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Allt för din mässa/utställning
eller ditt event
kan du beställa hos oss!

Här är några exempel
p
Pop-u

vägg

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Trottoarpratare
T
Tro
ottoarpratare

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exepel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Reklamflaggor i flera
storlekar

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Välkommen till Dorotea-Risbäcks församling
Sön den 13/10, kl. 11.00.
-

Ons. den 16/10, kl. 17.30. Veckomässa,

.

Sön 16.00 13 oktober Gudstjänst
Per-Åke Enström, om IBRAs Distansbibelskola

.

dorotea pingst se
Storgatan28,Dorotea

Vårt varma tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av
vår käre

✞ PER ERIK HÅF

Barn och barnbarn
Vårt varma tack till Er alla som på olika sätt hedrat
minnet av vår käre

ÅKE LIF
Ett särskilt tack till personalen på Solgläntan. Med Er
underbara värme och empati gjorde ni Åkes sista år till en
lycklig tid.
Tack till MyWay för god mat och fin service både före och
under minnesstunden.
Märta och Kerstin

DOROTEA-bladet på nätet: www.varitryck.se

www.varitryck.se

DOROTEA-bladet på nätet: www.varitryck.se
LAMMKÖTT från BELLVIK

Slaktat och hängmörat på Jämtlandsgården. Lev v 43-45.
Hel-/halvkropp, finstyckat, vaccumpackat och märkt, inkl färs.
125:-/kg. Katarina 070-680 70 03.

Näringslivsranking

Välkommen till informationskväll
Hur har Dorotea placerat sig i undersökningen som gjorts?
Rapporten presenteras av Mats Andersson, regionchef
Svenskt Näringsliv.
10 oktober Hotell Dorotea kl 18.00.











Världsmusik i världsklass!
Förtrollande världsmusik med sextetten Tarabband på turné i Västerbotten
Tarabband är ett kritikerrosat och bejublat liveband från Malmö som består av etablerade
musiker från Sveriges folk- och världsmusikscen. Bandet släppte sitt debutalbum Ya Sidi
år 2013 och leds av den karismatiska Nadin Al khalidi.
Sångerna hämtas både från traditionell arabisk musik såväl som bandets egna unika
kompositioner. Här blandas sufiska influenser med pop och folkmusik så att tarab uppstår.
Tarab är det arabiska begreppet för det band av extas som kan uppkomma mellan musiker
och publik.
Arr: Dorotea Musik och Riksteaterförening, ABF, Vuxenskolan, MOTILI

www.varitryck.se

Åselebygdens Folkdanslag

Nu drar vi igång med dansträning. Alla som älskar
a röra sig ll musik - även spelmän - alla är
välkomna, liten som stor, gammal som ung.
Första träffen blir i Varpsjö Bygdegård 13/10
kl 18.00. Mer info fås av Maria Hahlin
070-210 04 08 eller via FB Åselebygdens Folkdanslag.
Dags att stänga LOPPISHUSET för säsongen! SISTA CHANSEN får du

Lördag 12 oktober kl 11.00-16.00.
Flera säljare på parkeringen med t ex:

Verktyg • Skoterkläder • Barnmöbel mm

FIKA MED
HEMBAKAT!

Extrapriser i butiken, bl a:

GARDINER 30%

Övrigt öppet: Torsdag & fredag 11-16.

Välkommen till Östra Ormsjö!

070-674 61 53

En veckas intensivutbildning

Vikarier i Storhushåll
Behovet av vikarier inom Storhushåll är stort. Lärcentra och
branschen i fem kommuner har tagit fram en introduktionsutbildning för dig som är intresserad av yrket.
Deltagare från Vilhelmina, Dorotea, Åsele:
Utbildningen är i Vilhelmina (praktikdag i hemkommunen):
Kurstid: 2019-11-11 – 2019-11-15
Deltagare från Storuman, Sorsele:
Utbildningen är i Storuman (praktikdag i hemkommunen):
Kurstid: 2019-11-19 (Obs tisdag) – 2019-11-22
Sista anmälningsdag: 2019-10-27.
Läs mer och anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se
http://storuman.se/larcentrum
Åsele
Lärcentra

www.varitryck.se

Förbrukningsmateriel för älgjakten hittar du hos o
oss!
s
Papperstallrikar

Plastbestick
Pappmuggar
Engångshandskar





Kraftpapper
Torkpapper






           

 



 

 
 

 




 











 

 

















































KOPIERINGSPAPPER...

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

VÄLKOMMEN!
VARI-tryck
t
k

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Manusstopp torsdagar kl 15.00!

BJÖRKVED

Vilhelmina Vedbod POSO AB
Följ oss på
å
070-564 92 79
Ty Guds nåd har uppenbarats till
frälsning för alla människor. Tit. 2:11

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

eMedborgarveckan:
Upptäck biblioteket online!

Vill du komma igång med att lyssna på e-ljudböcker, släktforska på nätet, läsa tidningar i telefonen, söka stipendier och
bidrag eller se strömmande film?

Välkommen på en presentation av bibliotekets digitala
gratistjänster onsdag 9/10 kl 18-19
eller torsdag 10/10 kl 12-13.



Onsd. 16/10 kl. 19.00
Entré: 150:- (scenpass 100:-)
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Melodikrysset v.41 - 12 oktober
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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

Välkomna

till Doroteas Företagsgala
lördag 23 november 2019,
där vi samlas till en trevlig kväll
för att uppmärksamma
Dorotea kommuns driftiga entreprenörer.

Datum:
Plats:
Välkomna:
Middag:
Gäster:

23 november 2019
Hotell Dorotea
Kl 17.30
Kl 18.00
Entreprenörer med respektive.
Bjud gärna med era anställda.

Underhållning:

Band1 spelar från kl 21.00, med efterinsläpp
för allmänheten från kl 22.00.
Puben öppen till kl 02.00.
Kavaj

Klädsel:
Kuvertavgift:

Anmälan:

Arrangör:

3-rätters middag inklusive fördrink och
underhållning 540:med alkohol 675:Möjlighet att köpa drinkbiljetter finns
om så önskas.
Anmälan görs till Hotell Dorotea via
0942-477 80 eller info@hotelldorotea.nu
Sista anmälningsdag är 8/11.
Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser.
Dorotea kommun och Näringslivet

www.varitryck.se

