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Avvikande utgivning!Avvikande utgivning!

V 16 utgivning tisdag 16/4
Manusstopp onsdag 10/4 kl 12.00

V 17 utgivning fredag 26/4
Manusstopp tisdag 23/4 kl 12.00

V 18 utgivning tisdag 30/4
Manusstopp onsdag 24/4 kl 15.00

V 22 utgivning tisdag 28/5
Manusstopp onsdag 22/5 kl 12.00

V 23 utgivning tisdag 4/6
Manusstopp tisdag 28/5 kl 15.00
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VARI-tryck
0940-152 40

post@varitryck.se

I övrigt kommer
annonsbladen som 

vanligt på onsdagar.

Under våren kommer det att bli
några avvikelser i utgivningen

av våra annonsblad.
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VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Östernorets Byaråd kallar till byastämma 
söndagen den 28 april kl 17.00 i Bygdegården. 

Vägföreningens årsmöte hålles i anslutning till stämman. 
VÄLKOMNA!

Åsele Trädgårdssällskap bjuder härmed in sina medlemmar (betalande 
2018) på en resa till Nolia Trädgård lördag 27/4. Inträde och
bussresa. Anmälan till Lennart 070-663 65 73 senast 23/4. Styrelsen.

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär
på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Matt. 11:28
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Receptionen på polisstationerna stänger
i Åsele/Dorotea veckorna 16-32.
Alla ärenden hänvisas till Vilhelmina Polisstation.
Öppettider i Vilhelmina hittar ni på hemsidan
Polisen.se eller 114 14.         VÄLKOMNA

POLISEN INFORMERAR

VAD GÖR LIONS CLUB ÅSELE?
Onsdagen den 10 april kl 18.00
bjuder vi in till informationsträff om vår
verksamhet på kaffestugan.

Vi är öppna för samarbeten med föreningar i olika samman-
hang och vi ser gärna fler medlemmar i vår klubb.
Föreningar, privatpersoner, alla välkomna.
Vi bjuder på kaffe! 
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STÄMPLAR

VARI-tryck
Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.

Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Stämplar i flesta utföranden 
beställer du hos oss.

Kom in för info och pris.

KOPIERINGSPAPPER...KOPIERINGSPAPPER...
... i olika tjocklek och
för olika ändamål
finns alltid i lager
hos oss!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

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

och

t k

VÄLKOMMEN!
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ENGELSKA FÖR SENIORER
Vill du förbättra dina kunskaper i engelska?
Vill du lära dig engelska på ett roligt sätt?
Folkhögskolan i Åsele startar kursen
”History of rock and roll”
den 2 september 2019 för dig som är 65+.
Kursen är en termin lång.
Om intresse finns, fortsätter kursen under våren 2020.
Du får lära dig om rock and roll som musikform, om rockens 
artister och om ungdomskulturens framväxt. Du får också 
dela med dig av dina egna kunskaper, du som var med och 
växte upp under rock and rollens glansdagar.
Du studerar 50% och har undervisning två dagar i veckan 
samt en del egenarbete. Du får möjlighet att ta behörigheter 
som motsvarar de kunskaper i engelska du förvärvat under 
kursens gång.

Lärare är Carlos Duque Santamaria, som har 
bott större delen av sitt liv i Kalifornien men 
som nu arbetar i Åsele. Kontakta Carlos om 
du har frågor, 070-524 05 46.
Senaste ansökningsdag är 15 maj 2019. 

Skicka ansökan till:
carlos.santamaria@vindelnsfolkhogskola.se
Själva kurserna är gratis, men vi tar en serviceavgift
från 300 kr.

Åsele Trädgårdssällskap kallar härmed till extrainsatt årsmöte 24/4 
kl 18.00 på Vuxenskolan, p g a att styrelsen vid ordinarie årsmöte, 
lämnade förslag på att föreningen skall upphöra. Välkomna styrelsen.

I morgon börjar majblommeförsäljningen!
Visst ska vi Åselebor köpa minst lika bra som förra året?
Var beredda på e	 besök!  

Lycka �ll önskar Majblommeföreningen!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.15 - 13 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:...............................................................................................................................................



www.varitryck.se

HÄLSA FÖR SENIORER
Vill du veta hur du kan öka ditt välmående,
lära dig om bra mat och rörelse?
Den 2 september 2019 startar Vindelns
folkhögskola i Åsele en kurs om hälsa för dig
som är 65+.
Kursen är en termin lång och fortsätter under våren 2020 
om intresse finns.
Du läser på 50% vilket motsvarar två dagar i veckan. 
Under kursen får du lära dig om bra mat, vad som är livs-
kvalité och hur det kan ökas, lära dig mer om din kropp och 
din hjärna. Gruppens egna önskningar ska också tas med. 
Senaste ansökningsdag är 15 maj 2019.
Välkommen hit med din ansökan till kursansvarig
Sylvia Schöne 073 096 78 68,
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se
Eller ansök via nätet:
www.vindelnsfolkhogskola.se/ansokan
Själva kurserna är gratis, men vi tar en
serviceavgift från 300 kr.

   

 

 

Välkommen till Åsele-Fredrika församling 

Sön. den 14/4, kl. 11.00.  
-  

Tis. den 16/4, kl. 13.00.  
 

 
 Ons 10/4 18.00 Hemgrupper. Sön 11.00 Kornelius
 Novak & team från Tyskland.  VÄLKOMMEN!


