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Välkomnar alla medlemmar till korvgrillning
med tipspromenad.
När: Lördag 19 juni kl 12.00.
Var: Astma & Allergiföreningens stuga vid Södra Färjestället.

ROCKRUNNING PÅ OFFERHÄLLAN

En av Åseles häftigare natursevärdheter är Offerhällan
(ättestupan). Det är en klippvägg som i stort sett är lodrät och
120 m hög. Den ligger i Sörnoret, endast 20 minuters bilväg
från Åsele turistbyrå.
I sommar kommer du att kunna testa ditt mod.
Höjdrädd? Dags för en utmaning! Nu ska du gå ner från
Offerhällan, via bergväggen.
Låter det som en rolig grej att göra själv, med kollegorna eller
med familjen? Eller kanske att ge bort i present?
• 2-6 deltagare per gång.
• Går att boka torsdag- & fredageftermiddagar juni-augusti.
• Fikakorg går att köpa till för 70 kr per person.
• Hela aktivteten tar ca 3-4 h beronde på hur många deltagare ni är.
• Samling för avfärd sker på parkeringen utanför turistbyrån.
• Det går bra att följa med som åskådare för fotografera/filma.
• Coronasäker aktivitet
Upplevelsen kostar 400 kr per person + ev fikapåse för 70 kr
per person (måste förbeställas).
Fikapåsen innehåller:
Kaffe, smörgås, liten kaka, kaffemugg och servett.
När gjorde Du något för första gången senast? ☺
Boka genom att skicka ett mail till:
turistinfo@asele.se
www.varitryck.se


Varmt
välkomna till gudstjänst i Åsele kyrka



Söndagen den 13/6, kl. 11.00
glädje kan vi mötas igen, men vi följer restriktionerna,
tänker på att hålla avstånd och sitter på anvisade platser.
Nina Sandberg Olofsson
Greger Jonsson

Med

Vår älskade

Björn

Riitta Trysberg

Markus • Henrik • Erik
med familjer

* 21 september 1951
har stilla somnat in
den 31 maj 2021

Övrig släkt & vänner

Begravningen äger rum i Åsele
fredag 18/6 i kretsen med
de närmaste.

KÖPES: Tomt eller fastighet köpes i Kultsjödalen
Gärna ensligt. Jag är beredd att bryta ny väg. Jag betalar ev
avstyckningskostnad.
Ring Jon Bäckström, 070-467 05 32 (även kvällar).

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

www.varitryck.se

Melodikrysset v.23 - 12 juni
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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

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Jesus säger: Vad hjälper det en människa om hon vinner
hela världen men förlorar sin själ? Mark. 8:36

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

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Målning av fasad/plåttak?
Vi utför målningar av

fasader samt plåttak m m.

Boka ditt arbete nu! Tel: 0790 47 47 95, Tommy
r av
Masso
SOMMARPLANTOR
SOM
SO
MMAR
MMA
& PERE
PERENNER!!

Östernoret, Åsele
Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

Honungsbär,
bä A
bä
Aronia,
i H
Havtorn,
t
Vinbär,
Hallon, Jordgubbar, Krusbär

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

kl 10-17
kl 10-20
kl 10-15
kl 10-14
STÄNGT

Pandemin håller i sig och även detta
läsår avslutas på ett annorlunda vis.
Centralskolan kommer p g a Covid-19 inte att ha något
traditionellt firande av eleverna.
Det blir en ceremoni inne i skolan för lärare och elever.
Var vänlig respektera att endast personal och barn får
vistas på skolområdet under skoldagen.
Skolskjutsar avgår 11.45.
Hälsningar Skolledningen
www.varitryck.se

