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– Vi söker ungdomar åk 9-1 
som hela eller delar av som-
maren vill sköta Hembygds-
caféet och caféet på Torvsjö 
kvarnar. De�a koncept går 
under namnet Sommarlovs-
entreprenörer och stödjs av 
ÅNS och Åsele kommun.

Åsele Kommun söker unga 
entreprenörer i sommar!

Barn & ungdomar som vill tjäna
extra pengar, nu har ni chansen!

– Barn i åk 1-6 som gillar a� 
pyssla kan under sommarmark- 
naden sälja sina hantverksalster 
i e� eget marknadsstånd på 
Hembygdsområdet. 

Anmäl intresse och få mer informa on om upplägg, kriterier för 
a� vara med etc, den 27/2 kl 18.00 på Lärcentrum (se sepa-
rat annons) eller per mejl  ll: jenny.lundqvist@asele.se.

           

 

 

 

 

 

Nu har vi slagit upp dörrarna
till Åsele kommuns nya
digitala servicecenter: 
Här kan du få hjälp med att skaffa e-legitimation, surfa på 
internet eller använda någon av alla e-tjänster som finns hos 
kommuner och myndigheter idag.  

Det digitala servicecentret blir ett hjälpmedel för både ung 
och gammal som känner sig osäker i den digitala världen.

Digitala servicecentret är öppet:
Måndag, tisdag & torsdag 9-15
Onsdag 17-19
Fredag 9-14

Tveka inte – 
kom in till mig, 

Carina Haldebo Winberg, 
Digital handledare

Åsele Bibliotek

V�mt välk�na! 
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Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 4/2, kl. 11.00.

Sön. 4/2, kl. 18.00.

Ons. 7/2, kl. 18.00.

STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

Sön 4/2 11.oo Gudstjänst, Stanley  
  Almqvist,�Församlingsmöte
Ons 7/2 17.3o Onsdax med barnkör
  19.oo Bibelläsning & bön

All eventuell uppvaktning på min födelsedag
undanbedes vänligt men bestämt.           Svante Hansson

Vårt varma TACK till alla som deltagit i sorgen och hedrat minnet 
av vår kära Mor

    ANITA FREDRIKSSON
med blommor och gåvor till olika fonder.
TACK till personalen på AVA och Stugan för god vård och omsorg. 

Maria, Annica, Anna med familjer

    

Jägarförbundet Åsele/Fredrika 
kallar medlemmar i Jakvårdskretsen till ÅRSMÖTE torsdag 15/2 
kl 19.00 på Kulturhuset i Åsele. Hornmätning från kl 17.30.
Lotteri med �na priser! SCA bjuder på �ka!  
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Industrifastighet med potential på
Industrivägen 34 i Vilhelmina till salu
- Stora asfalterade ytor i bra skick
- Ej iordninggjorda markytor
- Stora fristående skärmtak
- Hela fastigheten är inhägnad
- Stort kallförråd med hög
 takhöjd samt hög port
- Äldre stor kallförrådsbyggnad
- Nyrenoverade samt nybyggda kontors-, personal-, lager-
 lokaler samt 2 varmgarage med oljeavskiljare
- Indraget bredband, ny ventilation, elvärme, luftvärme-
 pump, energisnål byggnad

För mer information och visning,
info@holmgrenbygg.nu eller 070-218 05 33.

Vill du ge ett barn ett tryggt hem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46
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Ring sjukgymnasten i Lycksele för bokning
av behandling! Tel 070-33 99 878.HAR DU ONT?

Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. 
Ty för Gud är allting möjligt. Mark.10:27

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

0941-662 10

REA-START
Storuman & Åsele

Idag onsdag 31/1 kl 10.00

50% rabatt
på ordinarie pris

på en mängd kläder & skor
Vi har nu börjat få in en del vårnyheter...

Välkommen in och fynda!

Du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition, 
kan lämna in detta till polisen. Du kan vara anonym och 
kommer inte att straffas för innehavet.

Glöm inte att kontrollera att vapnet är oladdat.  
Det är viktigt för din och andras säkerhet!
Sprängmedel eller andra explosiva ämnen får inte 
lämnas in.

Lämna in vapnet under polisstationers öppettider.

Läs mer på polisen.se/amnesti eller ring 114 14 om du har 
frågor.

Vapenamnesti
1 februari - 30 april
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Kl. 13.30 Kungen anländer till Vilhelmina Station med ånglok och välkomnas av 
kommunfullmäktiges ordförande KG Abramsson.
Kl. 14.00  Högtidstal av Hans Majestät Konungen och landshövding Magdalena 
Andersson på isscenen i skolparken.

Inlandsbanan 100 år
Lördag den 10/2 fyller Inlandsbanan 
100 år, något som Hans Majestät 

honom ett varmt välkomnande på 
tågstationen och visa att Vilhelmina 
är en framtidskommun.

VILHELMINA
KOMMUN
 Vualtjeren tjielte

Mer info: winterweekend.se & vilhelmina.se

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

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Nu kör vi igång, och hälsar gamla
som nya spelare hjärtligt välkomna

till bingosäsongen i Dorotea!

Bingo, Strandenskolan Dorotea, torsdag 8 februari kl 18   .30

Lyckopott 1: 3000:-

Lyckopott 2: 1000:-

Vi spelar följande torsdagar under våren:  

  
8 februari 

15 februari 

22 februari 
  

3 maj   

31 maj

17 maj

24 maj

1 mars  

8 mars  

15 mars 

22 mars  

 5 april  

12 april 

19 april 

26 april
   

DIF Fotboll Klipp ur och spara denna annons

Som vanligt med otroligt fina sidovinster!
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5

6

7

8 9 10

11

Melodikrysset v.5 - 3 februari

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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Dymo och Brother i lager.
Flera olika färger och bredder.
Även märkmaskiner kan du
köpa hos oss.

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

VARI-tryck AB

MÄRKTEJP

AB Allt för ditt

kontor!

FREDAGSDANSER Folkets Hus Storuman
16/2 OLA & JAG • 16/3 MICKES • 27/4 JIVE

SVENSKA FRÅN DAG ETT
Nu startar vi en ny kurs för dig som är asylsökande i Sverige. 
Du behöver inte ha uppehållstillstånd.
Vi skapar en mötesplats och använder oss av teknik och verktyg ur 
drama och teater för att träna språket och öka förståelsen för den 
svenska vardagen med alla traditioner, måsten och roligheter. 
Förutom språkkunskaper är målet en pjäs som ska
visas för allmänheten. 
Välkommen till oss om Du vill lära dig svenska och
komma in i det svenska samhället på ett effektivt och
snabbt sätt.
Anmälan till Sylvia Schöne, 0730-96 78 68 eller
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se

Vi bjuder alla på fika när vi 

ÖPPNAR IGEN!   
Lördag 3 februari kl 10–13  S
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Högtidstal av Hans Majestät Konungen 
på isscenen lördag kl. 14.00 

Inlandsbanan 100 år

Torsdag 8/2
18.00  Invigning: Skoterkortege nedför storgatan, Isstolpsittarna  
 går upp, tal & körsång (Skolparken & Isscenen)

18.30  1:a tävlingen i femkampen: Sparkrace (Storgatan)

16.00  2:a tävlingen i femkampen: Hockeyskott (Skolparken)

20-02 Midnight Darkness Festival (Folkets Hus):
  Live - Tilde Hjelm, Snöhamn, Gudars Skymning

Fredag 9/2

12.00  Vigsel i iskyrkan (Skolparken)

13.00  4:e tävlingen i femkampen: Skidskytte (Skolparken)

 banans 100-årsjubileum (Isscenen)

14.45  Skotertävling ”Skoterhandlarnas kamp” (Folkets Hus)

16.00  5:e tävlingen i femkampen: Hinderbana (Skolparken)

20-02  Midnight Darkness Festival öppnar (Folkets Hus):
  Live: Weaver, Orsak:Oslo, Statues

Lördag 10/2

12.00  Stolpsittarna går ned (Skolparken)

15.00  Avslutningskonsert: ”Jojkens väg” Lars Jonas Johansson 
 & Jon Henric Andersson (Vilhelmina Kyrka)

Söndag 11/2


