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Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 14/10, kl. 11.00.

Tis. 16/10, kl. 13.00.

Tis. 16/10, kl. 18.30.
Ons. 17/10, kl. 18.00.

Välkommen till TEGELBACKSGÅRDEN
Torsdag 11/10 Tunnbrödscafé kl 18.00- 20.00

Kom och upplev FOREVER - ett världsledande hälsoföretag. 
90 dagar nöjd kund garanti. 

Visning av nya klädkollektionen från CC och Impress. 
Välkommen önskar Fyra Händer.

---------------------------
Föreläsning med Dagny Bersani inklusive lunch.                  

Lördag 27/10 kl 12.30-15.00
Begränsat antal deltagare. Kostnad 295 kr.

I min bok De sju kompisteknikerna, har jag beskrivit ett årligen 
återkommande värdegrundsarbete i skolan men är användbar 
på arbetsplatser. Min föreläsning handlar om ett arbetssätt som 

förebygger mobbing och kränkningar för det sker inte bara i 
skolmiljö utan även på arbetsplatser.                                                            

Anmälan till Gunilla Andersson 070-329 72 64. 
Försäljning av fika, mjukt tunnbröd, blodbröd, korn-tunnbröd 

och kött från Kennet Anderssons Lantgård alla caféträffar. 
I samarbete med Medborgarskolan
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Önskas! Stavagran, senvuxen gran till gärdsgårdsvirke
På rot eller hugg själv så köper jag.
Tack!                               Björn, 070–649 20 43.

Stängt fr o m 25 oktober t o m 2 november.
Välkomna till Pärlström!

Ring för tidsbeställning 070-390 23 92.

Dam & Herr 

  Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder 
  måndagen den 15 oktober 2018 kl 13.00 i 
  Åsele Kulturhus.

Handlingar till sammanträdet �nns tillgängliga hos 
kommunkansliet och biblioteket. 
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens 
hemsida www.asele.se och på kommunens anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan:

- Ny politisk ledningsorganisation Revisionsrapport

- Näringslivsprogram

- Detaljplan Rastplats

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.
Anders Westman
Ordförande
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Fysioterapeut/sjukgymnast ansluts fr o m 2018-10-15 till 
Landstingets uppringningssystem.

Nytt telefonnummer blir  090-785 91 74, öppet för inringning
dygnet runt där ni får besked om  när fysioterapeut/sjukgymnast
ringer  tillbaka. 

Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, dygnet runt.

Vid misstanke om livshotande 
sjukdom eller stroke ring 112.

Åsele sjukstuga
informerar.......

Ty Guds nåd har uppenbarats till 
frälsning för alla människor Tit. 2:11

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

Nybörjarkurs i "gammeldans"
Söndag 21/10 kl 17.00 - 18.00 på
Ungdomsgården, Kulturhuset, i Åsele.
Vi börjar med schottis, vals och hambo. 8 ggr, 200 kr. 

Kom själv, med grannen, din partner eller hela familjen, 
alla är välkomna! Anmälan och frågor, maila 
aselebygdensfolkdanslag@gmail.com eller ring 070-347 68 98.
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Förbrukningsmateriel för älgjakten hittar du hos oss!hos ooooooooooooooooosssssssssssshos ooooooooooosssssssssssssss

Pappmuggar

PlastbestickPappers-
tallrikar

Torkpapper

Kraftpapper

Engångs-
handskar

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

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Bion i Åsele visar
UNGA ASTRID
Fredag 12 oktober kl 12.30. Barntillåten. 80 kr.
CHRISTOFFER ROBIN & NALLE PUH (Sv tal.)
Söndag 14 oktober kl 15.00. Från 7 år. 80 kr.
THE NUN
Söndag 14 oktober kl 19.00. Från 15 år. 100 kr.

bioniasele@live.se 
www.bioniasele.seUNGA ASTRID

Fredag 12 oktober kl 12.30. Barntillåten. 80 kr.
CHRISTOFFER ROBIN & NALLE PUH (Sv tatatatal.l.l.l.))))
Söndag 14 oktober kl 15.00. Från 7 år. 80 kr.
THE NUN
Söndag 14 oktober kl 19.00. Från 15 år. 100 kr.

bioniasele@live.se 
www.bioniasele.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

14 15

16

Melodikrysset v.41 - 13 oktober

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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VÄVSTUGANS DAG

Välkomna!

VÄVSTUGANS DAG
Lördagen den 13 oktober
kl 11.00-15.00
Åsele Vävstugeförening fyller 70 år! 
Det firar vi med att hälsa alla varmt välkomna till Väv-
stugan. Det blir tipsrunda, lotteri med fina
priser och  framförallt GOO-FIKA!

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan & 
Åsele Vävstugeförening  

KOM OCH SE
VÅRA VÄVAR! 

Nu drar vi igång med med
Guide-cirkel för Hembygdsområdet.
Kom alla intresserade och alla med eller
utan förkunskaper om området så hjälps
vi åt.

Vi trä�as 16 oktober kl 18.00 på Vuxenskolan i Åsele.

PÄRMAR i olika utföranden finns
att köpa hos oss.

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

Alltid fraktfritt!!

VARI-tryck AB

Öppet Hus hos Åsele Astma Allergiförening! 
Onsdag 17 oktober kl 13.00-15.00 & 18.00-21.00.

Onsdag 14 november kl 18.00-21.00.
Var? Allergiföreningens stuga Sörstrandsvägen.

Vi informerar om föreningen, och svarar på frågor och 
funderationer om astma allergi, samt bjuder på fika

Välkommen!
Stora som små,

medlem som icke medlem. Mitt i Lapplan
d
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Fredag 19 oktober, kl 18.00
S:t Mikaelsgården, Lycksele

Församlingskväll

Välkommen till 
öppet möte med biskop 
Åsa Nyström på S:t Mikaels-
gården i Lycksele.
Ta chansen och kom och 
”prata kyrka” en stund.
Kl 19.30 blir det mässa i 
Lycksele kyrka.

- öppen för alla!

  Medborgardialog - tyck till om trygghet och  
  lokala problem i Åsele
  Åsele kommun genomför i samverkan med 
  polisen en medborgarenkät under v 40 – 42.

Enkäten hittar du på www.asele.se

Kurs i hundens kommunikation !
Dog listener Magdalena Örn kommer till Lycksele för att berätta för 
oss hur vi ska förstå hunden bättre. Metoden passar alla hundar 
och hundägare, men hjälper framförallt oss som upplever att vi har 
problem som hundägare.
Kostnad: 800 kr per person för hela kursen.
 400 kr enbart föreläsningen på lördag.
Föreläsning utan hund, lördag 27 okt kl 9.30-12.00 på MB-Enen.
Praktiska övningar , söndag 28 okt, kl 9.30-12.00 med hund på 
Grönsaksstigens IP Norräng/Lycksele.

Anmälan och frågor : Maggi Örn maggieshunderi@gmail.com eller 
076-886 53 51.
Arrangör: Lycksele Brukshundklubb, Svenska 
Brukshundklubben 100 år och Studiefrämjandet Västerbotten.
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