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Dorotea - Risbäcks församling

Är du i behov av enskilt samtal?
Diakoniassistent, Rose-Marie Näslund:
0942 - 142 40
Vår älskade Mamma, Mormor och Farmor

Inger Marcusson

* 28 mars 1937
har lämnat oss i stor sorg och saknad.
Dorotea den 9 november 2020
Anna-Karin, Roger och Inga-Lill med familjer
Lika stilla som du levat, lika stilla gick du bort. Vila i frid!
Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste. Vi vill rikta ett varmt Tack till Bergvattengården/Tallgläntan samt Dorotea Vårdscentral för god omvårdnad. Tänk gärna på Cancerfonden.
Vår älskade pappa,
morfar och svärfar

Dhari Yayha Sabri
* 1 juli 1951
har stilla insomnat efter en tids sjukdom
Dorotea
26 oktober 2020
Nadja och Jonathan
Ditt älskade barnbarn Melinah
Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste.
Tänk gärna på Diabetesfonden.

Älskade P
Pappa, M
Morfar
f och Vän
Vi står här med gråt
och med saknad
Spill inga tårar, sa Du, när jag dör
Det är inget att gråta för
I minnet lever jag ju kvar
Ingen kan dö som levat har
Tänk er, som om jag tog en promenad
Vi ses igen, inte nu,
men om ett tag
Vi älskar Dig!
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SÄLJES: Volvo V50 -09. Ca 18 000 mil, ingen rost. Ny kamrem,
olja och filter. S-däck, nya v-däck. 070-577 46 48.

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

Information från Överförmyndarenheten
i Södra Lappland
Ansökningar avseende uttag från spärrat konto måste vara
handläggaren tillhanda senast den 10/12 för att ansökan ska
kunna handläggas innan jul.
Överförmyndarenheten önskar komma i kontakt med dig som
är intresserad av att ta på sig ett uppdrag som god man eller
förvaltare. Vill du veta mer – kontakta oss gärna.
Postadress: Sorsele kommun, Amanda Flodin, 924 81 SORSELE
Tel: 0952-140 86

NYFIKEN PÅ HUR DET ÄR ATT
PLUGGA PÅ UNIVERSITET?
Har du gått och funderat på att plugga på universitet eller högskola, men
vet ännu inte om det vore rätt för dig? Här får du möjligheten att få
information och ställa dina frågor. Vi pratar bland annat om:
•
•
•
•

Hur är det att plugga på ett universitet eller en högskola?
Vilka utbildningar finns vid Umeå universitet?
Hur funkar det att vara distansstudent?
Universitetets stöd för studenter

Tid och plats: 2 december kl. 18-19, via Zoom.
Läs mer på umu.se/utbildning/nyfiken
Välkommen!
Studievägledare från Umeå universitet samt
lärcentrumen i Dorotea, Vilhelmina och Åsele

www.varitryck.se

Saemiengïelelåhkoem maehtede kraantodh
Veeljememoenehtse laavenjosteme 3 kap. 5§ mietie saemiedigkien laakesne nænnoestamme annjebodts saemien gïelelåhkoe edtja gaahpene årrodh dle maehtedh daam
kraantodh rahkan 15 biejjeste - jåvleasken 15 beajjan 2020 daejnie sijjine:
KRAAPOHKE: Kraapohken tjïelte, Tjïeltegåetie, Storgatan 42
Måan–bearj: 10.00–12.00
ANNJEBODTS SAEMIEN GÏELELÅHKOEN BÏJRE MAEHTEDE KLÅÅKEDH
Annjebodts saemien gïelelåhkoe gaahpene jïh maehtede daam kraantodh tijjem rahkan
15 biejjeste - jåvleasken 15 beajjan 2020.
Dïhte gie annjebodts gïelelåhkose bæjhkoehtamme men ij luhpiem åadtjome meatan
årrodh åadtja nænnoestimmiem klååkedh. Jïh aaj dovne fïerhtede gie meatan annjebodts
gïelelåhkosne reaktam åtna klååkedh jis naan jeatjabe almetje luhpiem åadtjome desnie
meatan årrodh. Klååkeme nænnoestimmiem annjebodts gïelelåhkoen bïjre galka leeneståvrose båateme dennie leenesne gusnie Saemiedigkie åejviesijjiem åtna minngemes
jåvleasken 15 b. 2020. Klååkeme nænnoestimmeste annjebodts saemien gïelelåhkoen
bïjre dam pryövodh byjjes tjåahkosne leeneståvrosne Norrbotten leenesne goevten 15 b.
2021.
Klååkemem seedtsovvedh diekie Länsstyrelsen Norrbottens län, 971 86 LULEÅ, jallh
e-påastine: norrbotten@lansstyrelsen.se desnie buerkiestamme mannasinie nænnoestimmien bïjre klååkeme jïh guktie nænnoestimmiem jeatjadehtedh jïh dov nommine tjaeledh
gubpede klååkeme båata.
Vielie bïevnesjh daesnie: www.sametinget.se/prel-rostlangd

Sameröstlängden hålls tillgänglig för granskning
Valmyndigheten har i samråd med Sametinget enligt 3 kap. 5 § sametingslagen beslutat
att den preliminära samiska röstlängden ska hållas tillgänglig för granskning under tiden
15 november–15 december 2020 på följande ställen:
DOROTEA: Dorotea kommun, Kommunhuset, Storgatan 42
Mån–fre: 10.00–12.00
DEN PRELIMINÄRA SAMERÖSTLÄNGDEN KAN ÖVERKLAGAS
Den preliminära sameröstlängden hålls tillgänglig för granskning under tiden 15 november
– 15 december 2020. Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära sameröstlängden får överklaga beslutet i den delen. Vidare får var och en som tagits upp i den
preliminära sameröstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp.
Överklagandet av beslutet ska ha inkommit till länsstyrelsen i det län där Sametinget har
sitt säte senast den 15 december 2020. Överklagandet av beslutet om den preliminära
sameröstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen i Norrbottens län
den 15 februari 2021.
I överklagan, ställd till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ,
eller via e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se ska framgå varför man överklagar beslutet
och på vilket sätt beslutet ska ändras samt avsändaren.
.FSJOGPSNBUJPOmOOTQÌ
www.sametinget.se/prel-rostlangd
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Villa till salu i Dorotea, Slåttervägen 15.
Ring Fredrik Molin, 070-25 25 767.
Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens
dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2Kor. 6:2
Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

MELODIKRYSSET fick tyvärr inte plats denna vecka.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Legorökning inför jul
Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och
märkt på Centralgatan 35 (f d Turistbyrån), den 3-4/12
kl 11.00-19.00. Beställning av julskinka vid inlämning.
Utlämning 18/12. För ytterligare info ring 073-800 80 80.

Åsele Rök & Vilt AB
TILLKÄNNAGIVANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER
Datum:
Tid:
Plats:

2020-12-07
Kl 13.00
Medborgarhuset i Dorotea, A-salen

Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag
30 november, och handlingarna finns därefter tillgängliga i
kommunhusets reception.
Sammanträdet är offentligt och alla hälsas välkomna att delta
i den inledande frågestunden samt i övrigt närvara som
åhörare.
I det läge vi befinner oss i, med risk för smittspridning av
coronavirus Covid-19, uppmanas allmänheten att inte besöka
sammanträdet om man inte känner sig helt frisk.

Christer Eriksson
ordförande
www.varitryck.se
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FÖRFATTARSAMTAL

NILS-HENRIK SIKKU och KATARINA PIRAK SIKKU
Torsdag 3 december kl 18.00-19.00.
Välkommen till ett samtal om den nyutgivna boken "Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne" med författarna
Nils-Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku!
Samtalsledare är poeten Pär Hansson.
Arrangemanget är gratis och sker online i Teams. Du behöver
inte ha Teams för att delta. Anmäl dig till
karin.raghall@dorotea.se senast 1/12.
Arrangörer: Dorotea bibliotek och
Dorotea samisk förvaltningskommun

Vilhelmina november 2020

Bildekorer
Vi hälper er med bland annat bildekorer
och en och annan
ICA Tallens nya
släpvagn :)
ljusskylt
En ljuspunkt i dessa tider!

Vi som levererat
och tackar för förtroendet är:
Reklam AB
www.varitryck.se

Tur & Retur

Lördagsöppet 28/11
kl 10.00-14.00.
Dorotea IF

BLACK WEEKEND
Onsdag 25/11 till lördag 28/11 lämnar vi

30% blackfridayrabatt

på HELA SORTIMENTET

Undantag - redan prisnedsatta varor, presentkort & varor från LJ Design.
PS. Du vet väl att du kan ringa och boka egentid efter stängning
OM du inte vill komma under ordinarie öppentid. 0730-35 88 15 Bengt.

Välkommen in!

Skyltlördagen 28/11
På grund av Covid-19 kommer årets skyltlördag inte
att medföra något evenemang. Däremot kommer
marschaller tändas längs Storgatan kl 14 och
butikerna kommer julskylta i skyltfönstren för
att skapa julstämning trots omständigheterna,
nu när vi går in i adventstid.
VI ÖNSKAR DIG EN
GOD FÖRSTA ADVENT!
Dorotea Kommun

INVIGNING

Av secondhand butiken i Tornhuset, Vilhelmina Kyrkstad
Söndag 29 november . Från kl: 14.00

Sedvanlig glöggservering sker i år utomhus. 15 personer i butiken per tillfälle med
biljettsystem. En in - en ut. Tänk på att hålla avstånd och att stanna hemma vid
minsta förkylningssymptom.
Från och med måndag 30/11
har vi öppet som vanligt, nya
lokalerna på Storgatan 6, Tornhuset.
Må - to: 11.00 - 17.00
Fre: 11.00 - 15.00
Lör: 11.00 - 14.00
instagram.com/magasinmixvilhelmina
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

www.magasinmix.se

Storgatan 6
Tfn: 070 - 221 92 69

Handla säkert hos oss, maxantal i butiken & avstånd gäller alla dagar!

www.varitryck.se

SKOGSBRUKSPLAN

Ge din skog
den bästa
julklappen
Med en skogsbruksplan från SCA får
din skog de allra bästa förutsättningarna
– och du får svar på alla dina frågor.
Med en skogsbruksplan från SCA blir det lätt att
göra rätt. Planen ger dig information och åtgärdsförslag
anpassade efter din skogs förutsättningar och dina mål.
Den är ett bra hjälpmedel när du vill bedriva ett
lönsamt och hållbart skogsbruk.
Kontakta din virkesköpare för mer information.
sca.com/skogsbruksplan

www.varitryck.se

