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VARI-tryck AB

Allt för din marknadsföring!
Stort sortimet av prylar för marknads-

föring  finns att köpa eller beställa hos oss!
Skyltar, beachflaggor, banderoller,
affischer, reklamflaggor, visitkort,

stämplar, kuvert - med eller utan tryck,
trottoarpratarskyltar, reklamflaggor –

ALLT DETTA OCH MYCKET MER
FINNS HOS OSS!

Data Graf

www. varitryck.se

VILHELMINA

BULLERFALLET

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse

Nr 40Årgång 3 DOROTEA -bladet
2021-10-07



www.varitryck.se

Gudstjänst med bibelutdelning, Dorotea kyrka
Söndagen den 10/10 kl 11.00
Barnensbibel delas ut till församlingens 6-åringar.
Peter Westerberg
Helén Skoglund

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningen äger rum i Risbäcks kyrka fredag 15/10 kl 11.00
Därefter inbjudes till minnesstund. Osa till Begravningsbyrån

0942-512 25 senast 11/10. Tänk gärna på valfri fond.

Vår älskade

Per-Ove Granlund

Syskonen
Övrig släkt och vänner

* 12/2 1947   † 20/9 2021
har hastigt lämnat oss

Västra Granberget

• Service och reparation av alla
 bilmärken, även skoter,  ATV och 
 andra mindre och större maskiner
• Däckmaskin & balanseringsmaskin
• Rekond
• Felkodsläsning
• Svetsning & reparation av aluminium, 
 rostfritt & annat stål
• Försäljning av begagnade bilar
• Ultraljudstvätt

Har du behov av:
Ring för bokning: 
070-308 79 16
Jonas Gebart, 

Järvsjöby

Välkommen!  Jonas, Sanna och Camilla
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MÄRITHS OSTEOPATI & HÄLSA
Tel: 073-028 29 55, Storgatan 8, Vilhelmina

Erbjuder även tjänster som livscoachning & massage

Boka via www.timecenter.se eller via hemsida eller FB.   www.inlandsosteopaterna.se

Huvudvärk • Ryggbesvär ex ryggskott • Axel- & Nackbesvär
Smärtor i armar & ben • Andningsbesvär • Muskel-& ledvärk
Belastningsskador • Förslitningsskador • Stressrelaterade besvär
T ex efter knäoperation, ärrvävnad & återställning av funktion av leder & muskler.

Osteopati har en helhetssyn på kroppen 
Osteopati är en manuell medicin med bred tillämpning och mjuka 

metoder, passar både barn (i Sverige från 8 år) och äldre.
Osteopater är utbildade till a� behandla personer med olika typer

av besvär med långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning.
Vanliga exempel:

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

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Villa säljes
Tvåvåningshus centralt Dorotea. 5 rum och kök, källare och 
biutrymmen. Boyta 109 kvm, tomt 1145 kvm.
Vid intresse kontakta: 070-664 75 45 eller 070-268 06 63.

Tur & Retur: Nya öppettider från 6/10!
Måndag, tisdag STÄNGT
Onsdag, torsdag, fredag 12.00-18.00
Lördag 10.00-14.00

Hjärtligt välkomna
till vår välfyllda butik!
                   Dorotea IF

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

för 2022 finns
nu i butiken!

Välkomna in!

ALMANACKOR
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.40 - 9 oktober

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:...............................................................................................................................................
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Andreas skapar bästa 
värde för dig 
Genom att planera för rätt åtgärder i rätt tid, 
skapar Andreas bästa förutsättningar för din 
skog att växa och utvecklas som du vill. 

Ring Andreas Hedberg 
072-050 46 37

SKÖNA LYXIGA UNDER!
Har du problem att finna dig en BH som passar?
Jag har ett visningsrum där du kan komma och
få hjälp att hitta rätt storlek för just DIG!

Utprovning, enskild eller i grupp (max 4-5 st),
ring/sms:a Märith Ackemo 073-028 29 55.

Jag �nns på Storgatan 8, Vilhelmina.Följ oss på fb

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring ett 
oförpliktat samtal. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Inte sände Gud sin Son, Jesus, till världen för att döma världen 
utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Joh. 3:17
Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Det här erbjuder vi:
Bra utbildning

Gott kamratskap

Spännande roligt och
omväxlande jobb

Tillgång till vårt gym

Tillgång till vår tvätthall
och verkstad

Du får C-körkort om du
inte har det

Läkarundersökning varje år

Du får hjälpa människor i nöd

Lön på ca 90 000 per år

DELTIDSBRANDPERSONAL SÖKES

Det här kräver vi:
Du ska ha fyllt 18 år

Du ska ha lägst B-körkort

Du ska ha din arbetsgivares 
tillstånd

Du kan simma minst 200 meter

Du bor och jobbar så du kan 
vara på brandstationen inom
ca 5 minuter

Du ska ha goda kunskaper i 
svenska språket

Du behöver ha bra fysisk status, 
vara frisk och klara våra tester

Om du känner att det här är något för dig, 
hör av dig till räddningschefen på

lars.rydstedt@dorotea.se eller 0942-141 64.

Facklig kontakt för BRF är Pelle Eskelind som nås på
pelle.eskelind@gmail.com eller 070-255 65 74.

Välkomna att söka till vår gemenskap!

Vi söker både kvinnor och män


