Kvalitetsdistribuerad av Posten

Postens Gruppförsändelse

Årgång 59

2018-12-05

Nr

49

SPF SENIORERNA Klippan Åsele
inbjuder till månadsmöte den 13 dec.

Lokal: Församlingshemmet. Vi får besök av
skolans Lucia kl 13.00. Ta gärna med en
julklapp till lotteriet! Varmt välkomna!

Efter 50 fantastiska år i Åsele Ridklubb
så vill vi tacka våra medlemmar
Guldsponsorer:
Stall Seffs, Åsele Kraft, ICA Nära, Åsele Gård och Holmgrens Bygg.
Silversponsor: Lakasjö Skogsentreprenad AB.
Bronssponsorer: Lindero Lantbruk och Britt-Lena
ena Jakobsson.
Jakobsssoon.
Övriga sponsorer samt stödmedlemmar.
lemmar..
Ett hjärtligt tack till Er alla som har
ngemang
g
g..
besökt bilbingo och övriga arrangemang.
roten.
Tips, vi finns med i Svenska spel - Gräsroten.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar vi Er alal a!
Åsele sjukstuga
informerar
NYTT TELEFONNUMMER till fysioterpeut/sjukgymnast
fr o m 2018-12-13.
Nytt telefonnummer blir 090-785 93 14,
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.
www.varitryck.se

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Fre. 7/12, kl. 18.00.

–
Sön. 9/12, kl. 11.00.

Tis. 11/12, kl. 13.00.
SPFSöndag 14.00 FAMILJEGUDSTJÄNST
med Nenna Åström.
Onsdag 18.00 Sångövning. VÄLKOMMEN!
Ett varmt tack till alla som genom blommor, gåvor och
deltagande hedrat minnet av vår käre

LARS-ÅKE GÄRDLUND
Ett särskilt tack till personalen på Stugan för god omvårdnad.
Britt
Stefan med familj

Influensavaccinet är
slut
Influensavaccinaonen är nu avslutad för 2018!
Om mer vaccin levereras i början av 2019 kommer dea a
meddelas på www.1177.se
under respekve hälsocentral

www.varitryck.se

MELODIKRYSSET

fick tyvärr inte plats denna vecka.
RED

SU JOSEFSSONS THAIMAT.

Vid OK Åsele.
Öppet lördag, söndag 12.00-18.00.

Dags att beställa ditt tunnbröd NU!
Ring Gunilla Tegelbacksgården, tel 070-329 72 64.
Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son,
Jesus, som världens Frälsare. 1 Joh. 4:14
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Lilla Julaon

Centern & Centerkvinnor i Åsele/Fredrika samt övriga intresserade.
Måndag 10/12 kl 18.00 på Vuxenskolan.
Luciatåg, julgröt & smörgås, julsånger och tomte.
Medtag julklapp för ca 25:-.
Alla varmt välkomna!
Arr: Centern, Centerkvinnorna, Studieförbundet Vuxenskolan.

www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Kom och ha kul!
Testa på och lek med robotar, 3D-pennor och roliga appar. Kolla in
hur en 3D-printer fungerar och lyssna på en digital saga.
Carina Från e-Rum finns på plats för dina privata
digitala frågor.

När: Söndag 9 december 10.00 – 14.00
Var: Åsele bibliotek
För alla mellan 2 och 100 år.

Nominera till Tillgänglighetspriset 2018
Åsele kommuns Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år
dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var
2014.
Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för
2018. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller
organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i
Åsele Kommun under 2018. Tänk på att tillgänglighet kan vara
bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat,
hörslingor m.m.
Förslag kan lämnas av personer, föreningar
eller organisationer och ska skickas till
Åsele kommun
Tillgänglighetsrådet
919 85 Åsele.
Vi vill ha in Era förslag senast 3 februari 2019.

Minnesblad
När du vill skänka en gåva inför en begravning, finns minnesblad
från Hembygdsföreningen att köpa på Vuxenskolan eller maila till
museum@ktv.asele.se
www.varitryck.se

Du har världens bästa barn!
Ge dem världens bästa förälder!
Har du barn i åldrarna 3-12 år?
Ny omgång av ABC i Åsele.
www.allabarnicentrum.se
4 träffar för föräldrar om föräldraskap. Gratis!
Begränsat antal platser. Anmäl dig på foraldrastod@asele.se
Gruppledare : Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist.
Välkommen!

Älskade förbannade tonåring!
Har ni en tonåring i familjen? Så får
du kontakt med din tonåring!
4 träffar för att hjälpa föräldrar att hitta sätt
att klara av svårigheter, bygga positiv relation och lotsa sin
tonåring i vuxenlivet. Gratis!
Begränsat antal platser. Anmäl dig på foraldrastod@asele.se
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist
Välkommen!

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. Ansökan
till vuxenutbildning/SFI ska lämnas till Komvux Åsele.
Utbildningar på annan ort ska kompletteras med en ansökan till
utbildningsanordnaren.
Ansvarig rektor Yvonné Nordlander, 0941 - 141 05.
Studie- och yrkesvägledare Hanna Persson, 0941 - 141 13.
Mer information finns på www.asele.se - Komvux

www.varitryck.se

Åsele kommun söker familjehem och kontaktfamiljer
Vi utreder, utbildar och handleder.

foraldrastod@asele.se eller ring 0941-14020

Åsele Turistbyrå & Kulturhuset
Under första veckorna av december kommer Åsele Turistbyrå samt
personal att flytta in på Kulturhuset. Under dagarna flytten sker är
turistbyrån stängd och går bara att nå per telefon 0941-140 78.
Nya turistbyrån kommer invigas under kvällsöppet
(”Fyrverkerikvällen”) 14/12. Välkommen in till oss på öppet hus
mellan kl. 19-22. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Öppettider under Jul på Turistbyrån och Kulturhuset
27-28/12 kl. 9-16 & 2-4 januari kl. 9-16.
Titta gärna in på våra facebooksidor (Åsele Turism, Kulturhuset
Åsele) för mer information.

Ungdomsgården
Under december är en rad aktiviteter planerade på UG:
pepparkakshustävling, biljardturnering och filmworkshop.
Läs mer på UGs Facebooksida eller tipsa dina ungdomar att lägga
till UG på Snapchat: asele.ug
14/12 kl. 20 är det stor konsert med gruppen ODD TUESDAYS på
UG.
Alla är hjärtligt välkomna!

Åsele Kommun och Stiftelsen Åselehus
Har öppet mellan 08.00 och 12.00
den 27 - 28 december
och 2 - 4 januari

God Jul och Gott Nytt År
www.varitryck.se

Nu tändas tusen juleljus,
men kom ihåg att släcka dem också!

En av de främsta anledningarna till bostadsbränder under
december månad är levande ljus. Tredje till fjärde advent, när de
första ljusen i adventsljusstaken brunnit långt ner, då brukar
larmen om bostadsbränder öka.

RISKEN ÖKAR JU LÄNGRE LJUSEN BRUNNIT NER.
SLÄCK LJUSEN NÄR DU LÄMNAR RUMMET!

•
•
•
•
•

Tips för en brandsäker decembermånad
Använd om möjligt ljusstakar gjorda i material som inte brinner.
Ta bort brännbara dekorationer (mossa, bomull m.m.) från
ljusstakarna.
Ställ ljusstakarna fritt så att eventuella uppflammande lågor inte
kan antända gardiner, tidningar eller liknande.

Släck ljusen innan ni lämnar rummet. En bra regel är att den som
tänder ljusen också släcker dem.
Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar SKA
släckas med strömbrytare eller genom att man drar ut
stickkontakten ur vägguttaget.
KONTROLLERA SÅ ATT DIN BRANDVARNARE FUNGERAR.
OM INTE, BYT BATTERIER IDAG!
Har ni funderingar eller frågor om brandskydd,
hör av er till räddningstjänsten på 0941-140 00

Trevliga helger önskar
Räddningstjänsten Åsele Kommun

www.varitryck.se

Norra bjuder
in till julfika!
Fredag 7 december, kl 10.00–14.00
Norra Skogsägarnas kontor,
Storgatan 33, Åsele

Varmt välkommen in på Norras
Skogsägarnas kontor i Åsele på
julfika, för bara en trevlig stund
och lite skogssnack.
På plats finns vår nya inspektor
Mattias Edling samt förtroendevalda inom Norra Skogsägarna.

Jimmie Klum
Skogsinspektor
-  

Välkommen in och koppla av
från julstressen!

www.norra.se

www.varitryck.se

Mattias Edling
Skogsinspektor
-  

