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PÅSKTIDER...

14

...stundar och därmed annorlunda
utgivningar.
Vecka 15 delas bladen ut redan
onsdag 13/4, manusstopp
torsdag 7/4 kl 15.00.
Vecka 16 delas bladen ut
som vanligt på torsdag 21/4,
men eftersom vi håller stängt på
annandag påsk så blir manusstoppet
onsdag 13/4 kl 17.00 för den veckan.
.... men som vanligt tar vi tacksamt
emot ditt manus REDAN NU!

VARI-tryck
www.varitryck.se

0940-152 40
post@varitryck.se

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 10/4 kl 11.00.
Lars Siljebo, Ulla Sjöblom

Sön 11.00 Lennart Andersson sjunger, predikar
och informerar om BarnSamaritens hjälparbete.

Vi servar/reparerar
alla märken!
OPTIKER

0940-103 00
Vilhelmina

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

Hej alla samiska pensionärer
i Sjeltien tjïelte!
Äntligen kan vi genomföra seniorresan som i år går ll Sundsvall.
Vi åker llsammans med andra samiska pensionärer från förvaltningskommunerna som ingår i samarbetsnätverket Praedeh.
Vi åker med buss ll Sundsvall 14 juni och hemresa 16 juni.
OBS! Senaste dag för anmälning är torsdag 12 maj.
Ta kontakt med våra samiska koordinatorer Elna 072-243 48 28
eller Leisa 073-096 13 62 för mer informaon och anmälan ll
resan.
Buerie Båeteme!
Åsele kommun / Sjelen tjïelte

www.varitryck.se

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar
och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Matt.11:28
Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

After Work för ALLA pensionärer

Fredag 22/4 klockan 18.00 till 22.00 på Konditori Kronan.
Musikquiz och underhållning av Ran Svanlund.
Kvällens erbjudande:
Räkmacka, eller annan macka, inkl ett glas vin/öl & entré 150 kr alkoholfritt alt + entré 120 kr. Bara entré 50 kr (anges vid anmälan).

Anmälan till 0730-358 815 Bengt senast 14/3.
Ett SPF arrangemang men för ALLA pensionärer.

Sommarvikariat som Personlig assistent i Åsele!

Jag är en 45-årig man som är förlamad i armar och ben och sitter i
rullstol. Jag behöver hjälp i olika situationer, som oftast är av
mycket personlig karaktär, för att klara av det mesta praktiska i
mitt liv, med mig själv, mitt hem, men även på fritiden.
Inget krav på någon utbildning, största vikt läggs vid personlig
lämplighet. Du bör vara mellan 18-70 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt
schema. Tillträde sommarvikariat v25-34 och v29-32. Kan ev bli
längre vikariat. Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Det går även att ringa nedanstående nummer om ni har ytterligare
funderingar. Senaste ansökningsdag 2022-06-05, men tjänsten kan
tillsättas tidigare.
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24 UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00.
www.varitryck.se

Yh
Myndigheten för
yrkeshögskolan

Vilhelmina Lärcentrum anordnar, tillsammans med Sollefteå
och Norrtälje, en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill
arbeta inom krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 7 november 2022
Sista ansökningsdag 15 juni
•
•
•
•

Distansutbildning
Fåtal träffar på studieorten
30% praktik
Utbildningstiden är 1 år och 3 månader

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se/yrkeshogskola
Välkommen med din ansökan nu!

Vilhelmina är även studieort för YH Redovisningskonsult
och YH Energiingenjör. Ansökan senast 11 maj!
All info finns på www.vilhelminalarcentrum.se/yrkeshogskola
www.varitryck.se

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

      

  "%

till Åsele Skoterklubbs årsmöte
  Kallelse
 26/4

    
tisdag
kl 18.00. Plats: ABF.
Sedvanliga årsmöteshandlingar och
ändring av stadgar.
Vi bjuder på fika.
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.
Du hittar din närmaste virkesköpare på
holmen.com/skog

SORSELE
KOMMUN





Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Dorotea Lycksele Storuman Sorsele Åsele kommuner

Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska!
PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŝƐƂĚƌĂ>ĂƉƉůĂŶĚďĞŚƂǀĞƌŚĞůĂƟĚĞŶ
rekrytera nya och lämpliga gode män och förvaltare. Uppdraget är
ŝĚĞĞůůƚŽĐŚĚƵĞƌƐćƩƐŐĞŶŽŵĂƌǀŽĚĞƐŽŵďĞƚĂůĂƐƵƚŝĞŌĞƌƐŬŽƩ͘
^ŽŵŐŽĚŵĂŶĞůůĞƌĨƂƌǀĂůƚĂƌĞŚũćůƉĞƌĚƵƟůůŵĞĚĂƩƟůůĞǆĞŵƉĞů͗
Betala räkningar, deklarera och hantera ekonomiska frågor.
Sköta kontakter med myndigheter, ansöka om bidrag och insatser.
ĞǀĂŬĂŝŶƚƌĞƐƐĞŶ͕ĨĊƌŚƵǀƵĚŵĂŶŶĞŶƟůůĞǆĞŵƉĞůĚĞŶǀĊƌĚĞůůĞƌĚĞŶ
ĨƌŝƟĚƐŽŵŚĞŶŚĂƌƌćƩƟůů͘
KŵĚƵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀĂƩďůŝŐŽĚŵĂŶͬĨƂƌǀĂůƚĂƌĞĞůůĞƌǀŝůůŚĂŵĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŵƵƉƉĚƌĂŐĞƚ͕ŬŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐǀŝĂĞͲƉŽƐƚĞůůĞƌƚĞůĞĨŽŶ͘
Du kan även läsa mer om vad uppdraget innebär på vår hemsida där
ćǀĞŶďůĂŶŬĞƩĨƂƌŝŶƚƌĞƐƐĞĂŶŵćůĂŶĮŶŶƐ͗ǁǁǁ͘ůǇĐŬƐĞůĞ͘ƐĞͬŽĨŶ
<ŽŶƚĂŬƚƵƉƉŐŝŌĞƌ
dĞůĞĨŽŶŶƵŵŵĞƌ͗ϬϵϱϬͲϭϲϴϱϬ͕ǀŝŚĂƌƚĞůĞĨŽŶƟĚĞƌŵĊŶĚĂŐͲĨƌĞĚĂŐ
Ŭů͘ϭϬ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬ͘
ͲƉŽƐƚ͗ŽǀĞƌĨŽƌŵǇŶĚĂƌŶĂŵŶĚΛůǇĐŬƐĞůĞ͘ƐĞ

www.varitryck.se

Melodikrysset v.14 - 9 april
1

2

3

4

5

6

8

9

7

10
11
12

13

14

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

Tisdag 12/4 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

Tel 0940-250 90
www.bergmansfiskochvilt.se

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm!

Välkommen!

Dags att byta fönster?
Just nu erbjuder vi 20% rabatt på
fönstren vid beställning innan sista april.
Kontak
Kontakta
kta
t oss för kostnadsfrii offert:
info@fonsterteknik.nu
0940-16 68 80 • fonsterteknik.nu
VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

i Vilhelmina • Hör av dig idag • 070-56 200 58

VARPSJÖNAPPET
Långfredag 15/4 kl 12.00-14.00

1:a pris

5000:-

på Baksjön vid Varpsjö Bygdegård.

Startavgift 100 kr. På förköp utlottas:
1)10000 kr 2) 5000 kr 3) 2500 kr 4-10) Varuvinster.
Sista dag för förköp är torsdag 14/4 kl 13.00!

Åsele: Axbergs Maskin & Vapen, OKQ8,
Br Pallins eftr AB, Turistbyrån, Åselegrillen.
Dorotea: Wiks ICA Nära i Lajksjö, OKQ8.
Vilhelmina: Circle K.

Förköp och information:
Maria Jansson 070-390 51 47.

BARN-NAPPET
(t o m 12 år)

Kl 12.00-13
.0
20 kr, inget fö

0

rköp.

Ställs tävlingen in pga svag is lottas förköpspriserna ut vid Varpsjö Bygdegård kl 12.00 Långfredag.

www.varitryck.se

www.varitryck.se

