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Allt för din marknadsföring!
Stort sortimet av prylar för marknadsföring 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!
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Gudstjänst, Dorotea församlingshem
Söndagen den 20/3 kl 11.00
Karl och Rose-Marie Winberg.

Dorotea Gospel

Nu kör vi igång och övar i Dorotea församlingshem.
Vi ses varannan vecka (jämna) med start tisdag 22/3 kl 18.30.
Veronica Westerlund.

Titta in

lördag 19 mars 11.00 –15.00
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dorotea pingst se
Storgatan 28, Dorotea

Vår käre

Johnny Hansson

* 24 september 1947
har lämnat oss i ljust minne bevarad
Älskad – Saknad
Dorotea
28 februari 2022
Det kom en dag en stilla vind
Leif och Helena
Som smekte ömt din trötta kind
med familjer
Liksom ett ljus som blåses ut
Syskonen med familjer
Din levnadsdag har nått sitt slut
Begravning i Ljusets kapell i Dorotea fredag 25/3 kl 14.00.
Tänk gärna på Cancerforskningsfonden Norrland.
Minnesblad skickas till Fonus Vilhelmina, Volgsjövägen 33B, 912 32 Vilhelmina.

STÄMPLAR
Stämplar i flesta de utföranden
beställer du hos oss.
Hör av dig för info och pris.

VARI-tryck

Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan
Torsdagen den 17 mars kl 15.00-18.00.
Välkommen in på fika!

Laddkabel - 3 i 1

Laddkabel med hållbart nylonfibertyg för laddning
av mobiltelefon, surfplatta m m. Kabeln ansluts i
ett USB-uttag och kan sedan ladda tre typer av
kt.
enheter, USB C, Micro USB samt Lightning-kontakt.
Längd 120 cm.

Välkomna!
VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

199:-

Andreas ger dig mer
värde för din skog
Som medlem i Norra Skog erbjuds du alltid våra
bästa priser, rabatter och premier. Du är med och
delar på vinsten vi skapar och dessutom får du
förmånlig ränta på de affärer du gör hos oss. På så
sätt ser vi till att en levererad kubikmeter aldrig
slutar att växa i värde för dig.
Ring Andreas
så berättar han mer.
072-050 46 37

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!
DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

0940-103 00
Vilhelmina

håller årsmöte tisdag 5/4 kl 18.00 på
Kullerbacken.
Vi bjuder på fika! Varmt välkomna!
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bulta och dörren ska öppnas för er. Matt.7:7

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

Vänsterpartiet i Dorotea
kallar till ÅRSMÖTE
torsdag 24 mars kl 18.30, ABF.

Medlemmar & sympatisörer varmt välkomna!
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Vi fikar, pratar nutid och framtid.

TILLKÄNNAGIVANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER
Datum: 2022-03-28
Tid:
Kl 13.00
Plats:
Medborgarhuset i Dorotea, A-salen
Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag
21 mars, 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, med coronaavstånd.
Vi uppmanar allmänheten att inte besöka sammanträdet om man inte känner sig helt frisk.

Christer Eriksson
ordförande
www.varitryck.se
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Melodikrysset v.11 - 19 mars
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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

THAI/TAKEAWAY 19/3 och 20/3 kl 14.00-18.00.
Utanför kommunkontoret i Dorotea.

072-748 65 65

Worawits thaimat
Inbjudan årsmöte

Medlemmar, sympatisörer och intresserade –
Välkomna till möte tisdag 22/3!
Vi bjuder på mat kl 17.00 på Ankis bar.
Dorotea Kommunlista DKL Anmäl dig via sms eller ring 070-340 95 33.

Dorotea Socialdemokratiska Arbetarekommun
kallar till årsmöte 2022

Tid: Torsdag 2022-03-22 kl 18.30
Plats: ABF
Information av Gaby Bisping,
socialchef i Dorotea kommun.
Vi bjuder på fika och underhållning.
Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen



















www.varitryck.se

DELTIDSBRANDPERSONAL SÖKES

Det här erbjuder vi:

Det här kräver vi:

Bra utbildning

Du ska ha fyllt 18 år

Gott kamratskap

Du ska ha lägst B-körkort

Spännande roligt och
omväxlande jobb

Du ska ha din arbetsgivares
tillstånd

Tillgång till vårt gym

Du kan simma minst 200 meter

Tillgång till vår tvätthall
och verkstad

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

Du får C-körkort om du
inte har det
Läkarundersökning varje år

Du ska ha goda kunskaper i
svenska språket

Du får hjälpa människor i nöd Du behöver ha bra fysisk status,
vara frisk och klara våra tester
Lön på ca 90 000 per år
Vi söker både kvinnor och män
Om du känner att det här är något för dig,
hör av dig till räddningschefen på
dan.danielsson@dorotea.se eller 0942-141 64.
Facklig kontakt för BRF är Tomas Appelqvist som nås på
appelqvisttomas@gmail.com eller 070-317 49 09.

Välkomna att söka till vår gemenskap!
www.varitryck.se

