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Jag valde livet efter döden

manus, musik och regi: Camilla Westman
på scenen: Helené Bylin, Camilla Westman och Lars-Gustav Eriksson

Musikalisk teater baserad på en sann historia. Om att vara mamma till barn med
funktionsvariationer, att ta vara på det livet, med kärlek, sorg, livskraft och humor.

Åsele kulturhus 
21/11 kl 14.00  
biljetter medborgarskolan.se

Vilhelmina folkets hus 
20/11 kl 14.00

biljetter tickster.com
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Covid-19 dos 3
och influensavaccinering för
rekommenderade patientgrupper
Åsele sjukstuga 2021
fr o m vecka 45

Tidsbokning via:
https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/
kontaktkort/Asele-sjukstuga-halsocentral/ där det även 
finns mer information
 
ELLER tfn 090-785 91 76, knappval 8
 
Tänk på:
- att stanna hemma om du har förkylningssymtom
- att komma i nära anslutning till din bokade tid för att  
 undvika trängsel
- att hålla avstånd!
- Covid-19 dos 3 tas minst 6 månader efter dos 2
- Det finns också möjlighet att boka tid för Covid-19 dos  
 1 och 2

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 21/11 kl 11.00.
Maria Stålnacke, Ulla Sjöblom.

Sön 11.00 Gudstjänst. Filip Boork och sång-
grupp från Granö. Välkomna!
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En kortare sträcka "från ax till limpa"

Kontakt: hansg@mac.com, 070-395 25 50.

från

Hilex.se

PRODUKTIONSKEDJAN
HELA

I VILHELMINA

Axtill limpa

förslag till kund

Uppmapping av bil

Dekorering av bil

Först ett möte med kund

Färdigt!
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Tisdag 23/11 10.00-14.00 utanför skolan/förskolan/-
biblioteket i Fredrika
Onsdag 24/11 10.00-14.00 på en parkering nära
skolan/förskolorna i Åsele. 
Torsdag 25/11 12.00-16.00 utanför biblioteket i Åsele
Alla varmt välkomna!
Åsele bibliotek, Åsele samiska samordnare

Kom och besök den samiska kulturbussen Julla Májja!

Säljes: Gas- & pinnsvets. Honda CB125t -82. Tel 072-202 12 34.

Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och märkt 
på Centralgatan 35 (f d Turistbyrån), fredag 19/11 kl 11.00-19.00.
Minimivikt 300 gr per inlämnad detalj. Beställning av julskinka 
vid inlämning. Utlämning söndag 12/12.
För ytterligare info ring 073-800 80 80. Åsele Rök & Vilt AB

Legorökning inför julLegorökning inför jul
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MÄRITHS OSTEOPATI & HÄLSA
Tel: 073-028 29 55, Storgatan 8, Vilhelmina

Erbjuder även tjänster som livscoachning & massage

Boka via www.timecenter.se eller via hemsida eller FB.   www.inlandsosteopaterna.se

Huvudvärk • Ryggbesvär ex ryggskott • Axel- & Nackbesvär
Smärtor i armar & ben • Andningsbesvär • Muskel-& ledvärk
Belastningsskador • Förslitningsskador • Stressrelaterade besvär
T ex efter knäoperation, ärrvävnad & återställning av funktion av leder & muskler.

Osteopati har en helhetssyn på kroppen 
Osteopati är en manuell medicin med bred tillämpning och mjuka 

metoder, passar både barn (i Sverige från 8 år) och äldre.
Osteopater är utbildade till a� behandla personer med olika typer

av besvär med långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning.
Vanliga exempel:

PRESENTKORT KÖPES: Ving, Ticket, Tui, Apollo, GoGift. 
Ring 073-501 45 63.

JULMARKNAD
Söndag 21/11 kl 12.00-16.00 på bygdegården i Gafsele.

Försäljning av bl a: Dörrkransar, godis, kakor, thaimat,
hantverk, lotter och fiskdamm för barnen.
Bygdegården har palt och fikaservering.  Välkommen! 

  Kommunfullmäktige i Åsele 
  sammanträder måndag 22 november  
  2021 kl 13 på Kulturhuset, Åsele.
  Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga  
  hos kommunkansliet och biblioteket. 

Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens 
digitala anslagstavla www.asele.se/anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan

- Budget 2022 med plan 2023-2024
- Ändrat antal ledamöter i Kommunfullmäktige

Pga coronapandemin så rekommenderar vi att du följer detta 
möte via webben i första hand. Välkommen att lyssna på dina 
förtroendevalda.

Anders Westman
Ordförande
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Välkommen till adventsmys
i Björksele byastuga

fredagen den 3/12 kl 18.00.
Gröt & kaffe till självkostnadspris.

Anmälan till Maggan 070-205 12 61 senast 29/11. 
Välkommen hälsar Björksele Intresseförening!

AA

Elof Grönlund 
Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 68

Anders Tanse 
Åsele/Dorotea 
tel 0941-143 69
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”Hösten är en tid
för nystart.”

Två av våra virkesköpare är Anders och Elof. Hör av dig till oss  
med dina skogliga funderingar om framtiden. Du hittar din lokala 

virkesköpare på sca.com/skog eller i tjänsten Skogsvinge.  
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
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VI FRAKTAR  
DINA DÄCK!
från 895 kr

Läs mer på bussgods.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Thai/takeaway.  20-21/1 1
kl 14.00-19.00 står vi utanför COOP i Åsele. 

Worawits thaimat 072-748 65 65 
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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FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt 
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli 

frälst.  Rom. 10:9 Slussfors F. f.  - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Välkomna!

• Lokala försäljare
• Julloppis i bagarstugan
• Försäljning av: Fika, 
 skinksmörgås, mjukt tunnbröd
• Lotteri

Vi bjuder
på glögg!

Fredrika Hembygdsförening, Fredrikas Framtid

• Lokala försäljare

Adventsmarknad på Sjönäs i Fredrika
lördagen den 27/11 kl 11.00-14.00

• Ponnyridning
• Pysselhörna för
 barn

Aktiv åskådare - lär dig att agera mot våld
Tisdag 23 november kl 18.30 på Vuxenskolan.
En gratis föreläsning med tips och inspiration i hur du kan agera 
mot våld och bli en "aktiv åskådare". Att vara en aktiv åskådare 
kan handla om att ingripa vid våldshändelser men också om att 
bryta en tystnadskultur och skapa en miljö där även
lindrigt våld tas på allvar.

Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!

 SPF Seniorerna Klippan Åsele inbjuder
 till månadsmöte onsdag 24/11 kl 13.00.
 Plats: Köket, Åsele.
Andreas From, Åsele kommun lämnar information.

Varmt välkomna! 

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

Aluminiumformar
finns hos oss!

Välkomna in!

850 ml. 10- och 20-pack.

59:-
20-pack 32:-

10-pack
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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

13

Melodikrysset v.46 - 20 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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Församlingens lokala styrelse, 
församlingsrådet, ska väljas för 
en ny period. Här har du som 
medlem i Svenska kyrkan 
möjlighet att föreslå din kandidat. 

E�er gudstjänsten finns möjlig -
het att nominera din kandidat. Du 
kan även lämna din nominering till 
församlingsexpeditionen senast 
torsdag den 25/11, kl 12.00.
Mer information: svenskakyrkan.
se/sodralappland/forsamlingsrad

Nu utses församlingsrådet
Var med och påverka!Välkommen till församlingsmöte 

i Åsele-Fredrika  församling för 
nominering av ledamöter till 
församlingsrådet. 
Söndag 28/11 kl 12.00
Åsele församlingshem

Advents-

Onsdag 24/11 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm!  

Välkommen!
 Tel 0940-250 90

www.bergmansfiskochvilt.se

SKPF-pensionärerna avd 111 i
       Åsele-Dorotea-Vilhelmina inbjudes till

JULFEST
30 november 2021 kl 13.00 i Dorotea Församlingshem.

Information av anhörigkonsulent.
Kostnad: Medlem 50:-. 
Anmälan senast 25 nov 2021 till: 
Dorotea Birgitta 073-054 08 98
Åsele Eivor 072-234 00 65   
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20 

Mitt i Lapplan
d

StyrelsenVälkomna! 

Tag med julklapp, 
kostnad
högst 70 kr.

LIONS CLUB ÅSELE SÄLJER
Enriskrans 70 kr, Julkort 30 kr, Julgran 300 kr. 
Kan beställas via sms 070-662 22 76 eller mail 
anders@westmanab.com för leverans före första 
advent 28/11. Beställ senast onsdag 24/11.

Julgranar kan hämtas och betalas hos
Åsele Radio TV-Center efter 28/11. 
Julkortslotter kan köpas på Klädhuset BA:s,
Handelsbanken och Åsele Radio TV Center.
Klipp ut annonsen!                  Hjälp Lions hjälpa!   
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I tider av isolering är det svårare
att upptäcka tecken på mäns våld

mot kvinnor och barn.

Håll kontakten
och fortsätt bry dig!


