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Nyårskonsert 2012
Nyårsafton i Åsele Kyrka kl 13.00

Arrangör Åselekören HemKÖRt

Inträde vuxna 50:- och barn under 15 år gratis
Förköp på ABF tel: 0941-109 15

ÅSELE
Fre 7 dec kl 18.00 Luciafest Gafsele Bönhus Kristina Eriksson, 
     Petra Eriksson, EFS barngrupper, Kyrkans  
     Barnkör medverkar. Gröt. Kaffeserv m m.
Sön 9 dec kl 11.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft, P Eriksson.
Tor 13 dec kl 18.30 Luciasoaré i Kyrkan.
     Samarr: Skolan, Lions & Kyrkan.
OBS!! Nya öppettider på expeditionen: Vardagar kl 10.00 – 12.00.
FREDRIKA
Sön 9 dec  kl 14.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft, P Eriksson
Ons 12 dec kl 19.00  Bön Kyrkan. VÄLKOMMEN!
FILADELFIA: Sön 12.00 Julfest för alla, servering. Tis 19.00 
Hemgrupper. Tor 13/12 kl 11.30-13.00 Drop-in bön.  Välkomna!

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår käre 

KARL-IVAR SJÖLUND
med blommor och gåvor till olika fonder. Tack Bengt Kraft 
för en fin begravning. Tack Åsele Begravningstjänst och 
Konditori Kronan för all hjälp. ASTA
 med barn & familjer
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Ge bort en dubbel gåva i jul! 
Med en Ordgåva skänker du dubbel glädje!
Skicka ett kärleksbrev till någon du tycker om
eller låt Ordgåva skapa en berättelse kring ditt
barns namn. 
Ordgåva stödjer Världens Barn, SOS Barnbyar, Barncancerfonden 
och Läkare utan Gränser. Du väljer vilken du vill stödja!

www.ordgava.se 
070-612 60 57 

-  personligt utformade texter
till livets olika högtider.

DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker, finare
 anteckningsböcker finns nu hos oss!

Välkommen in!

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

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

VARI-tryck AB

Giuseppe Verdis opera "AIDA"
Verdis opera om det antika Egypten har ikonstatus i operavärlden. 
Vi får se den i en direktsänd spektakulär iscensättning som använder 

Metropolitan-scenens alla resurser för att återskapa det grandiosa 
antika Egypten. Längd ca 4 tim. 15 december kl 19.00 Åsele FH. 

Pris: 250:- inkl välkomstdrink & tilltugg i pausen. 
0-26 år: gratis. Tel.142 30, www.fhp.nuM

itt i Lappla
nd

JULSHOPPING-
ÖPPET • Vi bjuder på tilltugg!

• Fina erbjudanden under kvällen.
Välkomna! Linda & Maria

Tel 0941-102 03

Torsdag 6/12 – öppet till 20.00.
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Öppettider hos Folktandvården under Jul- & Nyårshelgen:
Måndag – torsdag kl 07.10 - 16.40
Fredag kl 07.10 - 12.10

Vilhelmina  Åsele                   Dorotea
tel 0940-155 60 tel 0941-143 50 tel 0942-251 40

v 52 Stängt 27-28/12 Öppet 27-28/12 Stängt 27-28/12
v 1 Öppet 2-4/1 Stängt 2-4/1 Öppet 2-4/1

Vid akuta besvär under helgdagarna ring SOS alarm tel 112
kl 09.00-11.00 för besked om vilken klinik som har jour.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på Folktandvården!

Jultider

Åsele Musik och Teaterförening presenterar:

GARVSYRA
Lördagen den 8 dec kl 19.00 i Åsele Folkets Hus.
Entré: 250 kr, fika ingår.
Förköp: ABF, Storgatan 31.
Se www.garvsyra.se

Välkommen!     (Se även www.asele.nu) 

ÅMOT, Åsele Kraft, ABF

Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 400:-.

Bröstfilé, kartong à 6 kg 600:-.
070-645 18 25, 070-094 95 73 Krister.

åsele pizzeria
Välkomna!

Tony & personal

0941-105 10aa
V

Ton

ååååååååååååååå

Varje fredag serveras THAIbuffé
kl 10.00-14.00.
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Nu endast 199:-/st
Ord pris 499:-/st

Vi har det mesta inför julen!

Ångstrykjärn
Stavmixer
Mjölkskummare

Vilket pris!
Vilket priiiiisss!!!!!!
V

Ett parti!Ett parti!

Centralgatan 44. Tel 0941-101 54

Välkomna önskar OKQ8 Åsele
Helena med personal.

OKQ8 Åsele,

Bion i Åsele visarBion i Åsele visar
bioniasele@live.se   
www.bioniasele.se

Sön 9 dec kl 19.00 70 kr 7 år
Bröllop i Italien
Onsd 12/12 00.01 Premiär 
Onsd 12/12 20.00
Fred 14/12 20.00
Sönd 16/12 19.00

3D3D

100 kr 15 år. Håll utkik på hemsidan eller
facebook om åldergränsen sänks till 11 år

THE HOBBIT: EN OVÄNTAD RESA 
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Julafton
 Julafton 1955 hade börjat. Kl 15.30 julklappsöppning och fika, 
de ni!! Förväntningarna var stora jag hade önskat mig en motor-
cykel, ”Bluefighter” Monark med lång sadel och uppdraget 
avgasrör, huvva!
Det ”hottaste” man kunde ha på den tiden inponeringsfaktor 
=110% men kostade stora pengar 1475 spänn "å" vad
pengar det var på den tiden, mycket begärt kanske.
Jag hjälpte mor i ”lagårn”, jag hjälpte far med allehanda sysslor 
och även mina mycket äldre bröder, jag var en mönstervän helt 
enkelt.
 När klappöppningen var klar, inte en MC, så besvikelsen var
stor ska ni tro, men min far tände ett nytt hopp hos mig!!
” Pajken ha ju en klapp ute bakiväggen”.
 Det var väl inget fel på mina förut öppnade klappar, strumpor, 
ficklampa, en urverksåsna som föraren slog hela tiden. Jag rusade 
ut, bak i väggen där låg julklappen, ett avlångt paket i julpapper, 
rev av det, skidstavar.....skidstavar! Vilket stolpskott!
När julmiddagen som tradition avåts vid ½ 8 tiden, så
smakade inte ens julskinkan bra.
 Jag tänkte mest på ”Bluefightern” som jag hade jobbat för, 
förstod de inte! Var de snåla? Jag var ju en mönstergosse, tyckte 
jag själv! Min broder Harry och hela familjen såg nog hur ledsen 
jag var, julafton, vad då? Då sa Hadar ”men pajken ha ju en klapp 
deri lagårsportn”. Jag hade gett upp. Mor: ”men falj brören dine 
ditt i lagårn sä fo du no sina".
 Jag tog min julklappsficklampa och där under några strigsäckar 
sto den ” Fightern”. Jag öppnade tanklocket och luktade, blandad 
bensin, full tank!
 Oj, oj, oj, lyckan var total! Vi bröder sov i Alphyddan på ”vinn”,
övervåningen, jag var rädd när det var mörkt för spöken men 
denna julnatt var jag till lagårn (3) tre gånger trots
rädslan. Stod ”Fightern” kvar? Jovisst, den julklappen
glömmer jag aldrig, vilken julklapp, Hurra! 
 Sommaren efter 1956 fick min skolkompis Bengt-
Ola en Silverpil 175 kubik, men - jag fick ju vara
”Allan” en sommar, alla granna flickor vinkade till
mig, och ville åka med, de ni!   Sten Rune Erik Eneröd
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Verdi Maskeradbalen 9 december kl 15.00 Åsele Bio.
Kakbuffé kl 13.30, 50 kr. Arr: Vuxenskolan och Folkets Hus

LUCIAFIRANDE. SPF Klippan i Åsele inbjuder 
till Luciafirande torsdagen den 13 december kl 13.00 
på IOGT-Gården. (OBS! Dagen!) Luciatåget från Åsele 
högstadieskola medverkar. Lotterier - medtag vinster. 
Julgröt med skinksmörgås och kaffe. Alla välkomna!

Medarr
Vuxenskolan

Välkommen till
JULBORD på Hälla 50-tals café

nu på lördag och söndag.
Ring gärna och boka bord på

tel 0941-210 00 och  070-34 77 042.

God Jul önskar Christien och Lars Erik
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Utbildning ”HETA ARBETEN” 
 

Ni som har fastighet/ företag eller personal med krav från ert 
försäkringsbolag om certifikat för ”Heta arbeten” kolla dessa så inte tiden 
gått ut på certifikatet! I varje företag/organisation som berörs av heta 
arbeten skall det finnas en Brandskyddsorganisation. 
Vi kommer att genomföra en utbildning för heta arbeten certifikat 
tisdagen den 18 december på brandstationen i Dorotea. 
 

Anmälan och mer information kontakta: räddningstjänsten på tel.  
070-2858160 eller på mail till jonas.hahlin@asele.se  
 

Åsele kommun söker fyra stycken deltidsbrandmän 
Vi är i behov av nya arbetskamrater i Åsele, DU man eller kvinna varför 
inte söka som brandman deltid hos oss för att hjälpa dem som råkar i 
nöd. Lägst B körkort men helst BC, simkunnig, skall vara beredd att ta  
C-kort. Arbetsprov på löpmatta 250 w är ett krav vid ansökan.  
 

Godkännande av din arbetsgivare är också ett krav. Mer information kan 
fås av oss på tel. 0941-14033, 14095 eller arbetsförmedlingen och på 
www.asele.se. Sista ansökningsdatum 2013-01-31.  
Välkommen med din ansökan till: Räddningstjänsten Åsele 919 85 Åsele.  
 

GLÖM EJ! 
Kontrollera din brandvarnare och byt batterier! 

 

Barn- och utbildning informerar 
Kommunal vuxenutbildning  
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet 
att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets 
kommuner. 
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum. 
 

Svenska för invandrare (SFI) 
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI 
skall ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är 
Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna 
Persson, tel. 0941-142 37. 
 

För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – komvux  
eller kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38. 
 

Stiftelsen Åselehus informerar 
Adventstider kan betyda mysiga stunder med mycket ljus men det kan 
snabbt hända en olycka! Levande ljus är orsaken till att det är flest 
bostadsbränder under december månad. Testa brandvarnaren regelbundet! 
Ni som inte har en, hör snarast av er till kontoret. Tänk även på att det kan 
bli dyrt att inte ha en fungerande hemförsäkring. 
 

Stiftelsen Åselehus meddelar härmed att hyresförhandlingar har skett med 
Hyresgästföreningen. Parterna har kommit överens om att värmetillägget 
ska höjas från 2012-12-01. 
Uppgörelsen gäller även lokaler med förhandlingsklausul. 
Oförändrad hyra för lägenheter med kallhyra. 
 
Tekniska avdelningen informerar om sophanteringen under julhelgen. 
 

Sopbilen 
Planerad tömning av tunnor töms i stället 
24/12 samt 27/12 28/12 
25/12 samt 26/12 27/12 
31/12 samt 1/1  2/1  
2/1   3/1  
 

Åsele ÅVC kommer att ha stängt den 25/12 samt 1/1 men i stället ha 
förlängd öppettid 28/12 och 4/1 mellan 08.00 – 15.00. 
 Klipp ur och spara. 
 

Åsele kommun & Stiftelsen Åselehus 
Stänger kl. 12.00  

torsd 27/12 & fred 28/12 
God Jul & Gott Nytt År 

 

Åselegalan 2012 
Fredag den 16 nov hölls den tredje näringslivsgalan med 180 deltagare 
från över 50 olika företag. Erik Norrman var konferencier även i år och 
för underhållning, musik och dans stod bandet Slabang. 
 

Fem priser delades ut under kvällen: 
Årets företagare: Dick Edström och Kennet Lindberg, KMG i Åsele AB 
Årets nyföretagare: Martin och Anna Enfeldt, LappmarksBonden 
Årets unga företagare: Erik Danvind, Varpsjö Rep & Svets 
Åseles guldhjärta: Marlene te Dorsthorst och Monique  
Goudsblom, ViskaGården 
Årets kommunanställd: Sune Hellström, miljöinspektör 

 

Kom in och titta på ALFONS ÅBERG utställning, 
teckningar och annat av barnen. 
Från 10 december till årets slut. 

Åsele och Fredrika bibliotek. 
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5

6

7 8

9

10

11 12

13

Melodikrysset v.49 - 8 december

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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Vi har presentlådor & presentkort!
Nästa tur med fiskvagnen 21/12

För mer info ring 0940-250 90/www.mbergmansfisk.se

GLÖM INTE Djurskyddet Åsele Katthem KurrLyans 
julfest nu på lördag den 8:e december kl 13.00 i 
Kaffestugan. Ta med ett eller flera paket!

Golvslipning, Parkettläggning, 
Trapprenoveringskit.

 www.vesuri.seUtnyttja
rotavdraget!

Rami Heikkilä
0730-45 85 47

DAMIANA WELLNESS NYTT! OBS! Presentkort för massage finns att 
 köpa! Från november samarbetar jag med DAGNY
 (certifierad massör). Presentkort för massage finns 
 att köpa. För mer info, ring Damiana 0730-91 87 79 
 eller Dagny 070-602 85 66. 
Kom ihåg kommunens checkar som gäller till den 31 december 2012.

INBJUDER TILL MEDLEMSMÖTE
I KAFFESTUGAN DEN 13 DEC kl 13.00.

Vi serverar julgröt och skinksmörgås. 
"Tjärnmyrbergarn" underhåller.  Kostnad 100:-. 
ANMÄLAN SENAST 11 DEC till Annie 320 20 el 
Vivianne 103 81.                            HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Åsele Wärdshus

 13/12 Julbord. Bordsbeställning.  12.00
14/12 Julbord. Bordsbeställning.  17.00 
24/12 Julbord. Bordsbeställning. 13.00
25/12 Juldagsparty
  Dans. 18 år, leg  22.00-02.00

För bokning ring 0941-662 55.      Välkomna!
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Julhandla i
Vilhelminas gårdsbutiker!
Julhandla i
Vilhelminas gårdsbutiker!

Breviksgården
Malgovik

Helens
Gårdsbutik

Tel 070-251 43 41

Tel 0940-201 50
www.drottninglandet.se

Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

www.breviksgarden.se
0940-202 93

070-265 64 64

Vi gör även
presentlådor och
har presentkort!

Välkommen!

Hos oss finner du massa delikatesser för julen!

Tomtens JulcheckTomtens Julcheck
Värde efter nyår: 600 kronorVärde efter nyår: 600 kronor

Julcheck
Julklappstips!

Kvalité och Service 
- det syns!

Tomtens Julcheck
Kostar 500 kronor

Värde efter nyår: 600 kronor

BARBARA HENDRICKS JULKONSERT 
16 december kl 15.30 Åsele FH. 

”Let There be Peace on Earth”
direktsänds från Stadshuset i Stockholm.

Pris: Vuxen 220:- /17-26 år 100:-/0-16 år 50:-.
Om ni vill ha en julmacka inkl dryck, förbeställ senast 13/12. 

Pris: 90:-. Tel 142 30. www.fhp.nu

Åsele Drill

inleder -

M
itt i Lappla

nd

Medlemsmöte
Socialdemokraterna i Åsele och Åsele Arbetarekommun

måndag 17/12 kl 18.00  i ABF:s lokaler
Information och julfika - Välkomna!

S
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Åsele kommuns nya ÖVERSIKTSPLAN

TACK alla Åselebor

som arbetat i studiecirklar med visioner och mål 
och/eller bidragit med fotografier – er insats är både 

ovärderlig och unik!
Nu är ett första planförslag färdigt och allmänheten 

inbjuds lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna 
finns på Åsele kommuns hemsida: www.asele.se.

Samrådsmöte hålls den 11/12 kl 18.00
på Folkets Hus i Åsele.

Du kan även lämna Dina åsikter SKRIFTLIGT tom 
21/12 2012. Hänvisa till sida och avsnitt för varje 

synpunkt.
Vi ser helst att Du e-postar Dina synpunkter till 

kommun@asele.se. Skriv ”Samråd ÖP” i ämnesraden.
Brev, märkt med ”Samråd ÖP”, skickar Du till: 

Åsele kommun, 919 85 ÅSELE

Välkommen med Din åsikt!

Åsele kommun  

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Välkommen till Luciafirande
i Åsele kyrka

Torsdag 13/12 kl 18.30.
Arr: Lions Club Åsele i samarbete
med Åsele Församling
och årskurs 9, Åsele Centralskola

e
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VÄLKOMMEN TILL “NYA”
COOP NÄRA ÅSELE

Öppet mån-fre 8 – 20 • lör-sön 9 – 18

Glöm ej vår adventskalender som startade den 1/12
med ny vara till kanonpris varje dag fram till jul!

Priserna gäller från torsdag 6/12

Potatis
Rådströms

Ord pris 9:90/kg

690
/kg

Tvättmedel
X-tra color, 5,5 kg

5900
/st

Saltsillfilé
Hink

Ord pris 99:-

6400
/st

Rimmad sida
Nyhléns/Hugosons

Ord pris 66:90/kg

3990
/kg

9:-


