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PRISFEST I 
TRE DAGAR!

Upp till

50%
rabatt på 

utvalda varor

Passa på att fynda lör 28/4 till mån 30/4. Vi har extraöppet: 
Lör 28/4 10-14. Sön 29/4 12-15. Mån 30/4 9-16.

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. 0940-128 25 Mån-fre 9-17.30. Lör 10-14.
Lör 28/4 10-14. Sön 29/4 12-15. Mån 30/4 9-16.
Erbjudandet gäller endast Mio Vilhelmina 28-30/4 2012.
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se www.mio.se

2012-04-26 Nr 17Årgång 53.
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ÅSELE
Sön 29 april kl 11.00 Högmässa. T Hällkvist, M Thoors.
FREDRIKA
Sön 29 april kl 11.00 Sammanlyst gudstjänst i Bjurholm. Kyrk-
skjuts, ring 0943-100 71. Tors 3 maj kl 19.00 Bön.

VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Tors 26/4 11.30-13.00 Drop in-bön. 19.00 Önske-
sångkväll med fika. Tor 3/5 13.00 Sång & andakt på Blåmesen. 
14.50 Sång & andakt på Åseborg. Fre 4/5 19.00 Simon Ådahl, 
sång & tal.   VÄLKOMNA!

 ÅSELE KOMMUN söker
 Kontaktpersoner inom socialtjänsten och 
 handikappomsorgen. 

Har du intresse av att vara en kompis till en person som behöver 
hjälp i vardagen med att komma ut i samhället, delta i olika 
aktiviteter, som tex utflykter, gå på bio, ta en fika eller att ha 
någon att prata och umgås med? Då är Du den vi söker. 
Kontaktperson anställs genom avtal och ersättning utgår. 
Vi söker kontaktpersoner i alla åldrar och just nu är efterfrågan 
större av kontaktpersoner i åldern 20 - 40 år.

För mer information kontakta: 1:e socialsekreterare Erling 
Dalgren tel 0941-140 00, mail erling.dalgren@asele.se eller 
enhetschef handikappenheten Christine Englund tel 0941-140 
29, mail christine.englund@asele.se.

MANUSSTOPP MÅNDAG KL 15.00!
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Fredrika skola - hot eller möjlighet?!
Det ryktas idag bland föräldrar och personal på Åsele centralskola 
att bara man lägger ner huvuddelen av Fredrika skola, kommer 
centralskolan automatiskt att få använda den besparingen för att 
förstärka resurserna i Åsele. Inget kan vara mer felaktigt! 
Centralskolan har ingen "egen" påse utan det sker en sedvanlig 
budgetering och prövning av de verksamheter man måste ha och 
sen får man resurser tilldelade. Skär man i Fredrika, minskas 
BOUN:s budget i motsvarande grad. Behöver verksamheter mer 
resurser, behandlas det i vanlig ordning i budgetarbetet och inte 
med någon slags automatik.
Fundera också på konsekvenserna för hela kommunen, om skolan 
i Fredrika minskas till ett minimum! Vad händer med de 
satsningar som är på gång? Vattenfall planerar för ytterligare ca 
15 arbetstillfällen, Basarmyran börjar brytas, unga familjer flyttar 
in, barnantalet vid Fredrika skola ökar med 40% till höstens 
skolstart,...etc.
Vilken framtid ska vi arbeta för????
Åsele kommunlista                                        Folkpartiet liberalerna

Säljes: Flakskåp typ Irsta, passar Ford Ranger/Mazda 2500, 1,5-hytt pickup.
L185xB145xH75, 4000:-, finns i Vilhelmina. Tel 073-81 83 518. 

Valborgsmässofirande på Gafsele Bygdegård 30/4 kl 19.00.
 * Sång & musik - Petri Kivimäki och Jonny Nilsson mfl

 * Vårtal - Agneta Norlin * Servering * Brasa 

 * Fiskdamm mm.  Välkomna!
 Arr: Gafselefrämjarna, Gafsele Bygdegård, Studieförbundet Vuxenskolan.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.17 - 28 april

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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Försäljning - verkstad - reservdelar.

Fredag 27/4 kl 12-19
hos

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.17 - 28 april

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:...............................................................................................................................................

KRYSSFRUKOST!
Kom och lös melodikrysset samtidigt som 
du avnjuter en god frukost!

Lördag 28 april kl 09.30,
IOGT-gården.

SÄLJES: 4-HJULIG SPARKCYKEL. TEL 070-211 13 88.

KÖPES: DÖDSBON
samt hela och delar av bohag. Ring Lena, tel 070-221 92 69.
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Lördag 28 april 18.00-21.00.

Gourmetkväll för hela familjen.
Vuxna 200 kr, barn upp till 12 år 125 kr. Exkl dryck.

Alla varmt välkomna!Boka plats på tel 072-247 05 81. 

LYCKSELE, Tidsbokning 0950-664 11

Kvalité och Service - det syns!

Progressiva glas, VARILUX från Essilor!
(AR-Behandling, Hårdhetsbehandling samt arbetskostnad ingår)

+ BÅGE FRÅN SKAGA!
= Toppkvalité för 
   Endast 3.995:-

3 års försäkring ingår Alltid för alla glasögonköpare. 
(Gäller ej paketpriser.)
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Majbrasa i Tegelträsk
30/4 kl 18.00. Traditionellt Valborgsfirande.

Alla hjärtligt välkomna!

Läkarintyg för körkort eller försäkrings-
bolag? Vaccination inför resa?
Ring 0940-144 98.   Välkommen! 0940-144 98
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Vi genomför 1:a maj traditionellt 
tillsammans med Dorotea.

Vi samlas på Folkets hus i Åsele för att samåka till 
Dorotea. 

Bussen avgår kl 09.30.

Tåget startar kl 10.30 i Dorotea, därefter bjuds det på 
korv och kaffe.

Bussen är åter i Åsele ca kl 13.30.

Tåget avgår ca kl 13.45.

1:a maj-talare LO-distriktets ordförande 
Per Erik Johansson. 

Alla varmt välkomna!

lltlt

1:A MAJ!

FRIDA SELANDER PÅ TURNÉ 
Vi avslutar i vår med kritikerrosade Frida Selander 

(Umeås rockdrottning) med band. 
Detta tillsammas med Wolfgangs Cajun-buffé ger en 

upplevelse utöver det vanliga. (www.fridaselander.com) 

När: Söndag 29 april kl 16.00 serveras buffén, 
 Frida uppträder ca 17.00. 
Var: Åsele Wärdshus. 
Boka bord: 0941-662 55. 
Kostar: 250 kr för middag och Frida med band. 

ÅMOT, MOTILI, NO!, Åsele Wärdshus, Åsele Kraft, ABF

Välkommen! 

BJÖRKVED. Ca 9 m³f björkved i standardlängd 4 m, 
säljes vid bilväg. Tel 070-631 48 37.

Fredag 27/4 kl 11.00-16.00
finns vi på torget

med nyrökta & färska varor.
Vi har även nyrökt kött från eget rökeri!

Din lokala
fiskhandlare

Du är även välkommen att besöka vår gårdsbutik i Vilhelmina!
0940-250 90  •  www.mbergmansfisk.se
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Grisslakt’n
N Jon mas’n va’ lite skrytit å envis

int’ skulle dä fäll vara nan körnst å slakt ’n gris.
Sä ’n Petter to ju å lejdn å en vacker dag skull slakt’n ske.

N Jon  mas’n komm blisttrenäs ve svarthattn på sne’.
Han geck in i fehuse för å hämt ut sögga,

hon komme ut söm sköte borti’n kanon å rätt önner brögga.
N Jon mas’n börje å slå ve’n kvast

men sögga sto söm hon hadd vöxe fast.
N Jon mas’n tänkt att i ställe för å stå å glo
gatt ’n ju försök å ta live tåa der hon sto’.

– Nu kryp jeg in å försök å skjut’a
å dä ha smölle fo ji jalpes å dra ut’a.

N Jon mas’n tryckt flere gang men dä bäre klicka.
Män ji förstå att n Jon mas’n va sä narvös sä han 

glömt skötte deri ficka’.
Män rätt söm dä va small’ä sä dä slo stöppa för öra,

män hörre han där bängle sä pricka han kanken deri portdöra.
Å ätte söm n Jon mas’n va beg å envis,
sä skulle bäre vara ett skött åt en gris.

– Nu jett vi fo in sögga mellan fyrä vägga
sä fo jeg försök å  knack’a i huvvä ve slägga.
Sent omsider feck döm in sögga deri stall’n.

N Jon mas’n sekte å skull just domp tell åt skall’n
men i samma veva titte sögga bort mot dyngglöggen
sä n Jon mas’n  bomma å slo slägga mitt i röggen.

Du milde fader va sögga skrek
n Jon mas’n va sjublöt å likblek.

Men då sa’n Petter åt n nu slut vi å jör kväll,
å pröv int nan fler gang e du snäll.

Ätte den här pärs’n va n jon mas’n ganska spak
han försto nog att för å slakt’n gris gatt man könna sin sak.

Elgon
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Data Graf

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

KUVERT
med eller utan tryck köper du
till oslagbara priser hos oss!
Testa oss - en offert kostar inget!

VARI-tryck & Data Graf AB

Veckorna 18-23 kommer jag att ha en praktikant
på min salong som heter Nina.

Passa på att boka, till rabatterade priser.Tel 0941-106 00.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE I SÖRÅSELE
30/4  19.00 vid byastugan "Adaborg".
� Fikaservering ��Sång � Ponnyridning
� Brandbilsåkning � Brasan tänd 19.30
Kvällsöppet för medlemmar från 21.00 (medlemskort kan

köpas på plats) Alla hjärtligt välkomna! Söråsele Byastugeförening

STÄNGT!!!
Tryckeriet stängt torsdag-
fredag, 3-4 maj.

Tel: 0940-152 40  •  post@varitryck.se
VARI-tryck, Vilhelmina
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Fyrverkerier till Valborg 
finns att köpa hos 

Åsele 
Färghandel

INTERNET FÖR OVANA
Tycker du att datorer och internet verkar krångligt? Välkommen 

till Åsele Bibliotek onsdagar kl 11-12 under maj månad.

Valborgsmässoafton
Välkommen till MHF -stugan i Kvällträsk.
Från kl 19.00 servering och korv att grilla. 
Kl 20.00 tänder vi brasan. Vårtal med Gunnel Linné * Sång

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och MHF

Skogskväll för skogsägare och även 
för dig som har en koppling till skogen.

Torsdag 26 april kl 17.30-20.00,
Åsele Folkets Hus, sal K1. Åsele.

- Finns det pengar att hämta? 

Program se nedan.

- Väx med skogen? Skogsriket. Sofia Blomquist.
- Information om Skogens mångfald (LBP). Lisa Edvardsson.
- Frågestund/övrig information LBP.
- Vi bjuder på fika!
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