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Gudstjänst, Åsele församlingshem
Söndagen den 20/2 kl 11.00.

Ann-Sofi Elveljung Johansson, Petronella Arnqvist.
Sön 20/2 & 27/2 11.00 Bönegudstjänst/Bönepromenad. Sön 6/3 11.00 Administrationsmöte.

BLODBUSSEN KOMMER TILL ÅSELE
Står vid sjukstugan tisdag 22/2 kl 13.00-16.30, 17.00-18.30
och torsdag 24/2 kl 09.00-12.00.
Håll avstånd! Vid köbildning,
GE LIV – GE BLOD VÄLKOMMEN! vänta utanför bussen.

Jonas ger dig mer
värde för din skog

Som medlem i Norra Skog erbjuds du alltid våra
bästa priser, rabatter och premier. Du är med och
delar på vinsten vi skapar och dessutom får du
förmånlig ränta på de affärer du gör hos oss. På så
sätt ser vi till att en levererad kubikmeter aldrig
slutar att växa i värde för dig.
Ring Jonas
så berättar han mer.
073-039 66 41

www.varitryck.se

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

ÅRSMÖTE LIBERALERNA ÅSELE

Måndag 23 februari kl 18.00 i Vuxenskolans lokaler.
Nicke Grahn, partistyrelsen, medverkar. Fika.
Gamla och nya medlemmar välkomna!

ÅRSMÖTE

Friluftsfrämjandet Åsele lokalavdelning.
Tid: Tisdagen den 15 mars kl 18.30.
Plats: Åsliastugan.
Välkomna!
Vi bjuder på fika.
asele@friluftsframjandet.se

Jord- och skogsägare

Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet.
Kontakta mig, Ingemar Olofsson,
fastighetsmäklare och skogsmästare.
Tillhandahåller bl a dessa tjänster:
Bokslut, deklaration, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, generationsskiften, köp- och gåvohandlingar.
Mobil: 070-258 22 97
Adress: Kronvägen 13, Junsele
www.skogomakleri.se

ÅRSMÖTE

Åsele/Fredrika Centerkrets

söndag 27 februari kl 14.00
Konditori Kronan, Åsele

Centerdistriktets ombudsman är inbjuden att
leda årsmötesförhandlingarna.
Vi blir bjudna på matnyttig förtäring för att sedan
fastställa kanditatlistan till kommunfullmäktige.
Alla medlemmar hälsas välkomna,
och alla som deltar kommer att få en hemlig present från
Kronans Konditori att ta med sig hem.
Välkomna! Åsele/Fredrika C-krets styrelse
www.varitryck.se

DAX FÖR GARAGERENSNING?

Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".

Vill du uppträda på Sagavägscenen
på Åsele sommarmarknad?
Hör av dig till oss! Privatperson, förening, artist mm.
Maila oss på info@aselemarknad.se
för mer information.
/Marknadsgruppen

Bingokvällar våren 2022
Strandenskolan, Dorotea. Bingon pågår kl 18.30-21.30 ca.
Vi spelar följande torsdagar under våren:
24 februari
24 mars
28 april
3 mars
31 mars
5 maj
10 mars
7 april
12 maj
17 mars
21 april

19 maj
2 juni

DIF Fotboll Klipp ur och spara denna annons

Kul jobb i sommar?
Då kan du nu söka till något av
våra säsongs- eller sommarjobb
på kyrkogårdsförvaltningen i
Södra Lapplands pastorat.

För mer information och
ansökan:
www.svenskakyrkan.se/
sodralappland/lediga-tjanster

Foto: Maria Svensk

Välkommen till oss i sommar!
www.varitryck.se

Jesus säger: Jag är med er alla
dagar till tidens slut. Matt.28:20

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

Förfaarbesök av Mats Jonsson
med sin serieroman "När vi var samer"

Tisdag 22 februari kl 18.00 på Åsele bibliotek.
Mats Jonsson reser llbaka i den, genom Sveriges,
Sápmis och sin egen släkts historia i e försök a öppna
en lucka ll sin egen bakgrund. En fängslande släktkrönika och en
bred folkbildande skildring av det samiska folkets historia.

Fri entré. Varmt välkomna!

Arr:

www.varitryck.se

Åsele Bibliotek

Melodikrysset v.7 - 19 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

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Thai/takeaway . 19-2 0 /2
kl 11.00-18.00 står vi utanför COOP i Åsele.
Worawits thaimat 072-748 65 65

ISHOCKEY Internmatch
Mix av A-laget/vets
och hemvändare

19/2 kl. 14:00
Sista senior

Servering öppen framträdandet
fri entré
för denna säsong

Åselepartiet nominerar inför valet 2022!
Vi inbjuder dig, som är folkbokförd i Åsele kommun, att kontakta oss om du är intresserad av att, tillsammans med oss
arbeta utan att vara styrd av partier på riksnivå, för att Åsele
kommun ska fortsätta att utvecklas.
Arbetet berör vardagens små och stora frågor av olika slag:
• Hur tar vi tillvara duktiga människors engagemang inom
olika verksamheter?
• Hur kan vi med god miljö och god service locka till fortsatt
inflyttning från när och fjärran?
• Hur gör vi livet för våra invånare så tryggt och bra som möjligt?
Helt enkelt – Hur arbetar vi kommande valperiod
för kommunens bästa?
Vill du veta mer – kontakta:
Anders Westman 070-662 22 76
Linnea Lindberg 073-072 58 30
Brage Sundberg 070-397 47 19

anders@westmanab.com
linnea.lindberg@asele.se
brage46@hotmail.se

Välkommen att höra av dig!
www.varitryck.se

/Åselepartiets styrelse

www.varitryck.se

