Kvalitetsdistribuerad av PostNord

Gruppförsändelse PostNord

Årgång 60

2019-10-30

!
T
E
H
Y
N
Beachflagga
XL

Extra stor flagga på
Kontakta oss
för priser
hela 1,2 x 4,6 m.
eller info om
Expand flagstand är
andra expoen stabil och bärbar
produkter,
flaggställning med
t ex roll-up,
banderoller,
teleskopfunktion vilket
flaggor
gör det möjligt att
eller
variera höjden upp
affischer.
till 5,5 m.
Få lösa delar gör
transport och uppsättning enkel.
Levereras med två
vattensäckar som
fästs på foten så att
ställningen står stadigt.

VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C,
Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

www.varitryck.se
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44

Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Fredrika kapell, kl. 15 - 17.30
Mariakapellet Åsele, kl. 14 - 16.30
Alla helgons dag, den 2/11, kl. 18.00
Alla helgons dag, den 2/11, kl. 18.00
Söndagen den 3/11, kl. 11.00.

VÄLKOMMEN!

Ons 18.00 Hemgrupper.
Sön 11.00 Predikan Nils Ulander.
Sång Renée & Nils Ulander, Helen & Erik
Härgestam. Nattvard. Församlingsmöte.

Varmt tack till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av
min älskade

SYLVIA ERICSSON

vid hennes bortgång och begravning. För blommor vid
båren och gåvor till olika fonder.
Christer

Manusstopp torsdagar kl 15.00!

www.varitryck.se

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

Är du intresserad av att köpa närodlade produkter
eller sälja något? Gå då med i Fb-sidan
REKORINGEN
Åsele - Vilhelmina - Dorotea.
OPTIKER

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

Välkommen till en helhelg i Vilhelmina 8-10 nov.

Fredag myskväll i butikerna, 18-21 & bra erbjudanden.
Lör/sön ”Må bra” HÄLSOMÄSSA - Hotell Wilhelmina.

INFORMERAR
Väg över utskovet/kraftstation vid Åsele Kraftstation (Västernoret) kommer att vara avstängd för trafik v 45 dagtid mån-tor
07.00-ca 16.00 pga underhållsarbeten. Förbifart ej möjlig.

Harald Edman, Teamledare

Vattenfall Vattenkraft AB

www.varitryck.se

Varmt välkomna till medlemsmöte
på Vuxenskolan den 4/11 kl 18.00.
Vi bjuder på fika och så får vi besök
av Ewa-May Karlsson. Vi ses!
Centerpartiet Åsele/Fredrika-krets
Psykeveckan Västerbotten v 45

Välkomna till Öppet Hus på Träffpunkten
Finnpåls väg 4 G (OBS! Ny lokal)

Torsdag 7 november kl 10.00-14.00.

Vi bjuder
på fika!

Kyrkofullmäktige i

Södra Lapplands pastorat
Kallelse till sammanträde på Storumans församlingsgård,
i Storuman. Torsdagen den 7 november 2019, kl 13.00
för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd
föredragningslista.
Ordförande
Hans Mårtensson

Just nu i butiken!
Hållare för M1 torkrullar

Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m, ingår i priset.

Vi tar även hem andra
torkpapper & hållare
med snabb leverans!

VARI-tryck AB
B

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

www.varitryck.se

319:Moms ingår i ovanstående pris.

Pssst ...

NYÅRSKONSERT 31/12 kl.13.00

i Åsele Kyrka med Åselekören HemKÖRt m.fl. ... mer info snart!

Fredag 1/11 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

försäljning av nyrökt kött & fisk, ost,
tunnbröd mm! Nästa tur fredag 29/11.

Välkommen!

Kunskapsdag om våld och
våldsförebyggande arbete!
I Åsele förekommer det
försummelse, fysiskt, psykiskt,
sexualiserat, materiellt,
ekonomiskt och digitalt
våld!
g

Tycker du att dett är
är o
okej?
Vill du vara med att minsk
minska våldet?
Tillsammans gör vi skillnad!

Kom och lyssna på Riksorganisationen MÄN
MÄN.

När:
Tid:
Plats:
Anmälan:

Öka dina kunskaper om våld, genus
och hur vi kan förebygga att våld sker.

Tisdag 12 november
13.00-16.00 eller 18.00-21.00
Kulturhuset

www.asele.se/agera eller ring 076-142 68 20
senast den 8 november.

Föreläsningen är gratis och vi bjuder på fika.
Har du ingen dator så kan E-rum på biblioteket vara dig
behjälplig.

Alla är varmt välkomna!
www.varitryck.se

Melodikrysset v.44 - 2 november
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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

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog
i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Vill du lära dig sälja
dina varor/tjänster
via sociala medier?
Tre träffar där vi går igenom allt från början.
Du behöver inga förkunskaper och du behöver
inte ha hängt med i alla de senaste svängarna.
Här törs du ställa alla frågor!
(Har du lite mer förkunskaper och vill
vara med ändå kommer det att finnas
extrauppgifter och möjlighet att få
hjälp med inställningar av facebooksida och lite annan överkurs.)
Vi lär oss skilja på privata facebook-konton, facebooksidor
och facebookgrupper.
Vi lär oss hur man lägger till bilder och text, gillar, delar, söker.
Därefter går vi igenom smarta funktioner för småföretagare
som tex schemaläggning, statistik och call-to-action-knappen.
Tredje träffen, när vi är säkrare, hjälps vi åt att skapa strategier för DIN marknadsföring i sociala medier.
Lokal: VästerbottensSåpa Fik & Butik,
Volgsjöstrand 5 i Vilhelmina
Tid:
Onsdag 6, 13 och 20 november kl 18.00-20.30.
Anmäl dig senast 4/11 till sara@idenfors.se

Arr:

Rekoringen
Åsele-Dorotea-Vilhelmina
www.varitryck.se

Vi stänger vår
anläggning i
Vilhelmina!

Vi stänger vår anläggning i Vilhelmina och vill
rikta ett stort tack till alla våra kunder, medarbetare
och leverantörer för dessa år! Följande datum
gäller för stängningen:
Bilförsäljningen stänger 31 oktober 2019.
Verkstad och butik stänger 20 december 2019.
Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor!

Bilbolaget Vilhelmina Volgsjövägen 67
Bilhall
Verkstad
0940-16 54 41 0940-16 54 42

Butik
0940-16 54 45

www.varitryck.se

