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VILHELMINA
Folkets hus
Fredag 29/3
kl 11-15

20/3 -19

Nr

ÅSELE

Kulturhuset
Måndag 1/4
kl 11-15

18 karat guld...........................230:-/gram
23 karat guld...........................300:-/gram
10 öre, 1872-1962 ............................1:75

1 kr. 1875-1941 ................................19:-

1 kr, 1942-1967 ..................................9:-

2 kr. 1876-1940 ............................... 38:2 kr, 1942-1966 ................................18:5 kr, 1935.......................................... 71:-

Silver (kattfotstämplat).......... 2.600:-/kg

www.varitryck.se
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Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Tors. den 28/3,
Sön. den 31/3, kl. 11.00.
-

Ons 27/3 18.00 Hemgrupper.
Fre 17.30 Fredax.
Sön 11.00 Christer och Maria Askevik. VÄLKOMMEN!

HÄLSA FÖR SENIORER

Vill du veta hur du kan öka ditt välmående,
lära dig om bra mat och rörelse?
Den 2 september 2019 startar Vindelns
folkhögskola i Åsele en kurs om hälsa för dig
som är 65+.
Kursen är en termin lång och fortsätter under våren 2020
om intresse finns.
Du läser på 50% vilket motsvarar två dagar i veckan.
Under kursen får du lära dig om bra mat, vad som är livskvalité och hur det kan ökas, lära dig mer om din kropp och
din hjärna. Gruppens egna önskningar ska också tas med.

Senaste ansökningsdag är 15 maj 2019.
Välkommen hit med din ansökan till kursansvarig
Sylvia Schöne 073 096 78 68,
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se
Eller ansök via nätet:
www.vindelnsfolkhogskola.se/ansokan
Själva kurserna är gratis, men vi tar en
serviceavgift från 300 kr.

www.varitryck.se

Semesterstuga önskas hyra under juni & juli. Helst nära golfbanan och/eller nära vatten. Svar till fd Åselebo 073-326 24 28.
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

Behöver du hjälp med bokslut och deklaration?
Jag kan hjälpa dig! Efter 27 års anställning hos
LRF Konsult har jag startat företaget
Skogs- och Ekonomikonsulten i Södra Lappland.
Mail: tarja.eliasson@gmail.com. Tel: 072-24 666 73.
Adress: Baksjöstigen 7, VILHELMINA

Pimpeldag för barn 0-15 år

Färdigborrade hål. Gratis pimpelspön finns till
de 50 första på plats. Vi bjuder på korv, festis
samt kaffe till föräldrar.
Plats & tid: Trillen-viken 30/3 kl 12-14.
Välkomna!
ÅSELE
SPORTFISKEKLUBB
ÅSELE
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Årsmöte
Åsele Hembygdsförening
8/4 kl 18.00 på Kaffestugan.
Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Lycksele

Servicetekniker Ventilation
Tjänsten är på heltid. Meriterande är elutbildning med inriktning
mot styr och regler.
Kontakta Harry Granberg 070-675 27 12 eller mail
harry.granberg@bravida.se Sök senast måndag 1 april.
www.varitryck.se
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GARAGELOPPIS Centralgatan 27. Lördagar 10-14.
(Bakom Lapplands Mejeri).
Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er,
det sa ni också göra dem. Matt. 7:12
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

NU ÄVEN I VILHELMINA

Tel 070-56 200 58

Samer i Åsele kommun
Sjelen Tjïelte/ Åsele samiska förvaltningskommun inventerar den samiska befolkningens
önskemål och behov av språk- och kulturinsatser, genom en
enkätundersökning.
Enkäten kommer a delas ut ll alla hushåll under vecka 15.
Den kommer även kunna besvaras på Åsele kommuns hemsida:
asele.se
Er medverkan är mycket betydelsefull, så vi är glada
om ni tar er d a besvara enkäten
senast fredagen den 3 maj 2019.

www.varitryck.se

Årsmöte Sörnorets byaförening
Fredag 5 april kl 19.00 i Byastugan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Varmt välkomna!

Årsmöte Åsele Videoteknik
11 april kl 18.00 i Videotekniks lokal på Lillgatan vid nedre torget.
De vanliga årsmötespunkterna kommer tas upp.

GRATIS ANNONS!

Visst vet du att när du annonserar i Åsele-nytt,
ingår arbetet med din annons.
Du betalar inget extra för att vi gör den åt dig.

Du betalar endast för annonsplatsen i bladet. F n 150 kr/cm inkl moms för en svartvit annons, 190 kr/cm inkl moms för en annons i färg.

Tidsbeställning

0950-664 11

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

PÅSK!!!

Observera att påskveckan, v 16, utkommer våra
annonsblad redan på tisdag 16/4, MANUSSTOPP
onsdag 10/4 kl 12.00.
Veckan efter påsk, v 17, utkommer
bladen på fredag 26/4. Manusstopp för dessa blad är tisdag
23/4 kl 12.00.

VARI-tryck

www.varitryck.se

0940-152 40
post@varitryck.se

Melodikrysset v.13 - 30 mars
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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

Ska du bygga??

Behöver du en certifierad kontrollansvarig ”K”?
Jag kan hjälpa dig till rimliga kostnader.
Ring eller e-posta mig för mera info: 070-674 99 89.
ulf.nilsson@uproab.se
Ulf Nilsson Certifierad KA ”K”

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 29/3:
Mandel, King-E, Princess, Bintje

Dorotea Myway 12.45-13.00.
och Blue Belle. Egen odling.
Vilhelmina f d Televerket 15-15.30. Förbeställ gärna. Nästa tur 26/4.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.
Välkomna! Anna & Martin
Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47. www.lappmarksbonden.se

ENGELSKA FÖR SENIORER

Vill du förbättra dina kunskaper i engelska?
Vill du lära dig engelska på ett roligt sätt?
Folkhögskolan i Åsele startar kursen
”History of rock and roll”
den 2 september 2019 för dig som är 65+.
Kursen är en termin lång.
Om intresse finns, fortsätter kursen under våren 2020.
Du får lära dig om rock and roll som musikform, om rockens
artister och om ungdomskulturens framväxt. Du får också
dela med dig av dina egna kunskaper, du som var med och
växte upp under rock and rollens glansdagar.
Du studerar 50% och har undervisning två dagar i veckan
samt en del egenarbete. Du får möjlighet att ta behörigheter
som motsvarar de kunskaper i engelska du förvärvat under
kursens gång.
Lärare är Carlos Duque Santamaria, som har
bott större delen av sitt liv i Kalifornien men
som nu arbetar i Åsele. Kontakta Carlos om
du har frågor, 070-524 05 46.
Senaste ansökningsdag är 15 maj 2019.
Skicka ansökan till:
carlos.santamaria@vindelnsfolkhogskola.se
Själva kurserna är gratis, men vi tar en serviceavgift
från 300 kr.
www.varitryck.se

Välkommen
till Norrskogs
årsmöte!

Skogsägarföreningen Norrskog välkomnar alla medlemmar till
lokala årsmöten. Bor du långt från ditt eget skogsbruksområde, kan du
istället besöka ett årsmöte i närheten. Här får du information om verksamheten och kan ställa frågor till styrelse och ledning för föreningen.
Kom gärna med förslag på vad du som skogsägare vill att föreningen
ska göra för dig. Vi bjuder på fika.

Södra Lappland

10/4 kl 19:00

Varpsjö Bygdegård, Åsele

Detaljerat program hittar du på www.norrskog.se/kalender.
Där hittar du även inkomna motioner.

www.norrskog.se
www.varitryck.se

