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ÅIK Skid-tjugan
Under v7 till v10 har du chans att åka längdskidor
och samtidigt vara med om utlottning av fina priser.
Bland annat ett skidpaket från Rossön Sport & Färg

Detta behöver du göra:

• Köpa ett stämpelkort för 50 kr som säljs på ÅIK kansli och Axbergs
Maskin- & Vapen.
• Stämpelkortet består av 20 rutor. Varje ruta står för ett varv runt
elljusspåret, 2 km, 5 km eller 10 km, du stämplar ditt kort en gång per
åkt varv. Varje söndag efter kl. 18.00 sätts nya stämplar upp efter
elljusspåret.
• Nytt för i år! Du kan som alternativ logga dina pass i en app (ex. Strava,
Relieve) som beskriver din skidtur som ska vara minst 2 km lång.
Inlämning sker via mejl. Mer info finns på startkortet och på ÅIK:s
hemsida (googla Åsele IK).
• För att vara med om utlottning krävs att du har ett fullt stämpelkort
samt att du har åkt minst en tur á 2 km varje vecka. Det krävs alltså att
du tar dig ut alla veckor under denna fyraveckorsperiod. Mer info på
ÅIK:s hemsida.

Start måndag 14/2. Fyllt stämpelkort
lämnas i kansliets brevlåda senast 20/3.

Kansliets öppettider
är 08.00-15.00
0941-109 05

Lahkoe saemiej åålmegebiejjiene 6-n. Gierhkien garres.
Lihkku sámi álbmotbeivviin Guovvamánu 6. beaivi.
Till lycka med samefolketsdag 6 februari.
I år som i ol blir det e annorlunda firande av dagen, därför vill
Sjelen reeremetjïelte/Åsele samiska förvaltningskommun
bjuda er på EN bakelse per person från Kronans konditori som
kan hämtas där lördag 5 februari mellan kl 10-15, eller ETT
paket blodbröd från Tegelbacken, som kan hämtas där i en
kasse på bron. OBS! Det finns e begränsat antal. Tänk på a
hålla avstånd när ni hämtar er bakelse eller blodbröd.
Buerie båeteme/
välkommen!

www.varitryck.se
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Gudstjänst, Åsele församlingshem
Söndagen den 6/2 kl 11.00.

Nina Sandberg Olofsson, Greger Jonsson.
Sön kl 11.00 Gudstjänst. Lars Siljebo predikar.
Välkomna!
Sång, nattvard.

Varmt tack för all omtanke, alla blommor
och gåvor till olika fonder, vid vår älskade
Åkes bortgång.
Sigbritt
Jörgen och Annica, barnbarn

Årmöte Jägareförbundet Åsele/Fredrika
torsdag 17 februari kl 19.00, Kulturhuset Åsele. Hornmätning
från 17.30. Årsmötesförhandlingar,
lotteri, fika.
Välkomna!

25-26 mars är det dags för vår efterlängtade vintermarknad!
Nytt för i år är att den byter område till Hembygdsområdet.
Vi önskar att föreningar, företag och privatpersoner som kan
hålla aktiviteter, sälja produkter, ha uppträdanden mm hör av
sig till oss så snart som möjligt. Sista anmälan är fredag 25
februari.
Skicka ett mail till: info@aselemarknad.se för anmälan eller
mer information.
/Marknadsteamet

www.varitryck.se

Melodikrysset v.5 - 5 februari
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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

Manusstopp torsdagar kl 17.00!
Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte
för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Mark. 10:27

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

Årsmöte Åsele-Fredrika Centerkrets
Söndagen den 27/2 kl 14.00
Konditori Kronan, Åsele.
(Utförlig annons
kommer senare.)

Skyltmaterial
Allt för att du och ditt företag ska synas
kan du beställa hos oss!

Eventtält –
storlekar,
flera storlekar
r
olika antal väggar
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Kameraövervakning

Reklamflaggor i
flera storlekar

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

VARI-tryck AB
Vilhelmina • Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

