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Två chanser kvar...
...att visa vilka perfekta

julklappar du har att erbjuda
med en annons i ÅSELE-NYTT!

Än finns även chans

att skicka en

julhälsning till

dina nära & kära,

vänner, personal,

affärskollegor,

kunder eller till

alla Åselebor. 

JULKLAPPSTIPS!
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Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Fre. 6/12, kl. 18.00.

Sön. 8/12, kl. 11.00.
-

Tis. 10/12, kl. 13.00.

Välkommen till Tegelbacksgården, Norrstrand
Torsdag 5 december kl 18.00—20.00

önskar
Åsele Astma Allergiförening informera om rabatter vid

medlemskap, bjuda på fika och sälja lotter.
Stora som små, medlem som icke medlem.

Mitt i Lapplan
d

FÖRETAGARTRÄFF
Då näringslivet går kanonbra i Åsele bjuder vi på Företagarna i 
Åsele in alla 750 företagare, oavsett om ni är medlem i  
Företagarna eller inte, till en diskussionskväll kring vad just dina  
behov som företagare är och vad du skulle vilja förändra.  
Välkommen!
  När: Onsdagen den 11 december, kl 19
  Plats: ÅNS kontor (Swedbanks tidigare lokaler)
  Arrangör: Företagarna Åsele och ÅNS
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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

VI FLYTTAR
Nord Maint Plåt & Lack �yttar till
Norrstrand, Industrivägen 11
(Marcusson grävteknik). Bredvid Inlandsfrakt, mittemot Gallac.

Vi önskar gamla som nya kunder välkomna!
Vi är certi�erade (miljö & kvalitet), vi utför skadehantering av era 
fordon, har avtal med de �esta stora och små försäkringsbolag,
lack, plåt, plast och glas.
Både byte samt stenskottslagning av bilglas.

Kalibrering av olika funktioner i bilar/vindrutor, kamera, regn-
sensor, broms, avståndsbedömning m m.
Har även börjat med service & besiktningskontroller av bilar,
ex: byte olja, �lter, kamrem, koppling, motorer, växellådor, 
avgas, bromsar m m.
Biltransport av fordon, kan hämta er bil, släp, husvagn m m.
Utför även traktortjänster, snöskottning, lastning/lossning m m.

Varmt välkomna! 
Vi 
nns på facebook. Nord Maint AB, e-post:
t.ingelsson.konsult@live.se  •   070-274 14 34
Tord, Börje och André
Vi kommer att ha öppen-dag framöver när vi kommit i ordning,
annons om det kommer.
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VARFÖR BEHÖVS FOLKHÖGSKOLAN?
Christer E. Mattsson har skrivit en bok om folkhögskolan i 
Åsele, som nu har anordnat utbildningar i fem år.
Boken - ”Att skapa sin väg” - handlar inte bara om
Åsele utan också om framtidens utbildnings-
politik.
Kom och träffa Christer och diskutera
folkhögskolans framtid i Åsele torsdagen den
12 december kl 18.00 på biblioteket i Åsele.

Julbordsmiddag på Åsele Wärdshus
Datum som är kvar 13/12, 15/12, 16/12, 17/12, 19/12, 20/12, 21/12

Endast förbokning. Boka bord på 0941-662 55

Centern & Centerkvinnorna inbjuds �ll ”Lilla Jula	on”
måndag 9/12 kl 18.00 i SV’s lokaler.
Lucia • Julgröt • Tomte • Sång. Medtag julklapp för ca 30:-.
Alla varmt välkomna!

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

      SPF SENIORERNA Klippan Åsele
inbjuder till månadsmöte

fredagen den 13 december  kl 13.00. 
      Lokal: Köket. Julgröt till lunch. Ta gärna med vinst till      
      lotteriet.  Lucia kommer ca 14.30.   Varmt välkomna!

Hälsar alla välkomna till JULBORD 15/12 kl 17.00
i Kaffestugan. Pris: 50:-.
Anmäl er senast 12/12 till
073-042 60 70. Välkomna!

Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Loppis på Åsele Videoteknik 7-8 dec kl 10-14. 
Lillgatan, bredvid BA:s kläder. Skrivbord och annan kontors-
utrustning. Enbart betalning med swish. Välkomna!

Kommunkontoret i Åsele har under tiden från 23 
december till och med 6 januari begränsade öppettider.
Det betyder att endast bokade besök tas emot på 
kommunhuset. Vardag som inte är en röd dag läses 
e-post som inkommer till: kommun@asele.se
och kundtjänst är tillgänglig på växelnumret: 
0941-140 00. Mer info: www.asele.se/oppettiderjul

Vilhelmina Lärcentrum ger

Utbildningar och kurser med start i januari/februari
Yrkesutbildningar
Bokföring för skogsägare (�ärrträ�ar, 1 kväll/v).
Redovisning 1 (�ärrträ�ar, 1 kväll/v).
Teater Scenisk gestaltning 1 (platsbaserad, 1 kväll/v).
Housekeeping/Våningsservice (Lärling, heltid 20v).
Grundläggande svetsutbildning (platsbaserad, 3 kvällar/v).
Specialpedagogik 1 (Kurs om funktionshinder, webb+podcasts, inga 
trä�ar).
Vård och omsorg (distans 2 närträ�ar/vecka, heltid 1,5 år, sen anmälan).
Yrkesförare buss (platsbaserad, heltid 25v, endast reservplatser).
Yrkesförare lastbil+släp (platsbaserad, heltid 40v, endast reservplatser).
Lärvux-kurser för personer med funktionsvariationer (Teater m m).

Allmänna ämnen
Gymnasiala kurser på distans (LapplandsVux).
Grundskolekurser på distans (LapplandsGrundvux).
Svenska för invandrare.

Information och anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se 
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Studievägledare Annmari Jonsson
tel 0940-146 04 
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Snacka om porr?
Ska inte sånt hållas för en själv?
Det anser inte organisationen Porrfri Barndom som bjuder
in till en föreläsning som både är informativ, interaktiv och
faktiskt ganska rolig.

Det blir en föreläsning om barn och ungas relation till nätporr
och hur vuxenvärlden kan förhålla sig till det här området och
ger er konkreta tips och verktyg för att ta porrsnacket.
Det blir också en genomgång av dagsläget kring nätporr,
personliga berättelse m m.
Det finns gott om utrymme för reflektion och funderingar
under föreläsningens gång och tid för extra frågor efteråt.

När: 5 december
Tid: 18.00
Plats: Kulturhuset
Föreläsningen är gratis och vi bjuder på fika!

Influensavaccination
Åsele sjukstuga
Drop in kl 10.00–12.00.

Onsdag 4/12

Skogsfastigheter sökes/köpes i Västerbotten av danskar, de 
danska köparna måste återinvestera innan årsskiftet p g a 
danska skatteregler. Extra bra betalt innan den 31 december.
Ring Arvid 0045-43 33 29 69, svensktalande.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.49 - 7 december

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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