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Nu utses församlingsrådet

Välkommen till församlingsVar med och påverka!
möte i Dorotea-Risbäck
Du kan också lämna in ditt förslag
församling för nominering av
ledamöter till församlingsrådet. till församlingsexpeditionen senast
fredag den 26/11 kl 12.00.

Söndag 28/11 kl 13.00
Dorotea församlingshem

Två av våra virkesköpare är Anders och Elof. Hör av dig till oss
med dina skogliga funderingar om framtiden. Du hittar din lokala
virkesköpare på sca.com/skog eller i tjänsten Skogsvinge.

Anders Tanse
Åsele/Dorotea
tel 0941-143 69

Elof Grönlund
Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

www.varitryck.se

Foto @ Michael Engman

”Hösten är en tid
för nystart.”

Foto @ Michael Engman

Mer information:
www.svenskakyrkan.se/
Församlingens lokala styrelse,
församlingsrådet ska väljas för en sodralappland/forsamlingsrad
ny period. Här har du som medlem
möjlighet att föreslå din kandidat.

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 21/11 kl 11.00
Pierre Danielsson
Rose-Marie Winberg

Covid-19 dos 3
och influensavaccinering för
rekommenderade patientgrupper
Dorotea sjukstuga 2021
fr o m vecka 45

Tidsbokning via:
https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/
kontaktkort/Dorotea-sjukstuga-halsocentral/ där det
även finns mer information
ELLER tfn 090-785 91 76, knappval 8
Tänk på:
- att stanna hemma om du har förkylningssymtom
- att komma i nära anslutning till din bokade tid för att
undvika trängsel
- att hålla avstånd!
- Covid-19 dos 3 tas tidigast 6 månader efter dos 2
- Det finns också möjlighet att boka tid för Covid-19 dos
1 och 2

www.varitryck.se

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli
frälst. Rom. 10:9 Slussfors F. f. - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

JULKONSERT med
me
ed
d
”TRIO OF JOY””

Furuberg, Rörström den 28/11
/11 kkl 14
14.00.
4 00
4.00.
Fika med kakfrossa. Loerier. Välkomna!

Rörströms Hembygdsförening, medarr Strömsunds kommun.

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ

King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Amandine, Cherie, Gul mandel mfl
sorter. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt
flera sorter, 60-70% bärhalt. Säljes från lastbil.
SÖNDAG 24/10, 21/11, 12/12: Vilhelmina P Saga-hallen 16.30. Meselefors
rastplats 17.15. Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom
f d OK 19.30. Ej kort. www.potatisbilarna.se. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

FOTOALBUM

Finns nu ett litet parti fotoalbum
med fickor, plats för
200 foton.

VARI-tryck AB

179:-

Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

Dorotea sjukstuga
verksamhetsplanerar...
...och är därför stängd torsdag 18 november
kl 08.00-17.00.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om
jourhavande läkare.
Vid misstanke om livshotande sjukdom eller stroke
ring 112.
www.varitryck.se

9/11 bjuder vi på kaffe och tårta på Tur &
100 år! Fredag
Retur för att fira Dorotea IF 100 år! Välkomna!

Legorökning inför jul
Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och märkt
på Centralgatan 35 (f d Turistbyrån), fredag 19/11 kl 11.00-19.00.
Minimivikt 300 gr per inlämnad detalj. Beställning av julskinka
vid inlämning. Utlämning söndag 12/12.
För ytterligare info ring 073-800 80 80. Åsele Rök & Vilt AB

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 att behandla personer med olika typer
av besvär med långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning.
Vanliga exempel:
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.

Erbjuder även tjänster som livscoachning & massage

MÄRITHS OSTEOPATI & HÄLSA
Tel: 073-028 29 55, Storgatan 8, Vilhelmina

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






Blues, Ballader och Boye
Sätt en stålsträngad gitarr i händerna på honom, låt honom hålla takten med foten
mot golvet och lägg på sin höjd till lite bas och trummor. Mer behövs inte.
Daniel Lemma bjuder oss på ett blandat material med både egna låtar, tolkningar
och Boye-tonsättningarna.
I den enkla sättningen kommer Daniel Lemma närmare sin musikaliska själ än
någon annanstans. Konserten blir en intim avskalad kväll där Daniel Lemma
växlar mellan sina egna låtar, andras låtar som inspirerat honom, samt de Karin
Boyetolkningar som legat till grund för föreställningen ”Stjärnornas Tröst” på
Göteborgs Stadsteater.


www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

SKPF-pensionärerna avd 111 i
Åsele-Dorotea-Vilhelmina inbjudes till

JULFEST
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30 november 2021 kl 13.00 i Dorotea Församlingshem.
Information av anhörigkonsulent.

Kostnad: Medlem 50:-.
Anmälan senast 25 nov 2021 till:
Dorotea
Birgitta 073-054 08 98
Åsele
Eivor
072-234 00 65
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20

Tag med julklapp,
kostnad
högst 70 kr.

Välkomna!

Styrelsen

VI FRAKTAR
DINA DÄCK!
från 895 kr

Läs mer på bussgods.se

www.varitryck.se

Melodikrysset v.46 - 20 november
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
13

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

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

KÖPES TILL ETT SNICKERI:
Pelarborr, bandsåg, spånsug, kombimaskin, snickarbänk
och div verktyg. Björn 070-649 20 43.

www.varitryck.se

HELA

PRODUKTIONSKEDJAN
I VILHE LMINA

från

Ax till limpa

En kortare sträcka "från ax till limpa"

Först ett möte med kund

förslag till kund

Uppmapping av bil
Dekorering av bil

Färdigt!

Kontakt: hansg@mac.com, 070-395 25 50.

Hilex.se
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