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Påskens gudstjänster i Åsele 
Skärtorsdagen 29/3, kl. 18.00. Skärtorsdagsmässa, Åsele kyrka.  
Anders Åström & Petronella Arnqvist 
Långfredagen 30/3, kl. 11.00. Långfredagsgudstjänst, Åsele kyrka. 
Anders Åström & Petronella Arnqvist 
Påskdagen kl. 11.00. Påskdagsmässa, Åsele kyrka. 
Soile Nevankari & Greger Jonsson 

Påskens gudstjänster i Fredrika 
Skärtorsdagen 29/3, kl. 13.00. Gudstjänst med nattvard på Duvan. 
Skärtorsdagen 29/3, kl. 18.00. Skärtorsdagsmässa, Fredrika kyrka.  
Kyrkokören sjunger. Soile Nevankari & Ingrid Löfdahl 
Långfredagen 30/3, kl. 11.00. Långfredagsgudstjänst, Fredrika kyrka. 
Soile Nevankari & Ingrid Löfdahl. 
Påskdagen 1/4, kl. 11.00. Påskdagsmässa, Fredrika kyrka.  
Kyrkokören sjunger. Ulf Gustavsson & Ingrid Löfdahl 

Långbäckens kapell 
Annandag påsk 2/4, kl. 14.00. Annandagsgudstjänst. Fika. 
Soile Nevankari & Greger Jonsson  

Främjarkåtan Gafsele 
Annandag påsk 2/4, kl. 13.00.  Friluftsgudstjänst.  
Grill–�och kaffeservering. Kornelius Novak & EFS 
 

 
 
 

 

 

 
 

STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

Fre 30/3 11.oo Långfredag Gudstjänst,
  Lars Siljebo
Sön 1/4 11.oo Påskdagen Gudstjänst, 
  Stanley Almqvist

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
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Norrstrand, �sdagen den 3/4 kl 18.00-21.00. Tema för träffen
är ¨Brödkult i Västerbotten¨, vi pratar om
olika recept på tunnbröd och om ved.

Välkommen till Tegelbacksgården

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Torsdag 29/3 kl 12.00-16.00
kommer vi till nedre torget med försäljning av

nyrökt kött och fisk, 
bröd, sillinläggningar mm.

                                               Välkommen!
 Tel 0940-250 90

www.mbergmansfisk.se Nästa tur 27/4.

FLUGFISKEKURS
Start 7 april i sporthallen, 500 kr, 10 ggr.
Ledare: Lars Norberg och Bosse Hillström.
Sista anmälningsdag 5 april till
Studieförbundet Vuxenskolan 0941-10800,
070-6433355, e-post: roger.sandstrom@sv.se

Åsele Videoteknik har flyttat!
 • VHS, smalfilm och bilder till USB/DVD
 • Utskrifter av foton på fotopapper upp till A3
 • Teknisk support av dator, mobiltelefon, mm

Vi finns på Lillgatan 8 (HRF:s gamla lokal)
Välkommen!Välkommen!
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Avloppsinventering 
a 
Under sommaren 2018 kommer Miljökontoret att inventera 
enskilda avloppsanläggningar på fastigheter i Söråsele och Västra 
Gafsele. 
 

Fastighetsägare som kommer att beröras av sommarens inventering 
kommer att kontaktas via brev med ytterligare information under 
våren. Mer information finns även på kommunens hemsida 
www.asele.se.  
 

Vill du veta mer om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och 
ansvar finns information på www.avloppsguiden.se, en nationell 
kunskapsbank om enskilda avlopp. Där kan du också testa ditt 
avlopp utifrån checklistan ”Testa ditt avlopp”. 
 

Har Ni några funderingar är Ni välkomna  
att kontakta Miljöenheten. 
a  

Tfn: 0941-140 06, E-post: miljobygg@asele.se 
 

Kommunal vuxenutbildning 
 

Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns 
möjlighet att ta del av gymnasial vuxenutbildning i alla länets 
kommuner. För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta 
Komvux Åsele.  Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i 
Åsele. 
Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. Alla 
ansökningar till vuxenutbildning/SFI ska lämnas till Komvux Åsele.  
Ansvarig rektor är Yvonné Nordlander, 0941-141 05.  
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, 0941-141 13. 
Mer information finns på www.asele.se - Komvux 
 

PYSSELDAG på biblioteket 
a 
Tisdag den 3 april klockan 11-15 kan alla som har Påsklov komma och 
pyssla på biblioteket i Åsele. 
 

Vi bjuder på fika! 
 

Behöver du hjälp med digitala tjänster?  
 

Som till exempel:  
 E-legitimation, Bank-ID, Swish, E-mail  
 E-tjänster på till exempel Skatteverket, Försäkringskassan 

och Migrationsverket  
 Kommunens hemsida/E-blanketter  
 ”Handla på nätet”  Hur ser jag på SVT play?  

 

Kom gärna in till mig så hittar vi en lösning på dina funderingar!  
Carina på bibliotekets digitala servicecenter  
 

Öppet: Måndag, tisdag, torsdag 9-15, Onsdag 17-19, Fredag 9-14  
 

Tele: 072-519 29 24 
 

Aktiviteter i kommunen under påsken och lovet 
 

Åslia 
31/3-8/4 är liftarna igång kl. 11.00-15.00. (Förstås under 
förutsättning att det finns tillräckligt med snö). 
 

Motionsspåren  
Valla skidorna och ta dig ut i spåren. 
0,8 km – 1,5 km – 2,5 km – 4,2 km – 5 km – 10 km 
 

Simhallen 
4/4 kl. 16.30-21.00, 5/4 kl. 13.00-17.30, 6/4 kl. 16.30-20.00 och 7/4 
kl. 12.00-16.00. 
 

Sporthallen 
Kanske ni vill köra en 5-kamp eller spela en fotbollsmatch med 
nära och kära under lovet? Sporthallen kan hyras under simhallens 
öppettider. Ring Lotta på 0941-140 90. 
 
 

4/4 kl. 18.30-20.00 har Åsele Frisksportklubb öppen verksamhet i 
hallen. 

 

Åsele kommun och Stiftelsen Åselehus 
Stänger kl. 12.00 torsdagen den 29/3. 

 

 

GLAD PÅSK! 
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Biblioteket 
3/4 kl. 9.00 – 15.00, 4/4 kl. 17.00-19.00, 5/4 kl. 9.00-15.00 och 6/4 
kl. 9.00-14.00, 3/4 Pyssel kl. 11-15. 
 

Fritidsgården 
4/4 öppen kl. 18.00-21.00, 6/4 öppen kl. 18.00-23.00.  
 

Bion  
8/4 kl. 19.00 A Quiet Place 
 

Gafsele 
Elljus- o skidspåren är preparerade och allemanslederna pistade. 
Gör en tur till de fina utflyktsmålen; bl.a. Grillkåtan, Grusgropen, 
Vispsjöberget, Kvarnbäcken, Kebbestjärn och Tallberget. 
Vill du köra hund finns flera spår att välja på. 
1 
2/4 Friluftsgudstjänst i grillkåtan vid grusgropen kl. 13.00, med 
korvgrillning och kaffekokning. 
 

3/4 På Gafsele Sleddog Center får man prova på att åka hundspann 
mellan kl. 11.00-15.00. Gafsele Slädhundklubb står för 
arrangemanget. De bjuder också på fika. 
 

Varpsjö 
30/3 Varpsjönappet på Baksjön kl. 12.00-14.00. 1:a pris 10 000:-, 
2:a pris 5 000:- och 3:e pris 2 500:-. Arr: Varpsjö 
Bygdegårdsförening. 
 

Även i Fredrika finns saker att göra under lovet. 
31/3 Pimpeltävling för barn och vuxna vid Klockarudden kl. 11.00-
13.00. Fikaförsäljning. Vid köp av startkort är man med i utlottning 
av fina priser.  
 

Rävlyan är öppen och skidbacken trampad.  
Elljusspår och skoterleder är trampade runt om Fredrika.  
Turspår till Blåbärsberget öppet. 
 

Tallsjö 
31/3 Fisketävling på Tallsjön kl. 12.00-14.00. Fikaförsäljning. 
Pengapriser. Arr. Tallsjö  FVO. 
 

Trevlig påsk önskar   
Fritid/Kultur/Turism Åsele 
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11

12

13 14

15

Melodikrysset v.13 - 31 mars

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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Nästa vecka kommer Åsele-Nytt ut på fredag.
Manusstopp tisdag 3/4 kl 12.00.

           Vi startar Ofeliia kundklubb!
 När du anmäler dig till kundklubben så får du ett 
presentkort med 20 % på valfri vara 
som gäller vid 1 st köptillfälle. 
Giltighetstiden för present-
kortet är 3 månader från 
inträdesdatum. 
Du kan anmäla dig i 
butiken eller på www.ofeliia.se
Som medlem får du erbjudanden, inbjudan klubbkvällar, nyhetsbrev etc.

Nyhet!

Uthyres omgående: 4 r o k, 100 m². 070-628 23 51.

RAJA-RYCKET
Påskafton Lördag 31 mars kl 11-13.

Läs mer på
www.raijaik.se

eller på
facebook @raijaik

2018

Boken om Min hembygd Tallsjö samt Stellan Edlings memo-
arer På min tid �nns att låna i Åsele och Fredrika bibliotek.
Stellan har också skrivit egna låttexter som han sjungit och som 

nns inlagda på youtube, The Köjbird Singer.

För att köpa dina egna exemplar av böckerna kontakta
Stellan på nummer 070-305 38 76.

MEDLEMSMÖTE CENTERPARTIET
 – TRADITION och FÖRNYELSE –

ONSDAGEN den 11 april kl 18.00 Vuxenskolan Åsele
Vi samlas, äter palt tillsammans och diskuterar framtiden.

Välkomna.
Styrelsen Åsele Fredrika Centerkrets

Berättarafton i Lillögda kapell
Påsklördagen den 31/3 kl 18.00.

Sven-Erik Arvidsson tar oss med till ungdomsåren i Fjällberg - 
vår tids skoterut�yktsmål.

Musikunderhållning. Fikaförsäljning (kontanter eller swish).
Välkommen!

Byaföreningen


