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Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 13/3 kl 11.00.

Nina Sandberg Olofsson, Petronella Arnqvist
Fre-lör kl 14.00-16.00 Öppen kyrka. Gemenskap, samtal.
Sön 11.00 Öppen kyrka. Gemenskap, samtal och bön för Ukraina.
Vill du stödja Ukraina, swisha 1230889808. Meddelande "Ukraina".
Vårt varma tack till alla som hedrat minnet
av vår älskade

MARIANNE "PIA" GRAHN

vid hennes bortgång.
Tack för alla blommor, minnesgåvor och hälsningar.
Christer. Nina med familj, Morgan med familj
Stort tack till alla som hedrat minnet av vår älskade

EIVOR BYSTRÖM
Tack till Bofinken2 för all er omvårdnad och kärlek.
Tack även till Konditori Kronan för ett fint avslut.
Mia, Maja, Moa & Martin
Linda & Tony

Snart ses vi på

HÄLLA SKOTERCAFÉ och LOPPIS!
På lördag kan du sälja dina hantverk och begagnade saker eller
bara ta en utflykt för en mysig fika och smarriga våfflor!

Plats: Hälla Bygdegård lördag 12/3 kl 11-15.
Bordshyra 100 kr • Frågor? Ring Bia 073-340 86 63.

www.varitryck.se

Åsele Katthem håller årsmöte söndag 27/3 kl 13.00
på ABF Åsele. Välkomna!
Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er,
min frid ger jag er. Joh.14:27

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

Åsele Drill Årsmöte

Tisdag 22/3 kl 18.30 på Vuxenskolan.
Sedvanliga handlingar. Alla val gjorda. Vi bjuder på fika.
t
Tänk klokt, för än pågår pandemin! • Stanna hemma om du är sjuk Varm !
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• God handhygien • Kloka avstånd mellan oss.
välk

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

Södra Lapplands Reumatikerförening
har årsmöte lördag 12/3 kl 13.00
på ABF i Dorotea.
Vi måste besluta om föreningen ska fortsätta eller inte, så vi
behöver många medlemmar på mötet. Efter mötet bjuder vi
på smörgåstårta. Anmäl deltagande till Kjell 073-066 39 91
eller Vivianne 070-324 73 29 senast fredag.
Välkommen!

Swish eller kontant

www.varitryck.se

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

Åsele Golfklubb
Årsmöte onsdag 30 mars kl 18.00.
Plats: Kulturhuset.

OPTIKER

Välkomna!

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

ÅSELE KYRKOKÖR
Vi startar övningarna
tisdag 15 mars kl 18.30 i församlingshemmet.
För mer info, ring eller mejla 070-218 09 41,
petronella.arnqvist@svenskakyrkan.se
Gamla & nya sångare hälsas hjärtligt välkomna!

www.varitryck.se

SÄLJES: Söråsele 2:122 säljes på anbud med fri
prövningsrätt. För info & visning: 070-656 63 71.

Vänsterpartiet i Åsele

kallar till ÅRSMÖTE
fredag 18 mars kl 18.00, Åsele Pizzeria.
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Medlemmar & sympatisörer varmt välkomna!

FÖR EN FRAMTIDSSMART SKOG
Vill du skapa en livskraftig och lönsam skog utifrån
just din skogs förutsättningar? Boka in ett rådgivningsmöte med en av våra kunniga virkesköpare.
Tillsammans kan vi skapa guld och gröna skogar!
holmen.com/skog

Teamledare –
Vattenfall Vattenkraft, Åsele
Heltid, tillsvidare.

Nu söker vi en teamledare till vår driftgrupp i Åsele.
I teamet arbetar en teamledare och fyra produktions-/drifttekniker.
Vi utgår från Åsele och ansvarar för anläggningarna Stenkulla och
Åsele. Vi kommer även att supporta driftgruppen i Kilforsen som
ansvarar för anläggningarna Kilforsen, Lasele och Långbjörn.

Känns detta som ett jobb för dig?

Välkommen med din ansökan via vår annons på
Vattenfalls karriärsidor senast den 25 mars, 2022.
https://careers.vattenfall.com/se/jobb/
teamledare-vattenfall-vattenkraft-asele/
Kontaktperson:
Jan Hedin 070-575 98 13,
jan.hedin@vattenfall.com
www.varitryck.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Melodikrysset v.10 - 12 mars
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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:...............................................................................................................................................

www.varitryck.se

SÄLJES: Mopedbil Microcar MgO-2 2012, extrautrustad
+ s o v-däck, motorvärmare med kupéuttag. Gått 3100 mil.
Säljes pg a sjukdom. 50000 kr. 072-73 77 388.

Skotertävling 12/3
Vilhelmina, Laxbäcken Motorpark
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BURKARCUPEN & WWW-POKALEN
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

Rekryteringsmässa 2022

Åsele
Lärcentrum

Kom och delta i årets rekryteringsmässa
onsdag 16/3 kl 18.00-20.00 på Kulturhuset.

Söker du arbete eller vill karriärväxla?
Nu har du möjlighet att möta ortens företag och kommunen
för att se vilka lediga tjänster som finns och hur behoven
kommer att se ut i framtiden.
Program till mötet finns på Åsele kommuns hemsida under
"Nyheter".
Tid: 18.00-20.00

Plats: Kulturhuset

www.varitryck.se

Välkomna!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00

LOPPIS i Åsele församlingshem
Lördag 19/3 kl 10.00-14.00.

Vilhelmina

Här kan du
sälja & fynda!

HYR BORD för 100 kr på församlingshemmet i Åsele.
BOKA BORD senast torsdagen den 17 mars, tel 0941-100 70.
Servering av korv och kaffe med tillbehör.
Fikaförsäljning och bordshyra går till fasteinsamlingen 2022. Välkomna!

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

