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God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra
kunder och läsare!

Tryckeriet STÄNGT
23/12 tom 10/1.
Nästa annonsblad
kommer den 14/1.
Manusstopp 11/1 kl 12.00.

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VÄL MÖTT 2021!
Mattias, Katarina, Benke,
Lisa, Kicki & Set.
www.varitryck.se

Varmt tack

till alla som hedrat minnet av min käre bror

Göran Näslund
Ebba

Min kära mor
Vår syster, moster och vän

Agneta Henriksson

* 6 augusti 1942 † 17 oktober 2020
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Dorotea
Mona-Lisa
Solveig med familj
Göran
Monika med familj
Eva med familj
Sven-Erik
Släkt och vänner

Jag ärvde en mörk skog
men idag går jag i en annan skog,
den ljusa.
Allt levande som sjunger, slingrar,
viftar och kryper!
Det är vår och luften är mycket stark.
T. Tranströmmer
Askan kommer att spridas i det
sydöstra hörnet av slåtterängen ”Inget”,
norr om Folkes i Tvåtjärn.
Tänk gärna på Hjärnfonden.

Vår älskade pappa, morfar, farfar,
gammelmorfar, gammelfarfar och bror

Stig Andersson

* 31 januari 1937
har somnat in och lämnat oss i stor sorg och saknad

Maria
Simon
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon
Övrig släkt och vänner

Svanavattnet
9 december 2020
Så liten plats en människa tar på jorden
Mindre än ett träd i skogen
Så stort tomrum han lämnar efter sig
en hel värld kan inte fylla det

Begravningen äger rum i Ljusets kapell fredag den 8/1 kl 11.00 i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden eller Reumatikerfonden.

DOROTEA -bladet

på nätet:

www.varitryck.se

www.varitryck.se

God Jul & Gott Nytt År
samt varmt tack för gångna året alla volontärer, kunder,
besökare och vänner.
Dorotea Röda Kors-krets/Styrelsen

Personligt: Man 60+ söker äldre man.

Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C,
912 32 Vilhelmina.

Dorotea Socialdemokratiska Arbetarekommun
önskar alla medlemmar och
sympatisörer en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas
kunder, släkt & vänner

Verkstad/Bärgning:
0940-554 04, 070-694 26 08
Reservdelar:
070-602 67 44

Stefan, Hasse, Erik & Peder

www.varitryck.se

EN STENKUL JUL

Hillevi Johnsén 2018

Jag måste berätta och sanning det är,
att tomtar det finns både här och där.
Vid vår ladugård låg en sten så stor,
där bodde tomtar berättade mor.

Jag minns jag tänkte, dom vill jag se,
om än jag måste vänta några år på de.
Men så en natt jag vaknade opp
och smög mig ut, med lite hopp,
om att tomtarna vid stenen skulle vara.
Å visst var dom där, en hel tomteskara.
Nissarna lade in klappar i hast,
som staplades på slädar till renarnas last.
Sadla renar gjorde tomtefar,
och på barnens önskelistor hans ordning var.
En liten tomte kom till mig och sa:
-Vill du vara med oss måste du en luva ha.
Luvan jag tog på och då jag såg
stenens dörr i närheten låg.
Dörren öppnades av tomtemor
som bjöd oss in både liten och stor.
Stenrummet var stort som ett slott
och allt vi bjöds på var väldigt gott.
Jag fick åka släde dragen av en ren,
en hissnande färd nära månens sken.
Och långt där nere såg jag byn,
men nog var jag glad att att vara nere från skyn.
Vad jag här berättat var så väldigt kul
så det gör jag om varje jul.

www.varitryck.se

Villa om 156 kvm i Dorotea säljes.
Ring 073-840 19 83 vid intresse.

Tur & Retur

Har öppet mellandagarna 28-29-30 december
kl 10.00-14.00.
Välkommen!
Dorotea IF

BLODBUSSEN KOMMER TILL
DOROTEA
VÄLKOMMEN!
Står vid kommunhuset onsdag 13/1 2021 kl 09.00-12.00,
13.30-16.30, 17.00-19.00. Håll avstånd! Vid köbildning,
vänta utanför bussen.
GE LIV – GE BLOD
Håll ut –
nd!
Håll avstå

Vi önskar Er alla

en GOD JUL &
ett GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

Salong Klipp Till nu julledigt tar,
och det tänkte jag göra i väldigt många dar.
Äta, njuta och bara slappa,
och på kroppen formen lite lämpligt tappa.
Önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt år,
så syns vi friska och glada med ett vildvuxet hår.
Salongen stängd 24/12 till 10/1.
Välkommen åter den 11/1.
/Elisabet

Storgatan 37, 912 32 Dorotea
Tel 0942-101 60
www.varitryck.se

Melodikrysset v.52 - 26 december
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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

www.varitryck.se

Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
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Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
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Melodikrysset v.1 - 9 januari

Namn:.....................................................................................................................................................
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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Melodikrysset v.53 - 2 januari

www.varitryck.se

