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Allt för din mässa/utställning
butiksfasad eller ditt event
kan du beställa hos oss!
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är också exempel på produkter ni kan beställa
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
hos oss!

Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

VARI-tryck AB

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

Välkomna till gudstjänst i Åsele kyrka
Söndagen den 25/10, kl. 11.00
Ann-

Närmare
dig och
din skog

Nu finns vi över hela norra Sverige, för lokal
kunskap och ett personligt bemötande.
Välkommen att boka ett rådgivande
möte med en skogsinspektor nära dig.

norraskog.se
010-583 10 00

www.varitryck.se

SÄLJES: Fårskinn – stora, tjocka, av fårtackor. De sista 17 st.
Pris 600 kr/st. Finns i Ullsjöberg. 070-21 35 709.

Thai/takeaway . 24 -2 5 /1 0
kl 14.00-19.00 står vi utanför COOP i Åsele.
Worawits thaimat 072-748 65 65

ia:s Gårdsbutik Avasjö

Öppet varje lördag kl 11-15
tom 7-8 november (säsongsavslut).

www.danielssonsko.se

070-305 45 78

Välkomna!

NU: Färskt kött, charkvaror, lammskinn, fika m m.

Nya öppettider fr o m november månad:
Måndagar stängt. Tisdag-fredag 11.00-17.00.
Lördag 10.00-13.00.
Sista torsdagen varje månad öppet till 19.00
Ps. Klipp ur och spara annonsen!

ONLY BONES

21 oktober kl 19.00, Kulturhuset

Fysisk komedi i en inm föreställning med
Thom Monckton – slapsck, cirkus och clowneri.
Av Thom Monckton & Kallo Collec ve från New Zealand/Finland.

BYGDENS SÖNER

22 oktober kl 19.00, Kulturhuset

En ömsint landsbygdskomedi om de som valde a stanna kvar.
Peter Jansson gör en enorm skådespelarpresta on när han tar
sig an alla fem roller.
För mer informaon om föreställningarna, besök Åsele Musik& Riksteaterförening på Facebook.
Båda föreställningarna kostar 150 kr. (120 kr med scenpass)
En föreställning kostar 100 kr. (80 kr med scenpass)
Barn under 18 går in gras.
Biljeer bokas och anmäls hos Sylvia via telefon eller sms,
073-096 78 68. Max 50 personer per föreställning.

www.varitryck.se

SÄLJES: Sista plastbåten. 3,85 m, dubbelbottnad, med åror.
Finns i Ullsjöberg. Höstpris: 11300:-. Tel 070-21 35 709.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Lizzy’s Wellness Center

Ma
Massage
M
– Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling
(f(företag)
072-247 05 81 | www.lizzyswellnesscenter.com | boka.se
0

Finns i
Dorotea
& Åsele

Åsele Skoterklubb årsmöte söndag 22/11 kl 15.00

i ABF:s lokal. Vi bjuder på fika.
Är du intresserad av någon av posterna i styrelsen eller har
några frågor är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.
Sen ber vi alla med förkylningssymtom att stanna hemma.
Mvh styrelsen
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INFLUENSAVACCINERING för

rekommenderade patientgrupper inkl
personer från samma hushåll
Åsele sjukstuga november 2020
(övriga vaccineras fr o m december)

OBS! Endast tidsbokning
Telefontid för tidsbokning onsdagar och torsdagar
vecka 43, 44 och 45 kl 09.30-11.30 på tfn 0941-143 18.
OBS! Endast för vaccinering influensa/lunginflammation!
Det finns också möjlighet att boka tid på
https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Asele-sjukstuga-halsocentral/ där det även finns
mer information.
Tänk på:
- att stanna hemma om du har förkylningssymtom
- att komma i nära anslutning till din bokade tid för att
undvika trängsel
- att hålla avstånd!
www.varitryck.se
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FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen. 1 Tim. 2:4

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Vi h ar tor r pr ima björ k ve d
40 lit småsäck, 1 kbm säck.

Vi kan även ordna hemleverans.
Tel: 070-200 06 66, 070-564 92 79.

Varmt
välkomna!

SKPF-pensionärerna avd 111 i Åsele, Dorotea, Vilhelmina
På grund av rådande osäkerhet kring Coronapandemin har
styrelsen beslutat att Höstmötet ställs in.
Styrelsen upprättar budgetförslag för år
2021, förslag till Verksamhetsplan 2021,
oförändrad medlemsavgift 2021, liknande
den som fastställdes 2020.
M
Vi ses så snart möjlighet finns.
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Styrelsen

www.varitryck.se
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Melodikrysset v.43 - 24 oktober
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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

ÖPPET

Vi fortsätter att ha öppet:
Onsdag
16.00-19.00 &
15.00
0
Fredag
12.00-15.00

EXTRAÖPPET:
Lördag 24/10 kl 12.00-15.00

Pingstkyrkans Secondhand Parallellg.96
.9
96 Vilhelmina
Vilhelmina

Åter i lager!
Handdesinfektion
1 Liter

Ytdesinfektion
1 Liter

89:79:-

Även handdesinfektion 500 ml
i pumpflaska finns i lager.

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

Vem ska företräda dig när du inte längre kan
Jenny Stenman från Åsele Begravningsbyrå berättar
om Livsarkivet, framtidsfullmakt och begravningar.
Representanter från Svenska kyrkan finns också
med och berättar om deras ansvar.

10 november kl 15-17 och kl 18-20.

Vi håller till på församlingshemmet
P g a Folkhälsomyndighetens riktlinjer så
måste ni anmäla ert deltagande.
Frågor och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan
0941-108 00 måndag-torsdag kl 8-15.
Email: kristina.oderstal@sv.se

www.varitryck.se

Vilhelminas skoterhandlare
hälsar alla välkomna till

Snöskoterns Dag 2021
r dag 2 /10 Lördag 24/10

kl 10.00-1 .00

kl 10.00-16.00

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk på att hålla avstånd!

www.varitryck.se

