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SAMANNONSERA 
Låt fler ta del av din annons, till riktigt bra priser!

Maila in din annons till oss samt vilka orter du 
resten! 

VILHELMINA-aktuellt

 VILHELMINA • ÅSELE  • STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • DOROTEA • VÄSTRA
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Mail: post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40. Volgsjövägen 94C, Vilhelmina

DOROTEA -bladet
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Allmän kurs på Vindelns Folkhögskola 
Åsele tar emot ansökningar till höst-
terminen 2020. Sista dag är 15 maj.

Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för 
samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler.
Åselekursen bedrivs som dagfolkhögskola utan internat.
Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymna-
siebehörighet. 
Vårdbiträdesutbildning är för dig som jobbar eller vill jobba 
inom vården och ökar yrkeskunskaper. Kursen bedrivs som 
deltid över två terminer.

Vid frågor kontakta Sylvia Schöne 073-096 78 68 eller 
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se

Sista dag 15 maj

Välkomna till gudstjänst, Åsele församlingshem
Söndagen den 5/4, kl. 11.00

Fre & tis 13.00-16.00 Öppen kyrka för Ro i orostid.
Sön 11.00 Bönegudstjänst. VÄLKOMMEN!

20202020
Än finns chansen…

Själva fisketävlingen                                               är inställd, men

vi säljer förköp/lotter fram till torsdag 9 april kl 12!
Besök våra försäljningsställen, eller
swisha avgiften till 123 098 7768

så är du med i kampen om de fina förköpsvinsterna!

Dragningen lördag 11 april kl 12 livesänds på Facebook @raijaik
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Hus/stuga önskas hyra. Vi är en grupp på 8-10 personer som ska jaga älg i 
Tallsjö-området i höst och behöver någonstans att bo. Har du eller känner 
du någon som kan hyra ut ett hus eller en stuga under denna perioden? 
Hör av dig på telefon 0047 480 399 07 eller till stned@dolphin-doc.no

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för 
att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt 

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

”När det blåser bygger 
somliga vindskydd, andra 
bygger väderkvarnar”
Vi är först i inlandet med att investera i en 
ögonbottenkamera, med vilken vi kan upptäcka 

Matilda, vår nya Leg. Optiker med Magister-
examen i Klinisk Optometri. 

Nu är ni välkomna att beställa 
tid för synhälsoundersökning 
med ögonbottenbedömning.

Certifierad  Kontrollansvarig ” K” 
Behöver du en sådan???
Jag kan hjälpa dig till rimliga kostnader.
Ring eller e-posta mig för mera info: 070-674 99 89, 
ulf.nilsson@uproab.se Ulf Nilsson Certifierad KA ”K”
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Åsele Skoterklubb bjuder in till
medlemsmöte fredag 3/4 kl 18.00

i ABF:s lokal. Vi bjuder på fika.M
itt i Lappla

nd

Äldre par önskar hyra 2-3 rums lägenhet i centrala Åsele.
Tel 073-051 79 01.

Onsdag 8/4 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk, ost, 
tunnbröd mm! Nästa tur fredag 29/5.  Tel 0940-250 90

www.mbergmansfisk.se Välkommen!

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing,
koppar, katalysatorer, elektronikskrot,
kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

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
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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5
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7 8

9 10 11 12

13

14 15

Melodikrysset v.14 - 4 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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Åsele Bibliotek

Ditt bibliotek har öppet men med lite ändrade tider:
Åsele Mån, tis, tor 9-17, fre 9-14
 0941-140 80, biblioteket@asele.se
Fredrika Jämna veckor: Tis 10-14, tor 15-18
 Udda veckor: Tis 10-14, tor stängt
 0941-140 84, britt-marie.arvidsson@asele.se

Till dig som är äldre, eller du som helst inte vill lämna hemmet – 
vi levererar gärna böcker eller andra medier till din dörr.

Behöver du hjälp med bokslut och deklaration?
Skogs- och Ekonomikonsulten i Södra Lappland.

Mail: tarja.eliasson@gmail.com. Tel: 072-24 666 73. 
Adress: Baksjöstigen 7, VILHELMINA

Motionsdansen den 4/4 i Lajksjö FH är
INSTÄLLD p g a Corona. Beträffande övriga danser
återkommer vi med besked senare. Lajksjö Intresseförening

!


