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Vilhelmina Lärcentrum anordnar tillsammans med Sollefteå
en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom
krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 9 nov 2020

Sista ansökningsdag 11 sep

• Distansutbildning
• Träffar på Lärcentrum
• 30% praktik
• Utbildningstiden är 1,5 år

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se
Välkommen med din ansökan nu!
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 Välkomna till musikgudstjänst i Dorotea kyrka 
Söndagen den 16/8, kl. 18.00.  

 

till alla Er som hedrat minnet
av vår kära

Anna Bergström
i samband med hennes bortgång och begravning.

Ett stort tack även till hemtjänsten och sjukvården för god omvårdnad, 
till MyWay för fin service vid minnesstunden,

och till Begravningsbyrån Kerstin Engkvist, för den hjälp vi fått.
Jan

Roland
med familjer

Flitigt så länge
krafterna räckte

Fridsam och nöjd
har Du levat Din tid

Somnat när allmakten
livslågan släckte

Ljust är Ditt minne
Vila i frid

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Tåsjögårdens
trivselfond: Swedbank, clearingnr 81471, kontonummer 6942809408.

har idag stilla insomnat
i ljust minne bevarad

Tåsjö/Häggås

Vår älskade

Ann Persson
* 20/12 1924    † 29/7 2020   

HARRY
Börje

Magnus, Morgan
med familjer

Ulla och Eivind
Mona, Monica
med familjer
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Vad kan vi göra  
för dig och din skog?

Med tjänster som täcker skogsägarens hela behov  
är vi en trygg, lokal och långsiktig partner. Du är alltid  

välkommen att kontakta oss.
Anders Tanse Elof Grönlund

sca.com/skog

Personlig service dygnet runt
Ring 0771-77 88 99, precis när du vill,
så får du hjälp med bankärenden och
supportfrågor.

handelsbanken.se/dorotea
Tel 0942-339 40

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Bra betalt för skogar i Västerbotten, extra bra betalt i Vilhelmina, Dorotea, Åsele av danskar som måste köpa/åter-
investera innan årsskiftet pga danska skatteregler. Ring DK svensktalande 0045-43 33 29 79, även kväll & helg.

Säljes: Plastbåt, 3,85, fabriksny, med åror, 12 000:-.
Dubbelbottnad. Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709. Endast en kvar! 
KÖPES: Gård eller villa i eller omkring Dorotea, inom ca 3,5 mils 
radie. Gärna jord- och skogsfastighet, max 200 hektar. 
In�yttningsbart, 100 m² eller mer för trebarnsfamilj. 
Kontakt: Ronny Jonsson 076-803 93 93 eller ronny@jrjab.se
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TEJPHÅLLARE
Hållare för din kontorstejp
finns hos oss...
 ... och tejpen också
 förstås!!

post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB
Allt för ditt

kontor!

Kristen man söker kristen kvinna. 
Svar till: "Kristen man", C/O VARI-tryck, Volgsjövägen 94C, 912 32 VILHELMINA.

Säljes: 30 st jättestora beredda fårskinn
av tackor, vita, tjocka. 600:-/ st. Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

Stuga eller tomt sökes i Dorotea med omnejd
Gärna vid vatten. Vet ni om något ställe eller någon som går i 
tankarna att sälja, hör gärna av er till: Anton 070-270 83 48 
eller Lisa 073-835 91 55.

Vilhelmina Lärcentrum ger

Yrkeskurser hösten 2020
• Svets, påbyggnad (Kvällskurs, enstaka platser kvar)
• Specialpedagogik 1 (Webbkurs med poddar)
• Specialpedagogik 2 (Webbkurs med poddar)
• Redovisning, grundkurs (Kvällskurs, 	ärrsändning)
• Redovisning, påbyggnad (Kvällskurs, 	ärrsändning)
• Bokföring och deklaration (Kvällskurs, 	ärrsändning)

Information och e-anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se 

Vilhelmina Lärcentrum ger

Yrkeskurser hösten 2020
• Svets, påbyggnad (Kvällskurs, enstaka platser kvar)
• Specialpedagogik 1 (Webbkurs med poddar)
• Specialpedagogik 2 (Webbkurs med poddar)
• Redovisning, grundkurs (Kvällskurs, 	ärrsändning)
• Redovisning, påbyggnad (Kvällskurs, 	ärrsändning)
• Bokföring och deklaration (Kvällskurs, 	ärrsändning)

Information och e-anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se 

SYV Sara Danielsson
tel 0940-146 04 

SÄLJES: Rundbalat hö, 070-358 30 78.

Finnspetsvalp, 1 st hane finns kvar. Vaccinerad, besiktigad, 
leveransklar vecka 35. Bra jaktlinje! Säljes endast till jägare. 

Kölvattnets Kennel 070-622 50 90.
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Melodikrysset v.33 - 15 augusti

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:
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