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FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

DOROTEA PRO och HJÄRTLUNG

Inbjuder till årets SURSTRÖMMINGSFEST
fredagen den 27 september kl 18.00 i Harrsjöns Bygdegård.
Surströmming + kaffe och kaka. Buss utgår från torget Dorotea
kl 16.30. Kostnad, surströmming och buss: 100 kr/person.
Anmälan görs till Elaine Rönnqvist 070-312 90 19 eller Astrid
Rönnqvist 070-239 28 81 senast måndag 23 september.
Dorotea PRO och Hjärtlung
önskar alla varmt VÄLKOMMEN.
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Festgudstjänst
Söndagen den 29 september sammanlyser Södra Lapplands pastorat
gudstjänsterna till Åsele kyrka och en festgudstjänst med mässa.
Biskop Åsa Nyström, kyrkoherde Helén Lundberg, församlingsherde
Soile Nevankari med flera medverkar.
”Träd in i dansen”- Folkmusik med pastoratets körer och musiker.
Efter mässan serveras kyrklunch på Åsele Värdshus för anmälda.

Alla är varmt välkomna!
Anmälan till församlingsexpeditionen, senast 16/9 kl 12.00. Kostnadsfritt.
OBS, meddela allergier eller specialkost

Dorotea-Risbäck församling
tel: 0942-142 30
e-post: dorotea-risback.forsamling@svenskakyrkan.se
Åsele-Fredrika församling
tel: 0941-100 70
e-post: asele-fredrika.forsamling@svenskakyrkan.se

Transporter till Åsele,
söndag 29/9
Samåkning från Dorotea församlingshem kl 10.00
Buss från Vilhelmina församlingshem kl 9.30

Vilhelmina församling
tel: 0940-372 00
e-post: vilhelmina.forsamling@svenskakyrkan.se

Söndag 29 september, kl 11.00

Åsele kyrka

www.varitryck.se

Välkommen till Dorotea-Risbäcks församling
Sön. den 15/9, kl. 11.00.
Sön den 29/9, kl. 11.00.

Söndag 11.00 15 september

Gudstjänst med besök från USA, Knut, Elin & Stanley

.

.

dorotea pingst se
Storgatan28,Dorotea

Dorotea Mekaniska AB (www.doroteamekaniska.se) är med sitt varumärke Truxor
världsledande tillverkare av amﬁbiemaskiner med tillhörande verktyg för vassklippning,
sjörensning, miljömuddring och oljesanering. Merparten av försäljningen sker till
utlandet via återförsäljare på alla kontinenter. Bolaget omsätter omkring 70 mkr med
god lönsamhet och ingår sedan april 2019 i den börsnoterade teknikkoncernen
Lagercrantz Group AB (www.lagercrantz.com).

VD för världsledande tillverkare av amﬁbiemaskiner

Dorotea Mekaniska AB söker en VD som visar entreprenörsanda och som genom
hårt arbete främst på marknadssidan kan få bolaget att växa till det dubbla om
några år. Du är redo att axla VD-rollen, inriktad mot exportförsäljning och tekniskt
kunnig. Verksamheten är förlagd till Dorotea och din närvaro där är viktig.
Läs mer om proﬁlen vi söker på www.doroteamekaniska.se/VD
Frågor besvaras av styrelseordförande Jonas Ahlberg på telefon 076-790 44 00,
eller nuvarande VD Torbjörn Hahlin på telefon 0942-258 88 / 070-665 65 64.
Ansökningar skickas till jonas.ahlberg@lagercrantz.com

www.varitryck.se

Förbrukningsmateriel för älgjakten
ja
PappersPlastbestick
hittar du hos oss! tallrikar
Kraftpapper

Torkpapper

Pappmuggar
Engångshandskar

Höstutställning med Sören Sandström!
DÅ-NU-SEN
Vernissage lördag 14 september på Kramforsgården.
kl 12-16
Kafé Kramfors underhåller och säljer fika.
Övriga tider
Söndag 15/9 kl 12-16. Måndag 16/9 – onsdag 18/9 kl 18-20.

Besök oss gärna på nätet! Facebook.com/doroteakonstforening

Arrangör: Dorotea Konstförening
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Inlandsupproret

www.inlandsupproret.se

Den 20 september kommer Inlandsupproret att medverka i en
manifestation på Sergels torg för att få göra våra röster hörda.
Bussar kommer att gå från Åsele och Vilhelmina. En buss
åker förbi Dorotea. Priset styrs av antalet deltagare, men om
bussen blir fylld blir priset för en tur och retur 600 kr från
Vilhelmina, ingen övernattning. Åselebussen kostar 530 kr +
övernattning (ca 400-500 kr).
ANMÄL DITT INTRESSE att åka med till:
ivan.r.larsson@hotmail.se eller ring/SMS
Brage Sundberg 070-397 47 19,
Berit Oderstål 073-08328 94
eller på Inlandsupprorets facebooksida.
Anmäl er så snart ni kan, senast 16/9!
www.varitryck.se
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SJÄLVPLOCKNING

Nu mognar det hos Tåsjödalens Frukt & Bär efterhand:
Svarta & Röda vinbär, Aronia, Röda krusbär, Äpplen, Hallon &
Havtorn. Ring 070-668 75 75 Bertil Jakobson för närmare info!
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens
(Jesus) namn skall bli frälst. Rom. 10:13
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

SKPF-pensionärerna i
Åsele - Dorotea - Vilhelmina
inbjudes till

M

it t i

La pp l a

nd

Höstmöte med surströmming

Onsdag 25 september kl 13.00 i Vilhelmina, Skidstugan.
Kostnad: 50:-. Dricka som finns är lättdryck, önskas annan dryck tar
var och en med sig. Sista anmälningsdag 20 september till:
Åsele
Eivor
072-234 00 65
Dorotea
Birgitta 073-054 08 98
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20
Välkomna!
Önskas transport meddela detta vid anmälan
Styrelsen
(gäller endast Vilhelmina).

Nu börjar höstens Bingo i Dorotea!

Strandenskolan, torsdag 19 september kl 1830.
Lyckopott 1: 3000:Lyckopott 2: 3000:Vi spelar följande torsdagar under hösten:
19 september
3 oktober
7 november
26 september 10 oktober
14 november
17 oktober
21 november
24 oktober
28 november
31 oktober

5 december
12 december

Vi fortsätter med fina sidovinster, och Tackar Alla som skänker
dessa vinster!
Tack även till Anne, som raggar ihop alla sidovinster
DIF Fotboll
Klipp ur och spara denna annons
www.varitryck.se

Fritt inträde!

Fritt inträde!

Fritt inträde!

Tunnbrödsmässa

5 oktober kl 10.00-16.00, Kulturhuset, Åsele
• Tunnbrödsakademin är på plats
med nya boken "Tunnbrödet –
En läcker historia".
• Rekoringen informerar –
Från producent till konsument.
• Anna-Carin Forsberg kommer
med choklad, tillverkad i Umeå.
• Kajsa Åberg från Region Västerbotten Mat & Måltid berättar om
deras arbete.
Emilia Nilsson,
• Försäljning av tunnbröd, smör,
från Silsjönäs, kommer
lokalproducerade produkter,
och gästkockar.
verktyg mm.
• Barnaktiviteter, filmvisning.
• Fikaförsäljning och provsmakning.
• Öppna hus på Hembygdsområdet, bla i Bagarstugan
n
med visning av tunnbrödsbakning.
• Musikunderhållning.
Mer info finns på Tunnbrödsmässan i Åsele
på Facebook eller på asele.se.

GRATIS BUSSAR från Bjurholm, Dorotea,

Vilhelmina, Junsele och Lycksele finns att boka
på 072-595 49 36. OBS! Begränsat antal platser.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.37 - 14 september
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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:...............................................................................................................................................

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

www.varitryck.se

