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I:as Gårdsbutik håller stängt tills vidare.

 BESTÄLL gärna vår 5 kg lyxlåda, till påsk,
för endast 1200 kr. Fri hemkörning Åsele.
Kolla www.danielssonsko.se för att handla

charkvaror m m. 070-305 45 78.
www.danielssonsko.se

070-305 45 78
Välkomna!

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

handelsbanken.se/åsele
Tel 0941-601 60

Thomas Rönnberg
Kontorschef

Jag har lång erfarenhet av att hjälpa 
skogsägare och lantbrukare med 
ekonomi och andra frågor som rör 
verksamheten.

Boka en tid så hjälper jag dig.

Vi kan skog och
lantbruk.
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Välkomna till påskens gudstjänster i Åsele
Långfredagen 10/4, kl. 11.00.

Annandag påsk 13/4, kl. 11.00.

Välkomna till påskens gudstjänster i Fredrika
Skärtorsdagen 9/4, kl. 18.00.

Påskdagen 12/4, kl. 11.00.

Vi tänker på Er och vill skapa trygga möten,
under påsken firar vi inte mässor.

Församlingsexpeditionen: 0941-
0941-
0941-
0941-
0941-

till alla Er som på olika sätt hedrat minnet av 
MARIANNE SUNDQVIST 

i samband med hennes bortgång och begravning.

Tack också till personalen på Bergvattengården, Grindstugan, 
för god omsorg och omvårdnad.

Bengt 
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ANNANDAG PÅSK...ANNANDAG PÅSK...

VARI-tryck 0940-152 40
post@varitryck.se

...står i vägen för vår normala utgivning
vecka 16 – utgivning fredag 17/4,
MANUSSTOPP
tisdag 14/4 kl 12.00.....
.... men vi tar tacksamt
emot ditt manus REDAN NU!

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

Långfredag 11.00 Gudstjänst, Kornelius Novak. 
Påskdagen på Himlahägn: 10.00 Påskbrunch.
11.00 Uppståndelseandakt. VÄLKOMMEN!

Jesus säger: Jag lever, 
ni ska också leva. Joh.14:19

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

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
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Led vägen mot en hållbar framtid!
SCA Skog söker:

Skogsmaskinförare 
till Åsele

Vill du vara med och bidra  
till vår målsättning att alltid vara  

skogsägarens bästa val?

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tjänsten och hur  
du ansöker på sca.com

sca.com


