1 nov kl 15.00. Från 7 år. 60 kr.
Onsdag 1 nov kl 19.00. Från 11 år. 80 kr.
www.varitryck.se

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Influensavaccination
startar 7 november
Rabatterad influensavaccination erbjuds vissa riskgrupper,
det vill säga personer som riskerar att få svår influensa eller
drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Dessa betalar 60 kronor,
övriga betalar 250 kronor.
Riskgrupper är:
Personer 65 år och äldre
Gravida efter graviditetsvecka 16, eller tidigare om kvinnan även tillhör
annan riskgrupp
Vuxna och barn över 6 månader med
• kronisk hjärt- eller lungsjukdom
• nedsatt lungfunktion eller som har svårt att hosta av andra orsaker
(t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
• kronisk lever- eller njursvikt
• diabetes
• kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Övriga
För övriga personer är influensa sällan farligt. De flesta tillfrisknar inom en vecka.
Smittspridningen kan minskas genom att influensasjuka stannar hemma samt
hostar och nyser i armvecket. Familjemedlemmar och personal runt personer
med kraftigt nedsatt infektionsförsvar bör vaccinera sig för att skydda dessa
känsliga personer. Tvätta händerna ofta och noggrant, så minskar du risken både
för att smittas och smitta andra.

Pneumokockvaccination
Samma riskgrupper som för influensavaccination, utom gravida, bör också vaccinera sig mot pneumokocker som kan orsaka t.ex. svår lunginflammation efter
influensasjukdom. De flesta behöver bara en dos vaccin (à 195 kronor). Personer med mycket nedsatt immunförsvar behöver ytterligare ett vaccin
(à 465 kronor).

Vaccination utförs på din hälsocentral
Aktuella vaccinationstider för din hälsocentral eller sjukstuga finns på
1177.se/hittavard.

www.varitryck.se
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Influenssarokotukset
alkavat 7. marraskuuta
Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee
ottaa influenssarokote vähentääkseen
vakavan influenssasairauden ja vaikeiden
jälkitautien riskiä. Riskiryhmään kuuluvalle rokotus maksaa 60 kruunua. Muille
hinta on 250 kruunua.

Riskiryhmiä ovat:
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt
Raskaana olevat 16. raskausviikon jälkeen tai jo aiemmin, mikäli odottava äiti
kuuluu johonkin toiseen riskiryhmään
Yli 6 kk:n ikäiset lapset sekä aikuiset,
joilla on:
• Krooninen sydän- tai keuhkosairaus
• Henkilöt, joilla on keuhkojen vajaatoimintaa, tai joille yskiminen on hankalaa jostain muusta syystä (esim. huomattava ylipaino, neurologiset sairaudet ja monivammaisuus)
• Krooninen munuaisen tai maksan vajaatoiminta
• Diabetes
• Huomattavasti heikentynyt immuunivaste.
Kaikkien riskiryhmiin kuuluvien, muidenkin kuin raskaana olevien, tulee ottaa
rokote myös pneumokokkia vastaan.
Ota rokotus omassa terveyskeskuksessasi. Tietoa tällä hetkellä annettavista rokotuksista sivuilta 1177.se/hittavard.

Information om influensavaccination på fler språk finns på
1177.se/other-languages

www.varitryck.se

Vilhelminas skoterhandlare
hälsar alla välkomna till

Snöskoterns Dag 2018

Lördag 28 oktober kl 10.00-16.00

www.varitryck.se

Reparationer & service av alla:
•
•
•
•
•
•

Skogsmaskiner
Hjullastare
Traktorer
Lantbruksmaskiner
Lastbilar
Väghyvlar

•
•
•
•
•

Redskap
Kranar
Lastväxlare mm
Svetsarbeten
AC-service
alla fordon

Reservdelar - tillbehör till bra
kvalitet & pris
• Verkstadstillbehör
• Agrol motor-,
hydraul- 2-taktsoljor
och smörjfett till
alla fordon
• Olje- och hydraulfilter
till alla fordon
• Tudor kvalitetsbatterier till alla fordon
• Sågkedjor och svärd
• Verktyg

• Arbetsbelysning
• Hydrauliktillbehör
• Lyckseles och
Vindelns största lager av
bult, mutter, brickor,
kilremmar mm
• Egen tillverkning av
SPECMA hydraulslangar medan
du väntar!

Boka tid i våra verkstäder! Hör med oss,
det vi inte har på lager ordnar vi snabbt.

Inget jobb är för litet eller för stort,
vad kan vi hjälpa just dig med?

www.hossab.se
• Lycksele 0950-47 83 83 • Rödånäs 090-630 78
Vi är auktoriserade servicelämnare till John Deere, Lantmännen, Swecon m.fl

www.varitryck.se

Melodikrysset v.43 - 28 oktober
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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

Konst På Bio – med utställningen "Hockney"
David Hockney är en av Englands största nu levande konstnärer.

Torsdag 26/10 kl 18.30.
Pris: 150 kr. Arr: Kulturhuset & Medborgarskolan. Tel 0941-142 30.

Råg & Vete Hembageri Vilhelmina
Hemgjorda surdegslimpor - bakade i stenbakugn och ett varierande urval av tyska
varor.
y

Ojämna veckor, fredagar kl 11.00-16.30, Åsele framför Coop.
Se säsongens kurser i

FÖRARBEVIS PÅ SKOTER

Anmälan görs på: www.medborgarskolan.se/vilhelmina
www.medborgarskolan.se/dorotea
s
an
www.medborgarskolan.se/asele
st
di
pÅ
en
nu Äv
För mer information och vid frågor ring: 0940-600 203.

Julbord

lördag 9 December

www.varitryck.se

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

www.varitryck.se

Har du något du vill sälja?

Anmäl dig då till årets Julmarknad på Hembygdsområdet!
Söndag 3 december kl 14.00-16.00.
100 kr för bord. OBS! Begränsat antal så först till kvarn...
Anmälan senast 24 november till:
0941-108 00 eller museum@ktv.asele.se

TJEJKVÄLLAR
Måndag 30 oktober

i Storuman
& tisdag 31 oktober
i Åsele
18.30 till 21.00.

0941-662 10

Utlottning av priser bland alla närvarande, liten modevisning.
Linda Lindvall, Umeå talar om vinterns trender vi bjuder på dryck & tilltugg.

Ni får 20% rabatt på alla damkläder & damskor.
Välkomna till en trevlig kväll i Storuman och Åsele!

Jag finns här för dig
och din skog!
Funderar du på att avverka? Just nu är det
stor efterfrågan på virke.

När du väljer SCA får du en samarbetspartner som
är trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker
skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan
och skogsvård till gallring och slutavverkning.

karminkom.se • Foto: Michael Engman

Hör av dig så hjälper jag dig.

Elof Grönlund
virkesköpare, Åsele
tel 0941-143 68
elof.gronlund@sca.com

www.scaskog.com

www.varitryck.se

EXPO

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
rottoarpratare

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

