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Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Böneveckan för kristen enhet, 18 - 26/1 2020
”
”
Sön. 19/1, kl. 11.00.
Mån. 20/1, kl. 09.00.
Ons. 22/1. kl. 18.00.
Sön. 26/1, kl. 11.00. Filadelfia,
Ons 18.00 Sångövning. Tor 17.30 Torsdax börjar!
Ekumenisk bönevecka, se Svenska kyrkan. Välkommen!

Tidsbeställning

0950-664 11

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

FÄRGPATRONER
TONERS
VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

SAGATUNSTUGAN ÖPPNAR
för säsongen helgen 18-19/1.

Öppettider: Lör 11-16, sön 11-15.

Välkommen till en ny skotersäsong!
Ps. ALL KÖRNING PÅ FRUSET VATTEN
SKER PÅ EGEN RISK! Ds

Vilhelmina
Skoterklubb

Vi vill påminna om Åsele Rekryteringsmässa som
vi håller i slutet av januari (28/1) på Kulturhuset
Företag och Föreningar
Ta möjligheten att presentera er och sök personal.
Se kommande annons.
Åsele
Lärcentra
Kontakta ÅNS
Calle Birgersson
070-271 59 32 för mer info.

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser,
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på
sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid
så ännu fler ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått
en felaktig adress eller mottagaren har flyttat utan att begära eftersändning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev
och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig
och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig bluffakturor
eller annan oseriös post i ett kuvert med ett firmatryck eller adressuppgifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

SPF Seniorerna Klippan Åsele inbjuder
till månadsmöte den 22 januari kl 13.00.
Lokal: Köket. Lunch, lotteri och info.
Varmt välkomna!
Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Joh.14:6
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Gameday på bibblan!

Söndag 19 januari kl 12-16 ses vi på biblioteket
och spelar kortspel, brädspel och
h tv-spe
ttv-spel.
v-s
spe
el..
fika!
Det är också dags att inviga vårt fina
Vi bjuder på
an
nna
nat
at kul.
ku
ku
ull.
l
ungdomsrum med härlig soffa, tv och a
annat
Ta med dig mamma, pappa, syskon,
ommen!
Varmt välk
far- och morföräldrar – kom och ha
mysigt och kul tillsammans med oss! Åsele Bibliotek

Åsele Lärcentrum har ÖPPET HUS onsdag 22/1
Kl 10.00- Vi visar våra lokaler, informerar om hur vi kan hjälpa
15.00 till om du som företag behöver hjälp med kompetensutveckling, samt för dig som funderar på att börja
studera.
Kl 10.30 Tobias Thomsson, Region Västerbotten,
Åsele
berättar om kompetensförsörjning i
Lärcentra
kommunen och regionen.

VÄLKOMNA!
www.varitryck.se

ÅRSMÖTE
Kommunal Västerbo en

Sekon Väst (Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman)
Plats:
Vilhelmina Folkets Hus
När:
1 februari kl 15.00
Avresa från varje ort kl 13.30.
Bussar kommer a gå vid många anmälningar. Tag kontakt med
respekve expedion för informaon och samling.
Sista anmälningsdag: Fredag 24 februari.
Till expedionen: Åsele
010-442 96 69
Dorotea
010-442 96 70
Vilhelmina
010-442 96 71
Storuman
010-442 96 72
Handlingarna finns vid årsmötet.
Hållpunkter:

Årsmöte
Kl 15.00
Bowling & bad Kl 17.00-19.00
Middag
Kl 19.00
Underhållning Till kl 24.00
Avresa
Kl 00.30
Egenavgi 100 kr. Betalas kontant vid avresa.
Närvaro vid årsmötet krävs för a delta vid akviteter samt
middag.
Väl mö ll en trevlig dag!
Styrelsen
www.varitryck.se

Melodikrysset v.3 - 18 januari
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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

Thai/takeaway . 18 /1 – 1 9 /1
kl 15.00-19.00 utanför posthuset i Fredrika.
Worawits thaimat
Timringskurs i Sagadal/Vilhelmina

Lär dig timra från grunden! Helgkurs 5 träffar, lär dig timringsverktyg
långdrag, timmerknut, d ymling, dörr & fönsteröppningar.
Ledare: Sven -Erik Åslund. Obs! Motorsågskort krävs för att delta samt
skyddskläder/skyddsskor.

Ta förarbevis för snöskoter!

Kurser i Vilhelmina , Kittelfjäll, Åsele, Dorotea & även på
p distans!
För info och anmälningar: www.medborgarskolan.se Tel. 0940-600203

Åsele Näringslivsstiftelse bjuder in

till företagsfrukost 22 januari kl 07.15 på Konditori Kronan.
Nu startar vi upp årets första frukostmöte för alla företagare.
Kom och ta del av vad som är på gång i kommunen.
Ett utmärkt forum för nätverkande och trevlig
företagargemenskap.
Varmt välkommen! Calle & Katrin

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.

50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas hem på
beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
kan du också köpa här.
Även ramar för väggmontage.

VARI-tryck AB

VILHELMINA • post@varitryck.se
www.varitryck.se • 0940-152 40

www.varitryck.se

Allt för din
butik!

Hembygdsföreningens beräarträff

Filmvisning och informaon från styrelsen.
Plats: Kaffestugan, sdag 21 januari kl 18.00.
Fri inträde, gras fika.
Alla hjärtligt välkomna!
Vill ni stödja föreningen och bli medlem: swish 123 326 46 11 eller bankgiro 5900-1370.

Kulturstipendium 2019
Åsele kommuns årliga Kulturstipendium delas ut till
personer som verkar för den lokala kulturens bevarande,
eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhetens
främjande. Förslag till stipendiat skall åtföljas med motivering
och vara biblioteket tillhanda senast 8 mars Åsele bibliotek,
Lillgatan 2, 919 32 Åsele eller asa.persson@asele.se
upplysningar angående stipendiet lämnas av Åsa J-Persson
0941-140 83.

Idrotts- & ledarstipendium 2019
Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut till
någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller verkat
som ledare. Förslag till stipendiat skall åtföljas med motivering
och vara Åsele Kommun, Ulf Jonsson-Ejergård, 919 85 Åsele
eller ulf.jonsson-ejergard@asele.se tillhanda senast 8 mars
upplysningar angående stipendiet lämnas av Ulf JonssonEjergard 0941-140 77.

Årets Åselebo 2019
Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2019-års Åselebo. Det ska vara en person bosatt i Åsele kommun. Personen
ska ha gjort ”oegennyttiga insatser till nytta och glädje för sina
medmänniskor i Åsele kommun”. Förslag till kandidat skall
åtföljas med motivering och vara Åsele Kommun, Ulf JonssonEjergård, 919 85 eller ulf.jonsson-ejergard@asele.se tillhanda
senast 8 mars, upplysningar angående utmärkelsen lämnas
av Ulf Jonsson-Ejergard 0941-140 77.
Lista över tidigare års stipendiater och Årets Åselebo finns
på www.asele.se
www.varitryck.se

