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EXPO Allt för din mässa/utställning
eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

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

Trottoarpratare

Reklamflaggor i flera
storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

T ottoarpratareTro

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.
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STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

Sön �19/11 11.oo�Gudstjänst, Barbro & 
Roland Sundqvist talar och sjunger 
Ons�22/11 17.3o Onsdax   19.oo Bön

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. den 19/11, kl. 11.00.

Tis. den 21/11, kl. 13.00.

Lokal Blåmesen
På förekommen anledning av
tidigare annons i Åsele-Nytt vill vi 
göra ett förtydligande. 
Lokalen på Blåmesen ägs av Stiftelsen Åselehus och har 
tidigare hyrts av Åsele kommun. Det är inte vi som har stängt 
lokalen. Det har gjorts med anledning av beslut tagna av den 
politiska majoriteten i kommunen.
Vi har tagit vårt ansvar genom att bygga om lokalen och åter 
gjort den tillgänglig för våra hyresgäster.
Finns funderingar kring denna lokal är ni välkomna att kontakta 
oss på Åselehus, tel 0941-142 20.  
  Styrelsen för Stiftelsen Åselehus.
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Djurskyddet Åsele Ka�hem Kurr - Lyan.
25 november kl 12.00 i Kaffestugan bjuder vi våra
medlemmar på jullunch �ll självkostnadspris.
Barn gra�s.                                                                              Välkommen!

SKPF-pensionärerna i
       Åsele-Dorotea-Vilhelmina inbjudes till

JULFEST
onsdag 29 nov 2017 kl 13.00 i Pingstkyrkan, Dorotea.

Kostnad: 60:-. 
Anmälan senast 24 nov 2017 till: 
Åsele Eivor 072-234 00 65  
Dorotea Birgitta 073-054 08 98 
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20 

Mitt i Lappla
nd

StyrelsenVälkomna! 

Tag med julklapp, 

kostnad
högst 50 kr.
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ENGÅNGSHANDSKAR

VÄLKOMMEN

IN!

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

VARI-tryck AB

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

Nötkött säljes!   Tel 070-319 15 29.
Välkomna till SOCIALDEMOKRATERNAS
MEDLEMSTRÄFF 23/11 kl 18.00. Plats: ABF.
Vi diskuterar/beslutar om bl a Åsele kommuns närings-
livsprogram, förtroendevalda till riksdag, region, kommun,
valkonferens, distriktskongress. Vi pratar med varann om 
aktuella frågor över en kopp kaffe. Kom, var med, fika & diskutera.

Församlingens lokala styrelse, 
församlingsrådet, ska väljas för en ny period. 
Här har du som medlem i Svenska kyrkan 
möjlighet att föreslå Din kandidat. 
Församlingsrådet består av 6 ledamöter 
som utses av kyrkofullmäktige den 6 dec. 

Du har på onsdag 22/11 möjlighet att 
nominera din kandidat. Du kan också lämna in 
din nominering till församlingsexpeditionen 
senast tisdag 21/11 kl 12.00.
Mer information:
https://www.svenskakyrkan.se/sodralappland/forsamlingsrad

Nu utses församlingsrådet
Var med och påverka!Välkommen till församlingsmöte i

Åsele-Fredrika församling för nominering 
av ledamöter till församlingsrådet. 
Åsele församlingshem                                                        
onsdag 22/11 kl 18.00

Kaffe 

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

1 2 3 4 5

6 7 8

9
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11 12 13
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15

Melodikrysset v.46 - 18 november

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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• Redskap
• Kranar
• Lastväxlare mm
• Svetsarbeten
• AC-service 
 alla fordon

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

Reparationer & service av alla:
• Skogsmaskiner 
• Hjullastare
• Traktorer 
• Lantbruksmaskiner
• Lastbilar 
• Väghyvlar

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

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

           Åsele PRO inbjuder till MEDLEMSMÖTE 
den 1 december kl 15.30 på Ka�estugan.

Julmat med julmust/lättöl serveras
till en kostnad av 150: -. 

Övrig dryck medtages efter eget önskemål. Underhållning av 
Svea Bylund. Anmälan senast den 22 november till Berit 
Edmark 076-784 30 29 eller Helén Kronebrand 070-249 86 57.
 Hjärtligt Välkomna!

Mitt i Lapplan
d
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SPRÅKCAFÉ TORSDAG 16/11 KL 13.00
Vi träffas varannan torsdag på biblioteket i Åsele. 
Denna torsdag har vi Christer Sjödin på besök som
berättar om Arbetsmarknadsenheten i Åsele!
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.

Just nu i butiken!
Hållare för M1 torkrullar
Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m,
ingår i priset.

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

VARI-tryck AB

Moms ingår i ovanstående pris.

Vi tar även hem andra
torkpapper & hållare
med snabb leverans!

319:-

.
.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

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



www.varitryck.se

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Himlahägn
Fredag 17/11 kl 16.00 öppet Café med gratis �ka.
18.00 "Sången vi minns" med Britt Mari och Panikorkestern
från Lycksele, du kan lyssna och sjunga med!


