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ÄLGJÄGARE!!
Har jakten varit
lyckosam?

Tillbehören finns alltid i
lager hos oss.
T ex: Engångshandskar

(både vinyl och nitril)
PappersPappersmuggar
ar

Krafttallrik
er
papp
(både vitt
& brunt)

Sopsäckar

Plastbestick

Torkpapper
(flera sorter)

Påstejp
Engångsförkläde

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Torkrullehållare

Välkommen till Åsele kyrka
Sön. den 15/9, kl. 11.00. Gudstjänst
Sön den 29/9, kl. 11.00.
Tack till alla som hedrad minnet av

TYCKO LIDSTRÖM
Tack till all personal på stugan.

Familjen

Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens
(Jesus) namn skall bli frälst. Rom. 10:13
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

SKPF-pensionärerna i
Åsele - Dorotea - Vilhelmina
inbjudes till
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Höstmöte med surströmming

Onsdag 25 september kl 13.00 i Vilhelmina, Skidstugan.
Kostnad: 50:-. Dricka som finns är lättdryck, önskas annan dryck tar
var och en med sig. Sista anmälningsdag 20 september till:
Åsele
Eivor
072-234 00 65
Dorotea
Birgitta 073-054 08 98
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20
Välkomna!
Önskas transport meddela detta vid anmälan
Styrelsen
(gäller endast Vilhelmina).

www.varitryck.se

Älglotteri – Granlidens Jaktlag
Vinnande nr: 14, 33, 46, 76, 77, 90, 109, 114, 128, 134, 142, 153,
201, 220, 250, 284, 311, 351, 363, 368, 384, 407, 421, 438, 473.
Alla vinnare kommer att kontaktas!

SKOGSRÖJNING

MATTAR SKOGSVÅRD AB söker röjningsuppdrag åt både privata och
företag. Telefon 073 025 30 22. jennisas03@yahoo.com

Fritidshusägare

Passa på att renovera era
kallställda fritidshusfönster!

För offert: Bragegatan 12, Åsele. 0705-48 39 84.

INFORMERAR
Väg över utskovet / kraftstation vid Åsele Kraftstation kommer
att vara avstängd för trafik V.39 dagtid 07.30 – ca 16.00 mån-fre
på grund av underhållsarbeten. Förbifart ej möjlig.

Harald Edman, Teamledare

Vattenfall Vattenkraft AB

Nu börjar höstens Bingo i Dorotea!

Strandenskolan, torsdag 19 september kl 1830.
Lyckopott 1: 3000:Lyckopott 2: 3000:Vi spelar följande torsdagar under hösten:
19 september
3 oktober
7 november
26 september 10 oktober
14 november
17 oktober
21 november
24 oktober
28 november
31 oktober

5 december
12 december

Vi fortsätter med fina sidovinster, och Tackar Alla som skänker
dessa vinster!
Tack även till Anne, som raggar ihop alla sidovinster
DIF Fotboll
Klipp ur och spara denna annons
www.varitryck.se

HÖSTLOPPIS Idéhörnan, Algovik!
Fred 13/9 – sönd 15/9 10.00-15.00

Gardiner, m-vara, husgeråd, jultomtar, förkläden, kuddfodral m m.

SJÄLVPLOCKNING

Nu mognar det hos Tåsjödalens Frukt & Bär efterhand:
Svarta & Röda vinbär, Aronia, Röda krusbär, Äpplen, Hallon &
Havtorn. Ring 070-668 75 75 Bertil Jakobson för närmare info!

LÄR DIG SPELA BRIDGE

Åsele Bridgeklubb startar nybörjar- & fortsättningskurs i
Kulturhuset torsdag 12 september kl 18.30. Ingen föranmälan
eller avgift. Vid frågor, kontakta Sten Appelqvist 072-723 22 22.

Vill ni drilla?

Åsele Drill har prova-på-dag för alla födda
2008-2012 lördag 28/9 kl 13-14.30 på Sporthallen.
Välkomna att vara med!
Om du/ni sedan sedan känner att ni vill börja träna så är ni
välkomna till nybörjarträning med Team E.
Fredagar kl 14-15
Följ oss på
sociala medier
med start vecka 40 på Sporthallen.

Dorotea Mekaniska AB (www.doroteamekaniska.se
) är med sitt varumärke Truxor
världsledande tillverkare av amfibiemaskiner med tillhörande verktyg för vassklippning,
sjörensning, miljömuddring och oljesanering. Merparten av försäljningen sker till
utlandet via återförsäljare på alla kontinenter. Bolaget omsätter omkring 70 mkr med
god lönsamhet och ingår sedan april 2019 i den börsnoterade teknikkoncernen
Lagercrantz Group AB (www.lagercrantz.com).

VD för världsledande tillverkare av amfibiemaskiner
Dorotea Mekaniska AB söker en VD som visar entreprenörsanda och som genom
hå rt a rbe te frä ms t på ma rk na ds s ida n k a n få bola ge t a tt vä x a till de t dubbla om
nå gra å r. D u ä r re do a tt a x la V D - rolle n, inrikta d mot e x portförs ä ljning oc h te k nis k t
kunnig. V e rk s a mhe te n ä r förla gd till D orote a oc h din nä rva ro dä r ä r viktig.
Läs mer om profilen vi söker på

www. dorote a me k a nis k a . s e /V D

Frågor besvaras av styrelseordförande Jonas Ahlberg på telefon 076-790 44 00,
e lle r nuva ra nde V D Torbjörn H a hlin på te le fon 0 9 4 2 - 2 5 8 8 8 / 0 7 0 -6 6 5 6 5 6 4 .
Ansökningar skickas till jonas.ahlberg@lagercrantz.com

www.varitryck.se

Worawits thaimat kommer att
sälja Thaimat i Åsele, Utanför Coop.
13/9, 14/9 och 15/9 kl 14.00-19.00. 072-748 65 65.

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Festgudstjänst
Söndagen den 29 september sammanlyser Södra Lapplands pastorat
gudstjänsterna till Åsele kyrka och en festgudstjänst med mässa.
Biskop Åsa Nyström, kyrkoherde Helén Lundberg, församlingsherde
Soile Nevankari med flera medverkar.
”Träd in i dansen”- Folkmusik med pastoratets körer och musiker.
Efter mässan serveras kyrklunch på Åsele Värdshus för anmälda.

Alla är varmt välkomna!
Anmälan till församlingsexpeditionen, senast 16/9 kl 12.00. Kostnadsfritt.
OBS, meddela allergier eller specialkost

Dorotea-Risbäck församling
tel: 0942-142 30
e-post: dorotea-risback.forsamling@svenskakyrkan.se
Åsele-Fredrika församling
tel: 0941-100 70
e-post: asele-fredrika.forsamling@svenskakyrkan.se

Transporter till Åsele,
söndag 29/9
Samåkning från Dorotea församlingshem kl 10.00
Buss från Vilhelmina församlingshem kl 9.30

Vilhelmina församling
tel: 0940-372 00
e-post: vilhelmina.forsamling@svenskakyrkan.se

Söndag 29 september, kl 11.00

Åsele kyrka

www.varitryck.se

Melodikrysset v.37 - 14 september
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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

HANDARBETSCAFÉ

Nu startar vi upp höstens träffar.
Vi träffas på Vuxenskolan i Åsele 18/9 kl 18.00.
Ta med di eget handarbete. Alla hjärtligt välkommen.
Förbrukningsmateriel för älgjakten hittar du hos oss!
gar
Engångshandskar Papperstallrikar Pappmug
astbestick Kraftpapper
Torkpapper Plastmuggar Pl
Ingen bindningstid och
Hinner du med att uppdatera
inga krångliga avtal.
företagets konton i sociala medier?
Pris från 870kr / vecka
- Om inte så finns vi här!
Kontakta oss så hjälper vi dig!
Vi fotar, vi filmar, vi skriver
Tfn: 0940 - 360 66
och publicerar vid rätt tillfällen.
Mail: info@idenfors.se

www.idenfors.se

Pärlkurs i Grönländskt pärlbroderi startar onsdag 18/9
kl 10.00-13.00. Info: Siv Adamsson, 070-208 20 01.
Vattengymnastiken startar
mna!
Välko
torsdag 19/9 kl 17.30 på badhuset.
Info: Anly Jonsson, 070-342 86 90.
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Inlandsupproret

www.inlandsupproret.se

Den 20 september kommer Inlandsupproret att medverka i en
manifestation på Sergels torg för att få göra våra röster hörda.
Bussar kommer att gå från Åsele och Vilhelmina. En buss
åker förbi Dorotea. Priset styrs av antalet deltagare, men om
bussen blir fylld blir priset för en tur och retur 600 kr från
Vilhelmina, ingen övernattning. Åselebussen kostar 530 kr +
övernattning (ca 400-500 kr).
ANMÄL DITT INTRESSE att åka med till:
ivan.r.larsson@hotmail.se eller ring/SMS
Brage Sundberg 070-397 47 19,
Berit Oderstål 073-08328 94
eller på Inlandsupprorets facebooksida.
Anmäl er så snart ni kan, senast 16/9!
www.varitryck.se
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Fritt inträde!

Fritt inträde!

Fritt inträde!

Tunnbrödsmässa

5 oktober kl 10.00-16.00, Kulturhuset, Åsele
• Tunnbrödsakademin är på plats
med nya boken "Tunnbrödet –
En läcker historia".
• Rekoringen informerar –
Från producent till konsument.
• Anna-Carin Forsberg kommer
med choklad, tillverkad i Umeå.
• Kajsa Åberg från Region Västerbotten Mat & Måltid berättar om
deras arbete.
Emilia Nilsson,
• Försäljning av tunnbröd, smör,
från Silsjönäs, kommer
lokalproducerade produkter,
och gästkockar.
verktyg mm.
• Barnaktiviteter, filmvisning.
• Fikaförsäljning och provsmakning.
• Öppna hus på Hembygdsområdet, bla i Bagarstugan
n
med visning av tunnbrödsbakning.
• Musikunderhållning.
Mer info finns på Tunnbrödsmässan i Åsele
på Facebook eller på asele.se.

GRATIS BUSSAR från Bjurholm, Dorotea,

Vilhelmina, Junsele och Lycksele finns att boka
på 072-595 49 36. OBS! Begränsat antal platser.

www.varitryck.se

