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Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 25/2, kl. 11.00.

-

Tis. 27/2, kl. 13.00.
Ons 28/2 17.3o Onsdax med barnkör
STORGATAN 27, ÅSELE

filadelfiaasele.se

19.oo Bibelläsning & bön

Sön 4/3 11.oo Ordinarie administra-

tionsmöte

Vattenfall Vindkraft informerar
Med anledning av det planerade vindkraftsprojektet
Blakliden kommer vi att påbörja vissa förberedande
arbeten i området. Preliminärt i slutet av vecka 8 startar
plogning av vägar och därefter trädfällningar som kommer
att pågå cirka 3 månader. Med anledning av detta ber vi
dig att vara extra uppmärksam när du vistas i det aktuella
området.
Blakliden vindkraftsanläggning, som kommer att omfatta
totalt 50 vindkraftverk, är på god väg att förverkligas men
det slutliga investeringsbeslutet dröjer ännu en tid.
Dock vill vi påbörja sådana förberedelser som är möjliga.
För ytterligare information, kontakta:
Kristoffer Arnqvist på 070-557 09 46
www.vattenfall.se/blaklidenvind

www.varitryck.se

Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig. Joh.14:1
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Varmt Välkommen till Tegelbacksgården
Tisdagen den 27/2 kl 18-21.
Pia Edman visar & beräar
om smöjning.

och Gunilla Andersson

Köra Skoter, Moped eller EPA?
AM-KORT -Vilhelmina, Dorotea, Åsele
Förarbevis Skoter-Vilhelmina 19/3 .Fler orter och Distans!
Förarbevis Moped klass II Flera orter och Distans!
För info och anmälan: www.medborgarskolan.se

Tel 0940-600 203

Välkommen på ÅRSMÖTE!
Onsdag 28 februari kl 17.00-18.30.

Plats: Kronan Åsele. Anmäl dig till: info@maggans.se
Varmt välkomna!
Styrelsen Företagarna Åsele.

FOTOALBUM

Finns nu ett litet parti fotoalbum.
Pärm + 20 kartongblad.
Tre färger.

VARI-tryck AB
V

199:-

Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

Berättarafton i Kaffestugan på Hembygdsområdet!
Onsdagen 28 februari kl 18.00.

Egon Persson visar bilder och berä ar om järnhandlare Johan
Strömberg, som drev järnhandel i Åsele i slutet på 1800-talet och
eerlämnade en handskriven bok på 1200 sidor om sina affärer.

Alla är hjärtligt välkomna ll en trevlig kväll hälsar
Åsele Hembygdsförening.
Fri entré.
Fikaförsäljning.
www.varitryck.se

LIBERALERNA behövs. LIBERALERNA behöver Dig.
https://asele.liberalerna.se

Råg & Vete Hembageri Vilhelmina
Onsdagar jämna veckorr finns vi framför
Coop i Åsele från kl 11.00.
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Tidsbeställning

0950-664 11

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

ÅRSMÖTE Åsele/Fredrika Centerkvinnor
Måndagen 26/2 kl 18.00 på Vuxenskolan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Medlemmar och intresserade, välkomna!

www.varitryck.se

Skoterträff

Söndagen den 25 februari kl 12-14 på Gafsele Bygdegård.
Visning och provkörning av skotrar.
”Peopl
Kom och visa upp din
s
e
l
p
o
e
choice”es
”P
veteranskoter
–
pris
till
populäraste!
”
choiceServering
av hamburgare, våfflor, kaffe. Lotteri.
Medverkande företag: Vilhelmina Däck & Maskin,
Skoterservice Ö-vik, Åsele Vulk.
Arr: Gafsele Såg & Kvarn. Med arr: Studieförbundet Vuxenskolan.

Ansök om
Visionsmedel
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Södra
Lappland har årligen möjlighet att i sitt geografiska
område bevilja Visionsmedel till folkhälsoaktiviteter
och projekt för föreningar.
För 2018 har nämnden beslutat att i första hand
prioritera aktiviteter och projekt som riktas mot
integration. Skicka in er ansökan med beskrivning
av aktiviteter/projekt senast 31 mars till:
annelie.bygden@vll.se
För mer information samt ansökningsblankett:
www.vll.se/visionsmedel-sodralappland
Frågor kontakta
Anne-Lie Bygdén, utredare
Tel. 0950-394 65

www.varitryck.se

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

LIBERALERNA I ÅSELE
håller

Nomineringsmöte

Måndag 26 februari kl 18.00 på Vuxenskolan.

SPA-RESA TILL ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 24/6,
åter måndag 2/7.

Pris:
Från 6 850 kr

Enkelrumstillägg från 1355 kr,
(hotellet).
Boka senast 26/5.
En SPA-RESA är en
satsning på dig själv
för framtiden!
Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!

I priset ingår:
Buss fr Dikanäs-Pärnu-Dikanäs.
Båt Stockholm-Tallin t&r i B-hytt med golvsängar. Frukost på båten. Inkvartering med
helpension på Tervis Spa i dubbelrum med
dusch & WC i 6 nätter.
2-3 behandlingar/dag med läkarbesök.
Dagsutflykt (hemlig). Hus 3 tillägg 450:-.
2 ggr lunch och kaffe under resan.
Avbeställningsskydd 350:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80,
eller maila kenneth.dbt@telia.com för
bokning, frågor eller beställa prospekt.
www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI
www.varitryck.se

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

Bion i Åsele visar

WINCHESTER: HOUSE OF GHOSTS bioniasele@live.se
Söndag 25 februari kl 19.00. 15 år. 80 kr.

www.bioniasele.se

SKPF-pensionärerna avd 111 Södra Lappmarken,
Åsele, Dorotea, Vilhelmina inbjudes till
ÅRSMÖTE i Åsele, den 7 mars 2018 kl 13.00,
ABF-lokalen. Sedvanliga mötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika. Anmälan senast 1/3-18.
För samåkning kontakta:

Åsele
Dorotea
Vilhelmina

Eivor
Birgitta
Ulla-Britt

072-234 00 65
073-054 08 98
070-679 50 20
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Välkomna!
Styrelsen

Studiecirkel:

SKOGENS VATTEN

Skogens vatten fångar upp såväl de politiska ambitionerna
som skogsägarnas egna ambitioner för att värna och
vårda våra skogens vatten.
I studiecirkeln kan du på ett roligt och utvecklande sätt lära
dig mer om vatten och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om det.
Cirkeln vänder sig till skogsägare, entreprenörer, fältpersonal, myndigheter, ideella organisationer, skolor, vattenråd
och allmänheten.
Kursstart
Ledare: Torsten Lundborg
vecka 11
Pris:
600 kr inkl studiematerial. 6 träffar.
Anmälan senast 7/3 till Studieförbundet Vuxenskolan
0941-108 00, 072-595 49 36 eller kristina.oderstal@sv.se.

www.varitryck.se

HAR DU ONT?

Ring sjukgymnasten i Lycksele för bokning
av behandling! Tel 070-33 99 878.

Familjedag på Abborrsjökullen

11.00-15.00 försäljning av lotter,
korv m m. Swish eller kontant!

Briljans och spelglädje när folkmusikaliska storhet möts
Vi är mycket glada över a få presentera en em bestående av två av
Skandinaviens mer intressanta folkmusikkonstellaoner.
Långbacka/Willemark/Rydberg bjuder på e möte mellan tre, på sina
respekve instrument, unika musikanter.
Scenvana, musikalitet och spelskicklighet här förkroppsligad av några
av landets mest begåvade spelkvinnor.
På samma scen möter vi också två av Skandinaviens främsta munspelare, den ene svensk, den andre finsk.
Tillsammans utgör de en fascinerande powerduo med den ovanliga
säningen diverse munspel. Musikanterna heter Jouko Kyhälä och
Filip Jers och är båda virtuosa ekvilibrister på dea.
Briljans, spelglädje, bredd och kontraster utlovas på såväl trio som
duo och vem vet; kanske får vi också uppleva en final där båda dessa
musikaliska storheter förenas?

Foto Jimmy Träskelin

Foto: Olle Persson

Åsele Kulturhus 25 februari kl 14.00
Inträde: 80 kr / 60 kr (scenpass)
Arr: ÅMOT, Åsele Kra &
www.varitryck.se

Åk 3 Åsele Centralskola framför musikalen SHOWTIME,
en musikal om kärlek, jämlikhet och respekt.
Väl
kom Åsele Kulturhus onsdag 28 februari och
a!
na!
omn
torsdag 1 mars kl 18.30
Välk
Entré: Alla under 16 år gratis, övriga 20 kr.
Alla medlemmar hälsas välkomna till Socialdemokraternas

Medlemsmöte 27/2 kl 18.00

OBS! Lokal Kulturhuset.
Vi får bl a besök av ÅNS näringslivsutvecklare
Calle Birgersson som berättar om ÅNS verksamhet
och företagandet i Åsele kommun.

HETA ARBETEN – Certifikat mars 2018
Utbildningen genomförs under en dag och är ett krav för att få
utföra heta arbeten. Den är utformad enligt de regler som är
framtagna av Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen
i Sverige. Begränsat antal platser. Kursdag 2018-03-16.
För intresseanmälan och mer information maila:
magnus.holmberg@vilhelmina.se
Räddningstjänsten Vilhelmina kommun

Åsele sjukstuga
informerar.......
Barnmorskemottagning/MVC ansluts fr o m 2018-03-01 till
Landstingets uppringningssystem.
Nytt telefonnummer blir 090-785 91 72, öppet för inringning
dygnet runt där ni får besked om när barnmorskan ringer tillbaka.
Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, dygnet runt.
Vid misstanke om livshotande
sjukdom eller stroke ring 112.
www.varitryck.se

Danssugna

Missa inte a anmäla er ll danshelgen 24/2-25/2 med
Felicia B Marnez, se digare annons.
Tel 0941-10800, e-post krisna.oderstal@sv.se

Klippan Åsele kallar till årsmöte
fredagen den 2 mars i Filadelfias
samlingslokal kl 13.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Lunch på Emmas Kök.
Lotteri. Glöm inte ta med vinst till lotteriet. Varmt välkomna!

Sjuksköterska psykiatriska
öppenvården
Vi söker nu en sjuksköterska till vår arbetsplats i Lycksele.

Är du intresserad?
Gå in och läs mer om tjänsten på vll.se
Välkommen med din ansökan.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.8 - 24 februari
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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

Det kompletta tryckeriet!

Tryck

Layout
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Efterbehandling
FFalsning, häftning, skärning, numrering,
perforering – det mesta du kan önska.

dina
Vi hjälper dig med
.
er
trycksak
Bra priser –
.
korta leveranstider
Vi lämnar gärna
offert!

Förmånliga samannonseringspriser
med annonsbladen i Dorotea, Junsele,
Storuman/Sorsele och Lycksele.

VARI-tryck

VILHELMINA-aktuellt • ÅSELE-NYTT
Volgsjövägen 94C, VILHELMINA.
Tel 0940-152 40, fax 0940-558 86.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se
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