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Hör av dig till oss med de uppgifter
du vill ha med på skylten

samt en bild på studenten av god
kvalité så utformar vi en

personlig skylt.
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Gudstjänst, Åsele församlingshem
Söndagen den 20/3 kl 11.00.
Ann-Sofi Elveljung Johansson, Petronella Arnqvist.

Nu kör vi igång "Liten & Stor"
i Åsele församlingshem. Onsdagar kl 10.00-11.30, med start 23/3.
Välkommen!

Ett varmt tack till er alla som hedrade minnet av min älskade

   KARL-OVE JONSSON
Tack för gåvor till olika fonder.

Inga-Britt

GAFSELE FVO
kallar fiskerättsägare och bybor till ÅRSMÖTE den 24/3
kl 18.00 på Bygdegården. Vi bjuder på fika.    Styrelsen

STÄMPLAR

VARI-tryck
Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.

Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Stämplar i flesta de utföranden
beställer du hos oss.

Hör av dig för info och pris.
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Kallelse till Gafsele Vägsamfällighetsförenings årsmöte
måndag 4 april kl 18.00. Plats: Bygdegården.

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

Årsmöte Åsele Demensförening
Onsdag 6 april kl 13.00. Lokal: SV.
Sedvanliga årmötesförhandlingar. År 2020 och 2021.
Hjärtligt välkomna!

Borttagning av eldningsoljetankar
Har du oljetanken kvar i källaren? Vi tar bort den!
Fast pris, ring för info, Thomas 073-046 51 49.

Thai/takeaway.  Fredag 18/3
kl 14.00-18.00 står vi utanför COOP i Åsele. 
Worawits thaimat 072-748 65 65 

bulta och dörren ska öppnas för er. Matt.7:7
Slussfors Fria församling  - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Personligt: Man 60+ söker äldre man.
Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 
912 32 Vilhelmina.

 

 
 

 
 
 
 

 

Åsele sjukstuga
Vaccination covid-19
– Drop-in

Välkommen följande dagar/tider –
ingång vid apoteket:
Tisdag 22/2 kl 13.00-16.00
Fredag 4/3 kl 16.00-18.00
Torsdag 10/3 kl 13.00-16.00
Tisdag 15/3 kl 09.00-11.00
Tisdag 22/3 kl 09.00-12.00
Tisdag 29/3 kl 09.00-12.00
Tisdag 5/4 kl 09.00-12.00

• Alla som fyllt 12 år kan ta 2 doser vaccin, med minst 
 4 veckors mellanrum

• Du som fyllt 18 år erbjuds även en 3:e dos, med minst 
 3 månader mellan dos 2 och 3 

• Du som har hemtjänst eller är 80 år eller äldre och inte 
 bor på äldreboende kan också komma för en 4:e dos, 
 dock minst 4 månader mellan dos 3 och 4 

Välkommen endast om du är frisk! 
Medtag legitimation. 
Håll avstånd! 
Vänta utanför om det är kö. 
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Mattias ger dig mer 
värde för din skog
Som medlem i Norra Skog er-
bjuds 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 l
evererad kubikmeter aldrig slutar 
att växa i värde för dig.

Ring Mattias
så berättar han mer.
073-072 52 44

SÄLJES: Villa Fiskaregatan 4, Åsele. 5 rum och kök, 
källare med tvättstuga, hobbyrum + förråd. Byggår 1955. 
Fjärrvärme. 3-glasfönster nedervåning. Takplåt bytt. Bredband 
fiber. Energideklaration gjord 2022. Info 0941-210 08, Silvia

 

Välkomna!

Åsele-loppet
- där alla är vinnare!
Åsele-loppet
- där alla är vinnare!

Välkomna till Skidstadion lördagen den 19/3 med musik och skoj!

Du åker när du vill mellan kl 11.00-14.00.

Valfri skidrunda runt elljusspåret.

Vallahjälp finns på plats.

Vi bjuder på blåbärssoppa vid målgång.

Alla skidåkare är med om lottdragning.
Friluftsfrämjandet säljer ätbart.

Prisutdelning med dragning av
lotteri och Skidtjugan sker kl 14.00.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.11 - 19 mars

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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