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Reklamflaggor i
Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
flera storlekar
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 22/11, kl. 11.00.
Är du i behov av enskilt samtal?
Präst, Maria Stålnacke: 0941 - 100 28
maria.stalnacke@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent, Viktoria Dagman: 0941 - 100 89
viktoria.dagman@svenskakyrkan.se

-

-

Tack och kramar

till mina barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner
för uppvaktningen på min födelsedag.
Birgit Mattsson
Ty med hjärtat tror man (på Jesus) och blir rättfärdig,
med munnen bekänner man och blir frälst. Rom. 10:10

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

Västerboens Folkhögskola i Lycksele öppnar nya platser på
vår populära Lärarassistentutbildning, januari 2021!

CSN-berägad yrkesutbildning, kurslängd 2 terminer: 50% prakk
på din hemort.
Sista ansökningsdag 30 nov.
För informaon, kontakta Staffan Bergström 072-210 66 46,
staffan.bergstrom@sk.nu eller besök vår hemsida: www.sk.nu

www.varitryck.se

Säljes: Volvo 740 -90, 28 500 mil. Sov-däck, 15 000:-. Tel 070-342 91 20.
Vilhelmina Lärcentrum ger

Yrkesutbildningar och kurser våren 2021
CAD grund (7v) må-tis kl 18-21
Familje-/privatjuridik, (18v) tisdagar kl 13-16
Redovisning grundkurs (18v) tisdagar kl 18-21
Redovisning påbyggnad (18v) onsdagar kl 18-21
Specialpedagogik 1 (12v) 100% webb, studera när du vill!
Specialpedagogik 2 (12v) 100% webb, studera när du vill!
Psykiatri 1 (12v) 100% webb, studera när du vill!
Svets, grund (14v) tis-tors kl 18-21
Svets, påbyggnad må-ons kl 18-21
Teater, Lärvux (20v) torsdagar kl 18-20
Yrkesförare godstransporter (40v) Fulltecknat.
Yrkesförare bussförare (25v) Sen anmälan mottages
Läs mer om våra yrkeskurser och gör en e-ansökan på
http://vilhelminalarcentrum.se
Administratör Siri Nilsson
tel 0940-142 34

Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder
måndagen den 23 november 2020 kl 13.00
på Kulturhuset, Åsele .
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga
hos kommunkansliet och biblioteket.
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens
digitala anslagstavla www.asele.se/anslagstavla.
Axplock från föredragningslistan:
- Delårsbokslut 2020
- Budget 2021 med plan 2022-2023
- Besparingsförslag för att möta budgetunderskott inom
socialtjänsten
P g a Coronapandemin så rekommenderar vi att du följer
detta möte via webben i första hand. Välkommen att
lyssna på dina förtroendevalda.
Anders Westman
Ordförande
www.varitryck.se
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FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Lizzy’s Wellness Center
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M
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(f(företag)
072-247 05 81 | www.lizzyswellnesscenter.com | boka.se
0
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Åsele Skoterklubb årsmöte söndag 22/11 kl 15.00

INSTÄLLT!

i ABF:s lokal. Vi bjuder på fika.

Är du intresserad av någon av posterna i styrelsen eller har några
ga
frågor är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. Sen ber vi
M
alla med förkylningssymtom att stanna hemma.
it t i
nd
La p p l a
Mvh styrelsen

Alla kontakter via ett
telefonnummer – 090-785 91 76
Fr o m 2020-11-30 når du följande funktioner
genom ett och samma telefonnummer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tidsbokning/Rådgivning
Lab/Provtagning
Barnmorska
Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Kurator

Öppet för inringning helgfri måndag-fredag
kl 07.30-16.00.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om
jourhavande läkare.
Vid misstanke om livshotande
sjukdom eller stroke ring 112.
www.varitryck.se

