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Hantverksmässa
En dag med fantastiska hantverk, café,

underhållning från lokala musiker & pyssel för barn.

NÄR: LÖRDAG 12 NOVEMBER
TID: 10.00-15.00

VAR: ÅSELE KULTURHUS

Kontakt Kulturhuset: 0941-142 30

Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord

  
2022-11-08 Nr 45

Årgång 63

Har du en extra plats i ditt  
Åsele kommun söker kontaktfamiljer och familjehem.
Vi utreder, utbildar och handleder.
www.sociala@asele.se eller
ring 0941-14020.

Salig Röra – Dagskassa till Ukraina! 
Lördag 12/11 kl 10-13. Kom och handla och stöd hjälpinsatser 
till Ukraina via PMU-kontakter på plats. Du kan själv Swisha 
gåva till SR:123 088 98 08.
Vi samlar också in gåvor med bössinsamling vid ICA och COOP.
Insamling också vid Countrykväll, torsdag 10/11 på Filadelfia.
Tack för att du vill bidra! /Filadelfiaförsamlingen, Brage 070-397 47 19.
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RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

Välkommen till Åsele-Fredrika församling

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 13/11 kl 11.00.
Nina Sandberg-Olofsson, Petronella Arnqvist.

Gudstjänst, Åsele församlingshem
Söndagen den 13/11 kl 14.00.
Nina Sandberg-Olofsson, Petronella Arnqvist.

Ons 18.00 Bön i lägenheten, Vasagatan 10. 

Insamling till Hoppets Stjärnas stöd för Ukraina.
OBS! Gästmusiker Petri Kivimäki och Greger Jonsson.

       Countrycafé
     med Countrypastorn Gunnar Johansson

med musiker. 

Torsdag 18.00

Välkommen!

Thai/takeaway
FREDRIKA: Fredag 11/11 kl 14.00-18.00
 står vi utanför Posthuset
ÅSELE: Lör-sön 12-13/11 kl 14.00-18.00
 står vi utanför COOP 

Worawits thaimat 072-748 65 65 
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

  Älskade förbannade tonåring!
  Under tonårstiden är föräldrar viktigare än någonsin.
  Syftet är att bygga positiv relation och hitta 
ett bra sätt att lotsa sin tonåring i vuxenlivet. 4 träffar och 
gratis! Anmäl till foraldrastod@asele.se. Begränsat antal platser.

Gruppledare: Marina Englund och 
Helene Ejergård Ahlqvist. 
Välkommen!
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Melodikrysset v.45 - 12 november

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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Psykeveckan vecka 45 i Västerbotten 
Varje år i november har Västerbotten en temavecka kring sam-
hällsproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten 
och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet. 

Det är en rad organisationer som tillsammans planerar och arrange-
rar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar 
och psykiska funktionshinder och deras konsekvenser men också på 
vägar ut ur utsattheten.  

Alla våra arrangemang är kostnadsfria och livesänds om inget annat 
står angivet.

Åsele kommuns program: 
Måndag 7/11, Kulturhuset, matsalens scen kl 13.00-14.00 
Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten – Hur kan 
Västerbotten tillsammans arbeta för att minska antalet självmord? 
Jenni Cornelius, Åsele kommun och Emma Wasara, Region Väster-
botten berättar om ett pågående arbete med att ta fram en 
gemensam strategi för hela länet för att minska antalet suicid i 
Västerbotten.

Måndag 7/11, Kulturhuset, biosalongen kl 18.00-21.00 
Där jakt och empati är livsavgörande - Björn Uglem är en äventy-
rare och har genomfört ett stort antal resor till Svalbard och 
Alaska. Följ med till världens enda inlandseskimåer och mest 
ultimata jaktkulturer. Björn kommer visa bilder från en vildmark 
där jakt och förmågan till empati är livsavgörande.

Tisdag 8/11, Biblioteket kl 13.00 
Berättarcafé - Under dagens tillfälle kommer Egon Persson prata 
om vad som hände 1809, då Sverige förlorade delar av Finland. 
Detta med koppling till Åsele kommun. Boken "Livets glada 
dagar" kommer också att delas ut. 

Onsdag 9/11, Biblioteket kl 18.00-19.30
Psykisk hälsa och kultur - Satsningen "Kulturskola och psykisk 
hälsa" vill ge �er unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga 
psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs. Kulturskolans musik-
ledare Petri Kivimäki och inbjuden gästföreläsare Jenny Danielsson 
berättar hur estetiska ämnen kan stärka den psykiska hälsan.

Torsdag 10/11, Biblioteket kl 18.00-19.00 
Min son Love – Örjan Gruden föreläser om självmord, psykisk 
ohälsa och hur man kan möta de motgångar som är en del av 
livet. En viktig och gripande föreläsning för alla, i synnerhet dem 
som lever i skuggan av en anhörigs självmord.

För mer information och länkar till livesändningar, 
gå in på www.asele.se

Med reservation för ev förändringar.

 

 
 

 
 
 
 

 

Influensavaccinering
Åsele sjukstuga

Drop in – ingång vid apoteket:
Onsdag 9 november kl 13.00-15.00
Torsdag 17 november kl 13.00-15.00
Onsdag 23 november kl 13.00-15.00

Vill du istället boka en tid kan du göra det via 
1177.se eller 090-785 91 76, knappval 8.

Vaccination för dig som har ökad risk för att bli
allvarligt sjuk. För övriga erbjuds vaccination från
5 december.

• Stanna hemma om du är sjuk.
• Håll avstånd, undvik trängsel.
• Vänta utomhus om det är kö.
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FAMILJERÅDGIVNING
Alla människor kan få problem i sina nära relationer i 
något skede av livet. Hos familjerådgivningen erbjuds ni 
professionell samtalshjälp som ger er möjlighet att
hitta nya vägar. Samtalen sker under sekretess
och det förs inga journaler. Den som vill kan
vara anonym. Samtalen är kostnadsfria.
För information/tidsbeställning ring:
Familjerådgivare - 
Jerker Ljungberg 070–6633153

MIRA – Flickan från långt borta
Musikteaterpärla 0-100 år

Fredag 11 november kl 18.00,
Kulturhuset.

                      Fritt inträde! Välkomna!

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

PROVA PÅ FOLKDANS
Vi öppnar upp för alla nyfikna a� komma och prova på folkdans 
vid två �llfällen, den 20/11 & den 27/11 kl 17-19 på Kulturhuset, 
danssalongen. Inga förkunskaper behövs. Dansledare vid dessa 
�llfällen: Zandra Ahlqvist & Sanna Nordlander.

Åselebygdens Folkdanslag & Studieförbundet Vuxenskolan 

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 11/11:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina Sagahallen 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, Princess, Astrix,
Bintje och King-E. 

Egen odling.

Nästa tur 9/12.
Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

  Förbeställ gärna. Tar kort & kontant. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.
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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 
levererad kubikmeter aldrig slu-
tar att växa i värde för dig.

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

SÄLJES: Veteran Ford Sierra -87. 4000 mil. Sov-däck, skatte-
befriad (35 år), besiktigad. MJO891. 072-202 12 34.

Skogsfastigheter/Bostäder sökes/köpes av danska köpare
Extra bra betalt före årsskiftet Ring SE  08-5000 28 86 eller
DK 0045-43 33 29 79. Teletid 10-20, även helg.

Du har världens bästa barn! 
Ge dem världens bästa förälder!
Har du barn i åldrarna 3-12 år?
Syftet är att främja barns utveckling 
genom att stärka relationen mellan 
föräldrar och barn. 4 träffar och gratis!

Anmäl dig på foraldrastod@asele.se. Begränsat antal platser.
Gruppledare: Marina Englund och
Helene Ejergård Ahlqvist.

Välkommen!
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INLANDSKULT LIVEMUSIC TOUR 2022

Stonegrove, Lucid Blues, Domino, Sällsyntharna, Johan Piribauer
& Gruvtolvan.

Originalmusik med Norrländska band i olika åldrar & genrer. 

INLANDSKULT LIVEMUSIC TOUR 202

Origgininalalmmusik med Norrläändndsska band i olika ååldldrarar & genrer.

INLANDSKULT LIVEMUSIC TOUR 202

OOrOrOrOriigigigigiiinininin lalalaalalmumumumu isisisisisikkkkkk mememememeddddd NNoNoNoNorrrrrrrrlälälälälä dndndndnd kskskskskskaaaa bbbabababa dndndndnd iiii ooolilililikkkakaka åååååldldldldldrarararaarrrrr &&&&&& gegegegegennrnrnrererer
Söndag 13 november kl 13.00-16.00 i Kulturhuset. Fri

entré!

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

 Kommunfullmäktige i Åsele 
 sammanträder måndag 14 november 2022
 kl 13.00 på Kulturhuset, Åsele.
 Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga  
 hos kommunkansliet och biblioteket. 
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens 
digitala anslagstavla www.asele.se/anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan

- Valärenden
- Delårsbokslut 2022
- Budget 2023 - inkl Plan 2024-2025

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.

Brage Sundberg
Ålderspresident


