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dorotea.pingst.se
Storgatan 28, Dorotea

Titta in lördag 26 feb 11.00–15.00
Nybakat fika med Elin & Stanley.

Mässa, Dorotea församlingshem
Söndagen den 27/2 kl 11.00
Peter Westerberg, Veronica Westerlund.

Vårt varma tack  
till alla Er som på olika

sätt hedrat minnet av vår käre

Bernt Lindgren
i samband med hans bortgång och begravning.

Åke Pär Sonia
med familjer

    Bowlingen i Vilhelmina
    startar fredag 25 februari kl 13.00.

Samling för samåkning på torget Dorotea kl 11.00. 
Vi äter lunch vid 12.00. Anmälan till Göran 070-320 64 56.

Välkomna!

Vill Du lära dig att sy tennarmband?
Nu finns det platser kvar, där du kan få möjlighet att få

lära dig detta i en studiecirkel.
Kostnad: Ingen deltagaravgift, man betalar enbart för 

arbetsmaterialet man använder.
Tid: Tisdagar kl 16.00     Plats: ABF Dorotea

Vid intresse anmäl dig till ABF, tel: 0942-500500,
mail: info.dorotea@abf.se M

itt i Lappla
nd
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 25/2:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina Sagahallen 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, Princess, Bintje,
Asterix & King-E. 

Egen odling.

Nästa tur 25/3.
Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

  Förbeställ gärna. Tar kort & kontant. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Keramikkurs
Både för dig med erfarenhet eller du som är nybörjare.
8 träffar med start tisdag 8 mars kl 17.30 i Vuxenskolans lokal. 
Pris: 1750 kr/person inkl 3 kg lera.
OBS! Max 8 personer. Först till kvarn!
Ledare: Arto Hietanen.
Anmälan tel: 0942-103 30 eller e-post: dorotea@sv.se

Lärlingsutbildning CNC-operatör
Vill du ta steget och utbilda dig i ett bristyrke? 

Vilhelmina Lärcentrum i samarbete med Dorotea Lärcentrum
kan erbjuda en lärlingsutbildning till CNC-operatör. Du lär dig
i utbildningen hur du planerar, programmerar och kör CNC-
maskiner i industri och verkstad. Du får även kunskap om de 
material som används inom industrin.

Tillsammans med lokala företag i Vilhelmina och Dorotea får du
under utbildningen jobba i verksamheterna tillsammans med
erfarna handledare. 75% av utbildningen är på arbetsplats och
25% är teoretisk på distans. Distansstudierna sker mot Astar
utbildning i Umeå och vissa moment sker på plats i Umeå. 

Antagning sker löpande när vi har nog många sökande, via
intervju med våra företag. Begränsat antal platser.

Ansök nu via Vilhelmina Lärcentrums hemsida
vilhelminalarcentrum.se/CNC-operator
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Visst svarar du 
på folkhälsoenkäten
Dina svar bidrar till att förstå hälsan i Västerbotten och hur den kan 
förbättras. Det är viktigt så att alla kan få stöd till bästa möjliga hälsa 
och livsvillkor oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller vari 
länet de bor.

Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika villkor till  
21 500 personer i Västerbotten under våren 2022.

Får du en 
inbjudan 

– var med och 
gör skillnad!

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

Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. 
Tro på Gud och tro på mig. Joh.14:1

Slussfors Fria församling  - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Amandine, Cherie, Gul mandel. 5 och 
20 kg förp. Även KRAV-potatis. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, 
fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter (60-70% bärhalt). Säljes från lastbil. 
SÖNDAG 30/1, 27/2, 27/3: 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.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.8 - 26 februari

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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Välkommen till en   
informationskväll 
Vi bjuder in dig som privat skogsägare till en skogskväll där  
du får lära känna vår förening närmare. Under kvällen berättar  
vi hur vi arbetar för ditt bästa i alla delar av ditt skogsägande  
samt hur du får vara med och dela på vinsten vi skapar. 

På plats finns våra skogsinspektorer och förtroendevalda  
från lokalt sbo-råd.

Tis 1 mars kl 18.00 - Varpsjö Bygdegård. Vi bjuder på semlor!

Ons 2 mars kl 18.00 - Digitalt Teamsmöte.  
Anslut via möteslänk på norraskog.se/kalender

Vid frågor, ring  
Patrik Edblom 070-586 35 13.


