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STORGATAN 27, ÅSELE

filadelfiaasele.se

Lör�26/5 18.oo 
Musik-kafé 
Åke & Edith 
LöfqvistLöfqvist Ingång Emmas kök

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 27/5, kl. 11.00.

Tis. 29/5, kl. 13.00.

Vecka 22 - 23 är det begränsade öppettider på
församlingsexpeditionen i Åsele.
Öppet, tis. den 29/5 och
tors. den 7/6, kl. 10.00 - 12.00.

Tack till alla som hedrat minnet av vår mamma!

GUNNEL JOHANSSON
Katrin, Berith och Camilla

Till min fantastiska familj.
Till släktingar & vänner, för firande av
min födelsedag.

T
A
C
K Kram! Märta Lundmark

Ett Varmt Tack
till personalen på Hemtjänsten, AVA och

Stugan för god omvårdnad av vår
BO SELLIN

Gunhild. Åsa med familj

Manusstopp torsdagar kl 15.00!
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TORVSJÖ KVARNAR & CAFÉ

Guidad visning av kvarnbäcken kl 13.00 varje söndag i juli. 
Livemusik varje söndag eftermiddag i juli. 

Dessutom allsång, Fabler & fanskap, Trolljägarskola, stand up-komedi, vernissage & mycket mer. 

PREMIÄR 

1 JUNI

ÖPPET 11.00-17.00 varje dag 
mellan 22/6 – 12/8 

ÖPPET fredag-söndag 11.00-17.00 
hela juni och augusti 

ÖVRIGA TIDER VID BOKNINGAR

KONTAKT: 
073-812 29 21 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK: 
@torvsjo

www.torvsjokvarnar.se

Möt Sverige!
I kursen Svenska från dag ett som riktar sig till vuxna asylsökande 
erbjuds undervisning i svenska, samhällskunskap och vardagshante-
ring. Studerande ges kunskaper om svenska traditioner, förhållningsreg-
ler i samhället och möjligheter till studiebesök på viktiga
platser i kommunen och på möjliga arbetsplatser.
Genom användning av teknik och material ur drama
och teater främjas kreativitet och leken med språket.
Har du frågor ring Sylvia Schöne 073-096 78 68
Ansök nu! 

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Hur vill du att det goda livet i Åsele ser ut om 10 år?
Se www.asele.nu -> På Gång (dialogmöte).
How do you want the good life in Åsele to be in 10 years?
See www.asele.nu -> På Gång (dialogue meeting).
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ÖPPET:
Tisdag – Fredag kl 10-17
Torsdagar kl 10-20
Lördagar kl 10-15
Röda dagar kl 10-14
Måndagar STÄNGT

Östernoret, Åsele
Tel 0941-440 00

www.genbacks.se

Sommarcafé & loppis.

ww

ÖsÖstt
TeTell

ww

ÖÖÖ
TT

w

VACKRA PLANTERINGAR &
AMPLAR TILL MOR!

HÄRDIGA FRUKTTRÄD
Äpple, Körsbär, Plommon

Välkomna!

Kallelse till ÅRSMÖTE för Noretbyarnas fiske-
vårdsområde 27/5 kl 18.00  i Östernorets Byastuga. 

Välkomna!

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte 
vandra i mörkret utan ha livets ljus Joh. 14:19

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

Ta chansen att berätta vad DU tycker är 
viktigt inför framtiden!

Dina tankar och ideér är viktiga för oss. 
Därför vill vi träffa dig/er den 29/5 kl 18.00 
på Viskabaren i Fredrika.
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Gratis 
entré!

SEBASTIAN STAKSET
”FRÅN MÖRKER TILL LJUS”

30 maj i Storuman
Folkets hus  kl 15.00  Föreläsning 
  ”Hur musiken påverkar”
Bollhallen  kl 18.00 Konsert
Frälsningsarmén i samverkan med alla övriga kristna församlingar i Storuman & Vilhelmina

Gratis
entré

Försäljning och signering av boken ”Bara ljuset 
kan besegra mörkret” efter föreläsningen
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Vindelns Folkhögskola Åsele! 
Är du inte klar med gymnasiet? Behöver du behörighet 
för att söka till universitetet?
Vill du ha studiero och arbeta i eget tempo?
Sök till oss nu!
Har du frågor ring kursföreståndare Sylvia Schöne
073-096 78 68 eller läs mer på
www.vindelnsfolkhogskola.se/utbildningar/allman-kurs-asele/

Hus till salu i Åsele. Fjärrvärme.
125 kvm boyta. Bra verkstadslokaler i källaren. Internet & kabel-
TV via �ber. Bra pris! Tel: 0941-662 70.

Välkommen till Restaurang Kastal
Nu öppnar vi åter restaurangen den 24/5. 
Dagens lunch serveras 11.00-14.00. Vi har även
á la carte, kebabtallrik, kebabrulle, hamburgare. 
Öppettider måndag-fredag 11.00-20.00. Övriga tider & 
menyer �nns på vår hemsida www.restaurangkastal.se  

Restaurang Kastal, Kyrkvägen (övre torget), Åsele.

Välkomna hälsar
personalen!

Två sommarvikariat som personlig assistent i Åsele!
Jag är en 40-årig man som efter en olycka är förlamad i armar och 
ben, detta innebär att jag sitter i rullstol. Jag behöver hjälp i olika 
situationer, som oftast är av mycket personlig karaktär för att 
klara av det mesta praktiska i mitt liv, med mig själv, mitt hem, 
men även på fritiden.
Största vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör vara mellan 
18-65 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt 
schema. Tillträde sommarvikariat v26-33 och v29-33.
Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Senaste ansökningsdag 2018-06-01. Helst så fort som möjligt
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24  UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00.
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Nå lite längre
- till ännu bättre pris!
När du annonserar i ditt lokala annonsblad, så ber 
du även om att få samannonsering i de orter du 

ännu bättre priser. 

Perfekt för dig som vill synas hos en större läsarkrets 
utan att behöva sköta alla kontakter själv.

Vi hjälper dig att synas lite mer!

STORU-
MAN/SORSELE | 

LYCKSELE | VILHELMINA | 

ÅSELE | DOROTEA | STORUMAN/

SORSELE | LYCKSELE | VILHELMINA | 

ÅSELE | DOROTEA | STORUMAN/SORSELE 

| LYCKSELE | VILHELMINA | ÅSELE | DORO-

TEA | STORUMAN/SORSELE | SORSELE | VIL-

HELMINA | ÅSELE | | LYCKSELE | VILHELMINA 

| ÅSELE | DOROTEA | STORUMAN/SORSELE 

| LYCKSELE | VILHELMINA | ÅSELE | 

DOROTEA  | LYCKSELE | VILHELMINA 

| ÅSELE | STORUMAN/SORSELE | 

LYCKSELE | VILHELMINA | 
ÅSELE | DORO-

Upp till

50% rabatt
post@varitryck.se
Tel. 0940 – 152 40 

www.varitryck.se

VILHELMINA-aktuellt
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Renens Kabel-tv informerar
Teknikskifte! 
Vår leverantör ändrar utsändningsformat för bland 
annat SVT1 och SVT2, som ett led i detta så följer Åsele 
Kommun med i utvecklingen och passar samtidigt på att 
utföra uppgraderingar av utsändningsutrustning tillsam-
mans med Dorotea kommun.
Omläggning och uppgradering av utrustning görs för att 
fortsatt kunna erbjuda en prisvärd och effektiv TV-tjänst 
med fler kanaler i högdefinitionsformat. Analog utsänd-
ning kommer inte att påverkas, efter den 30/5 kommer 
du att behöva göra en ny kanalsökning. 

Omläggningen och uppgraderingen kommer ske på 
tisdag 29/5 och onsdag 30/5. På grund av detta kommer 
det vara störningar och delvis avbrott för våra TV-
kunder via fiber och kabel-TV. Vi ber i förväg om ursäkt 
 för eventuella olägenheter detta kan medföra för våra
 kunder och arbetar för att hålla avbrotten och störni-
ngarna så korta som möjligt

Vad behöver du göra?
Om du tittar på TV digitalt och idag kan se 
Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen så kommer 
teknikskiftet för SVT1 och SVT2 inte att påverka dig. Om 
du däremot tittar digitalt men idag INTE kan se 
Barnkanalen/SVT24 eller Kunskapskanalen så behöver 
du uppgradera din utrustning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 
0941-140 00.
Arne Pettersson 0941-140 00
Martin Göransson 0941-140 00

Med vänliga hälsningar,
Renens Kabel-tv
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Butikerna har öppet till 19.00.
Handla i våra butiker under dagen och samla stämplar.

Vinn presentkort värde 5500:-, få en lott 
med chans att vinna fina paket.

ÅSELEDAGEN 31 maj31 majjm1 majaj331113 a3

Under Kampen blir det paketdragning och 
DRAGNING av vinnare på STÄMPELKORTEN.

Anna-Gården, Axbergs Maskin & Vapen, Klädhuset BA:s,
Botaniq, BlomHörnan, Coop, ICA,Kronan, Pallins,

Åsele Radio & TV center, Åsele Färghandel.

           Välkomna till en trevlig dag! Åsele Köpmannaförening

Ca kl 19.15 på Övre torget:
Vi utser Åseles "Mästarnas Mästare". 

Åsele Köpmannaförening
VS

Åsele Kommunpolitiker
         Kom och se Åsele köpmän

utmana våra politiker i olika grenar.

Lådbilsrace

kl 18.00 i

Biblioteks-

backen

Motionsdans till Finezze 26/5 kl 19.00-22.30 
i Lajksjö FH. Nästa dans 16/6 till Janders
Varmt Välkomna! Lajksjö Intresseförening/Sportklubb
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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

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

TTrottoarpratareTro

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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Pilkemaster GO! - En revolutionerande nyhet!  
Pilkemaster GO! Kan transporteras bakom en personbil.  
Pilkemaster GO! Enkel transport och kan snabbt  
ställas i driftläge.13 hk bensinmotor med hydraulisk  
stocklyft som standard. 

Orrliden 50 • Skellefteå • 0910 - 58 91 00 • Info Aimo Talovaara 070-676 74 42

Skellefteå • Umeå •  Luleå

Pilkemaster EVO 36 Utrustad med 
kedjesågsåg, bakom traktorn eller med mobilt underlag 
• Lättanvänd, 
En kraftig och säker vedmaskin • Utrusta din vedmaskin 
efter dina behov • Tack vare den hydrauliska stocklyften 
blir arbetet snabbare

Norrmaskiners Road Show - Hit kommer vi! 
Fredag 25/5 ..........kl 10.30-12.00 .................................Norsjö, Svevia
Fredag 25/5 ..........kl 15.00-17.00 .................................Storuman, OK/Q8
Lördag  26/5 .........kl 10.00-17.00 .................................Lycksele Utemässa
Söndag 27/5 ........kl 11.00-15.00 .................................Lycksele Utemässa

Tegelbacksgården, Norrstrand kl 18-21 
29/5 Sture Gustafsson pratar om biodling.

5/6 Kris
na Ersviken, Slöjdcafé. Sy din egen väska.
Försäljning av fika, tunnbröd.

Ta chansen att berätta vad DU tycker är 
viktigt inför framtiden!

Dina tankar och ideér är viktiga för oss. 
Därför vill vi träffa dig/er den 28/5 kl 18.00 
på Kulturhuset i Åsele.
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REKLAMFLAGGORREKLAMFLAGGOR
Kan du beställa hos oss!
Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.

Till stående flaggor kan man även köpa
till en windtracker så att flaggan förmedlar
sitt budskap även när det är vindstilla.

ggg
eet äär vvinnddssttilllaa.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

FRILUFTSDAG
i Östernorets Bygdegård 

med SPF Seniorerna Klippan Åsele
onsdagen den 30 maj kl 13.00.

Samling vid Vuxenskolan kl 12.30 för avfärd.
Mat, aktiviteter och lotteri.

Medarr:

Varmt välkomna!

kommer och informerar om sina självbetjäningstjänster:
Internet, bankkort och Bank-ID och hur man undviker bedrägerier.

Fredrika den 29 maj kl 18.00
Fredrikas fram�ds lokal i g:a posten

Åsele den 30 maj kl 18.00
Åsele Bibliotek

 

Kaffe ochkaka finns!

Varmt
Välkomna!

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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VILHELMINA  •  post@varitryck.se
www.varitryck.se • 0940-152 40

VARI-tryck AB Allt för din
butik!

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.
50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas hem på
beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
 kan du också köpa här.
 Även ramar för väggmontage.

Vårstädning 
på våra kyrkogårdar
Information från Södra Lapplands pastorat, östra 
distriktet om kyrkogårdarna i Lycksele, Björksele, 
Örträsk, Åsele och Fredrika.

För att underlätta vårstädningen bör kransar samt lösa 
stenar som omger planteringsytan tas bort senast den 30 maj.   
Eventuell kvarlämnad gravlykta plockas därefter bort av 
kyrkogårdsförvaltningen. Sommarskötsel samt bevattning av 
egen plantering kan köpas av kyrkogårdsförvaltningen.                                       
För mer information, kontakta:                                               

Sven-Erik Genberg
tel 0950-276 77 
Christer Myräng
tel 0950-276 75
vard 12-13

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

Åsele Marknad
Marknadsprogrammet: Föreningar som vill ha med aktivi-
teter i marknadsprogrammet. 
Hör av er senast 28/5 till Sylve Holmgren på Fritid/Turism; 
sylve.holmgren@asele.se
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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

Melodikrysset v.21 - 26 maj

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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