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EXPO Allt för din mässa/utställning
butiksfasad eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i
flera storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER
Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

Eventtält – flerarrrrrrrrrrrrrrrrrrr  sto
olika antal väggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ar

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.
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Julmarknad på Hembygdsområdet 
11-12 december
Nu har restriktionerna lättat och det vill vi fira med att 
skapa ett (för oss) nytt evenemang som vi hoppas kommer 
att bli en ny tradition.
Vi vill ha in förslag och önskemål på vad ni vill se och 
köpa på Julmarknaden. Kontakta oss om ni vill ha ett bord 
och sälja era produkter.
Vi vill att föreningar, företag och privatpersoner som kan 
hålla aktiviteter, ha uppträdanden mm hör av sig till oss 
så snart som möjligt. Sista anmälan fredag 5 november.
Skicka ett mail till
paulina.figaro@asele.se.

Gudstjänst, Åsele kyrka
Söndagen den 3/10 kl 11.00.
Maria Stålnacke, Greger Jonsson

Sön 11.00 Gudstjänst. Roland Pettersson 
predikar. Nattvard. Förs-möte.   VÄLKOMMEN!

Ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligen.
Stig Danielsson

VILHELMINA

Friskvård Rehabilitering
Behandling Hundrastning
Försäljning av färskfoder,
kosttillskott, hundtäcken mm

Hemsida www.inlandetshundhalsa.se   Tel 072-73 70 404   E-mail sofie@inlandetshundhalsa.se
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Vävstugans dag – 9 oktober
kl 11.00-15.00, Blåviken. Lo�eri, �psrunda, visning 
av nyproduk�on Åselepläden. Vi bjuder på hem-
bakat fikabord.                    Alla hjärtligt välkomna!
Åsele Vävstugeförening & Studieförbundet Vuxenskolan

BOKA NU FÖR OKTOBER MÅNAD!
   RING 072-247 05 81, öppet onsdagar och torsdagar (tidsbokning)

50 min Massage (avslappnande massage) eller
50 min Ansiktsbehandling (rengöring, kontrollera
huden, peeling, mask, massage, creme eller
50 min Fotbehandling (fotbad, klippa naglar,
ta bort förhårdnader, Little massage, fotkräm.

NU 450:-

Lizzy's Wellness Center

Drop-in alla lördagar under oktober
9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 11.00-15.00 Dorotea

9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 16.00-21.00 Åsele
Testa Willys lilla chokladlåda (trevlig för dig själv eller som present)

30 olika smaker fylld choklad & sockerfri 
11 st i ask 250 gr 75:-, 10:-/st Mvh Willy(Inga

behandlingar

på lördagar)

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring ett 
oförpliktat samtal. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Gratis bio för alla pensionärer
7 oktober kl 13.00 på Biosalongen
The Father visas. Kaffe och kaka.

Klippan
Åsele

Su Josefssons THAIMAT
 Vid OKQ8 Åsele Lördag kl 12.00-18.00

Söndag kl 12.00-18.00

DAX FÖR GARAGERENSNING?
Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

13

Melodikrysset v.39 - 2 oktober

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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Hantverksmässa Åsele Kulturhus
Lördag 13 november 2021. Klockan: 10.00-16.00

Vi söker dig som skapar hantverk i trä, 
smide, keramik, glas, textil eller andra 
material. 
Säljer du redskap som används för att 
skapa hantverk?
Producerar du mathantverk, tvålar, 
kosmetika eller dylikt?
Anmäl senast 15/10.

Anmälan skickar, mailar eller ringer du in till någon av dessa:
Kulturhuset
Åsele kommun
919 85 Åsele
nelly.engberg@asele.se
Telefon: 070-216 07 13

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

Aktuella höstkurser hos oss! 

Hösthandla i dagarna tre!
Under fredag, lördag och söndag (extraöppet 12-15) lämnar vi 

30% höstrabatt
på HELA SORTIMENTET

(Gäller EJ redan prisnedsatta varor, varor från LJ Design och presentkort)

Välkomna in till oss!
Följ oss gärna på Facebook "Klädhuset BA:s"

eller på Instagram "kladhuset_bas".
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 30/9 Torsdag kl 19.00 Premiär James Bond, No time to die
  från 15 år, 100:-.
 3/10 Söndag kl 19.00 James Bond, No time to die
  från 15 år, 100:-
 8/10 Söndag kl 19.00 Dune från 11 år, 100:-
 17/10 Söndag kl 19.00 Halloween Kills från 15 år, 100:-
 23/10 Lördag kl 19.00 Bröllop, begravning och dop
  från 7 år, 100:-
24/10 Söndag kl 14.00 Baby-Bossen 2: Familjeföretaget
  från 7 år, 100:-
24/10 Söndag kl 19.00 Venom: Let there be carnage, 100:-
29/10 Fredag kl 16.00 Tacobuffé med premiär på filmen
  Ron rör om, (biostart kl 18.00).
31/10 Söndag kl 14.00 Familjen Addams 2  från 7 år, 80:-

Inga förbokningar krävs efter 29 september då
restriktionerna har lättat. Vi kommer att byta
biosystem och då är de gamla presentkorten inte
kompatibla med det nya systemet så passa på att
använda ev presentkort så snart ni kan.
Vi reserverar oss för eventuella
felskrivningar och ändringar.

Bion i Åsele visar under hösten följande filmer

Handarbetscafé 
Nu startar vi upp e�er e� långt uppehåll. 
Alla hjärtligt välkomna, ingen anmälan. Ta med di� hantverk, 
få inspira�on, råd och �ps, fika och samtala �llsammans med 
andra. Vi hjälper varandra och reder ut små fnurror och 
stora härvor. Start 6/10 kl 18.00 på Vuxenskolan, Åsele. 
Fika finns a� köpa för 20 kr.

Säljes: Bygg�äkt 9 kW, 3-fas. Obetydligt använd.
1.000:-. 070-255 44 55.

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, 
du och din familj”. Apg. 16:31

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


