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 Lör. 5/11, kl. 13.00. - 15.00. Allhelgonaglögg serveras  
i Fredrika kyrka och Mariakapellet, Åsele 

Lör. 5/11 kl. 18.00. Åsele församlingshem 
Minnesgudstjänst Gunnar Lundell, Petra Eriksson 

Lör. 5/11 kl. 18.00. Fredrika kyrka 
Minnesgudstjänst. Bjurholm och Fredrika kyrkokörer medverkar. 
Mayne Åström, Ingrid Löfdahl 

Sön den 6/11, kl. 13.30. Andakt på Åseborg  
Mayne Åström, Petra Eriksson 

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

Lör 5/11��11.oo�Gudstjänst, Bolivia-besök, 
Dop, Nattvard, Förhandlingar.   
Tis 8/11��18.oo�Tisdax Ons 9/11��19.oo�Bön

Psykeveck an Västerbotten v45
Välkomna till öppet hus på Träffpunkten

Tingshusgatan 2, övre plan.

Torsdag 10 november kl 10.00-14.00. Vi bjuder på �ka!

Transportutbildningar
– Yrkesförare Godstransporter, 40v (CE-kort inkl YKB)
– Persontransporter med buss, 25v (D-kort inkl YKB)
Sista ansökningsdag 18 november 2016
Utbildningsstart 16 januari 2017
Mer info och anmälan http://larcentrum.vilhelmina.se

Kansli Siri Nilsson 0940-142 34
SYV Annmari Jonsson 0940-146 04
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Skogsekonomikväll!
Tid:  Torsdag, 10 november, kl 19.00–21.00.     
Plats:  Vilhelmina Folkets hus. 
Några av våra programpunkter
• Så planerar du din skogsekonomi.
• Generationsskiften.
• Deklarationer.
Erik Andersson från Norra Skogsbyrån berättar om 
våra skogsekonomiska tjänster. Urban Persson från 
Swedbank finns på plats och informerar om bankens 
tjänster till skogsägare. 

Vi bjuder på fika.

Kom till vår skogskväll så får du veta mer! 

Välkommen!
Anmälan senast 9 november till: 
Mikael Stenberg 070-604 89 90 
mikael.stenberg@norra.se 
Christoffer Berg 070-600 56 44 
christoffer.berg@norra.se www.norra.se

Indelningsdelegerade i 
Södra Lapplands pastorat
Kallelse till sammanträde i Vilhelmina församlingshem, tisdag 9 november, 
2016 kl 13.00, för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd 
föredragningslista. 

Christina Holmgren
Ordförande

Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 450:-.

Bröstfilé, kartong à 6 kg 650:-.
070-645 18 25 Krister.
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Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när 
du kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, 
bekräftelser, blanketter eller annan post i din vardag?

Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress 
tryckt på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många  
 ögon på sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet  
 ofta synligt en tid så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske  
 har du fått en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att  
 begära eftersändning - har du då ett kuvert med tryck får du  
 ganska säkert tillbaka ditt brev och kan skicka det en gång till.  
 Sparar mycket tid och besvär både för dig och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig  
 blu�akturor eller annan oseriös post i ett kuvert med ett   
 �rmatryck eller adressuppgifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Yngve H.

Kolaren som vaktar sin mila
kan inte lägga sig för vila.
En gassprängd mila kan "slå"
och delvis "avklädd" då stå.

Om kolaren av trötthet "domnat"
och ganska hårt då somnat,
kan det bli för sent för att rädda
milan, den delvis "avklädda".

En askhög blir det av milan
på grund av kolarens behov av vilan.

En kolare, trött och matt
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Psykiatriska öppenvården söker sjuksköterska,
se www.vll.se/ledigajobb

Sjuksköterska sökes

Kulturhuset och Åsele Bio

BIO och TACO-BUFFÉ  i Kulturhuset 

Torsdag 3/11. Kom & se filmen "Trollz" kl 15.00 
och ät tacos e�eråt (ca 16.30). Bio och tacos 70 kr. 
                ALLA hjärtligt välkomna!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Salig�Röra�stängt�allhelgonalörda’n
STORGATAN 41, ÅSELEÖPPET � SOM VANLIGT FRÅN 12�  NOVEMBER.

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

MORRAN OCH TOBIAS
Söndag 6 november kl 19.00. 11 år. 80 kr.

Patrik Bygg Junsele AB, Köpmangatan, 880 37Junsele, 0621-711 00, 
070-694 07 78, hemsida: www.pa-bygg.se, e-post: info@pa-bygg.se Ombud för Systembolaget

Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

BYGGVARUHUSET JaktammunitionKläder för 
jakt och 

uteliv från
Knivar
Yxor, m.m.

OBS! Glöm inte licensen för köp av ammunition
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Välkommen på frukostmöte för företagare
11 november kl 07.30-09.00, Kronans Blommiga Bageri 
Tema: Unga entreprenörer
 • Dialog om sommarlovsentreprenörer 
 • Förankring av samarbetsprojekt mellan företag, föreningar och    
     kommunen för ökad kommunikation i syfte att lyfta det 
     goda exemplet och ungdomsperspektivet 
 • Företagspresentation, ung hungrig entreprenör berättar om sin      
     nya verksamhet
Har ni idéer på vad vi kan göra för att skapa förutsättningar för unga entre-
prenörer att ta steget och starta företag? Hur kan vi hjälpa er företagare?  
Kom och delta, vi bjuder på frukost! 
Kontakta Robert Borgén för frågor/funderingar 070-271 59 32.

Vaccinering kommer att ske: 
Onsdag 9 november kl 13.00–15.00  
Onsdag 16 november kl 13.00–15.00  
Onsdag 23 november kl 13.00–15.00   
Välkomna! 

Åsele sjukstuga 
Säsongsinfluensan

 

Trivseldanser 2016 !
se övriga arrangemang: www.medborgarskolan.se

ÅSELE BRIDGEKLUBB INBJUDER
till nybörjarkurs i Bridge.
Tid: Tisdag 8 nov kl 18.30.
Plats: Kulturhuset Åsele. 
Även du som spelat tidigare är välkommen. Väl mött!
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Influensavaccination  
startar 9 november*

Övriga friska personer
För yngre, friska personer är influensa sällan 
farligt. De flesta tillfrisknar inom en vecka. 
Smittspridningen minskas genom att influ-
ensasjuka stannar hemma och träffar så få 
personer som möjligt. Alla bör tvätta hän-
derna ofta och hosta och nysa i armvecket. 
Familjemedlemmar och personal runt perso-
ner med kraftigt nedsatt infektionsförsvar 
bör vaccinera sig för att minska smittrisken 
för dessa känsliga personer.

Pneumokockvaccination 
Samma riskgrupper som för influensavac-
cination, utom gravida, bör också vaccinera 
sig mot pneumokocker som kan orsaka t.ex. 
svår lunginflammation efter influensasjuk-
dom. De flesta behöver bara en dos vaccin 
(à 195 kronor). Personer med mycket ned-
satt immunförsvar behöver ytterligare ett 
vaccin (à 465 kronor).

Riskgrupper är:
 Personer 65 år och äldre
 Gravida efter graviditetsvecka 

16, tidigare om kvinnan även till-
hör annan riskgrupp

 Vuxna och barn över 6 månader 
som har

• kronisk hjärt- eller lungsjukdom
• andra tillstånd som leder till 

nedsatt lungfunktion eller för-
sämrad hostkraft och sekret-
stagnation (t.ex. extrem fetma, 
neuromuskulära sjukdomar  
eller flerfunktionshinder)

• kronisk lever- eller njursvikt
• diabetes 
• kraftigt nedsatt immunförsvar 

på grund av sjukdom eller be-
handling

Rabatterad influensavaccination erbjuds vissa riskgrupper,  
det vill säga personer som riskerar att få svår influensa eller 
drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Dessa betalar 60 kronor, 
övriga betalar 250 kronor. 

*Lokala undantag förekommer 

För mer information och aktuella vaccinationstider besök 1177.se/influensavaccin 
eller kontakta din hälsocentral/sjukstuga

Vill du bli familjehem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Anders Jakobsson 070-371 01 12

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande
händelser. Därför är det helt naturligt att känna osäkerhet och oro
inför sådant som måste tas om hand inför en begravning.
Tveka inte att vända dig till oss på byrån närhelst Du vill.
Vi har erfarenhet och kunskap som krävs för att du
ska få det stöd och den hjälp Du behöver.
 
Jenny Stenman  - Begravningsrådgivare
Tel 070-311 99 42
www.aselebegravningsbyra.se

Vinterdäck på fälg med 4 hål, nästan nya, Gislaved 
175/65 R14XL. Pris: 2800:-. Bvsa. Tel 070-398 65 29.SÄLJES: 

Utrustningskväll i Gafsele, Bygdegården 9/11 kl 18.00.
Bryntesson Sport & Fri�d kommer a� ha visning & försäljning 
av skidor mm. Kl 16.00-19.00 Servering av palt. Vi bjuder
på kaffe & kaka. Försäljning av tunnbröd. 
Alla varmt välkomna! FF och Bryntessons Sport & Fri�d

Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Advokaten
Mikael Stenman

MOTTAGNING I ÅSELE 15/11 -16

Min verksamhet omfattar:
Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt

och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.

Planering inför 2017 års fiskesäsong 
9 november kl 18.30-20.30, Kulturhuset 

Välkommen alla Fiskevårdsområden och företag som vill vara 
med i utvecklingen av fiskenäringen.
På agendan:  • Hur skapar vi attraktiva Fiskevårdsområden? 
 • Fiskekort.se
För frågor eller funderingar, ring
Robert Borgén 070-271 59 32.  

INNOVATIV TURISM I LAPPLAND
I��
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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

Melodikrysset v.44 - 5 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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ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Det lilla
tryckeriet
med det
STORA

utbudet!!

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina

0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck

BEACHFLAGGOR
kan du beställa

hos oss!

HAJFENA –
finns i tre storlekar

RAK –
finns i tre storlekar

DROPPEN–
finns i två storlekar

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Kan även beställas
utan mast om man

vill använda
olika flaggor vid

olika tillfällen.

Fyra olika
markfästen

finns att välja på.

ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Det lilla tryckeriet
med det

STORA
utbudet!!

Volgsjövägen 94C  •  Vilhelmina
0940-152 40

post@varitryck.se  •  www.varitryck.se

VARI-tryck

VÄLKOMMEN
IN!

Du kan även beställa
BANDEROLLER & ROLL-UPS

hos oss!
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Just nu i butiken!
Hållare för M1 torkrullar
Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m, ingår i priset.

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Moms ingår i ovanstående pris.

Vi tar även hem andra
torkpapper & hållare
med snabb leverans!
Alltid fraktfritt!!

B 299:-

Nya och gamla medlemmar är välkomna till
TÅRTKALAS PÅ IOGT-GÅRDEN

lördag 5/11 kl 13.00.
IOGT-NTO Fjällets Krona och NBV

NBV

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog 
i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

OPTIKER
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

 IKEA-RESA TILL UMEÅ
 onsdagen den 9 november
 Pris: 200:-/person.
Avresa från bussta�onen kl 09.00. Hemresa från IKEA kl 16.00. 
Medtag eget bussfika! Anmäl senast 7 november �ll: 
Anna-S�na Uddeby 073-044 46 09 eller 
Gunvår Bäckström 073-045 75 50.

I ÅSELE

Medarr:
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