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Alltid mycket i lager!!

N IN!
VÄ
VÄLKOMMEN
VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

Gudstjänst, Dorotea kyrka

Söndagen den 24/4 kl 11.00
Ingela Lindberg & Maria Hahlin sjunger.
Pierre Danielsson, Veronica Westerlund.

Vår älskade

Karl-Gunnar
Burström
* 12 februari 1937

har idag omgiven av sina nära och kära
somnat in
Västra Ormsjö
4 april 2022

ISOLA

Clary och Tomas
Ingela och Göran
med familjer
Släkt och vänner

Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
Jag drömmer jag åter
är frisk och stark
Jag ser blåbär i skog
och hjortron på myr
Jag ser öring i bäcken
och älg som flyr
Nu sover jag skönt
det är lugnt i mitt bröst
Det lindrar er sorg
och skänker er tröst
Alltid älskad
För evigt saknad

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärt- och Lungfonden eller IF Uven Bg 5268-7381.

SENIORMÄSSAN I UMEÅ 4/5
Buss avgår från Dorotea via Åsele.
Anmälan senast fredag 29/4 till tel
070-312 90 19 eller 070-307 97 07.

www.varitryck.se

Välkomna!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Motionsdans till Mickes i Lajksjö FH lördag 23/4.
Kl 19.00 - 22.30. Inträde 150 kr, swish eller kontant.
Varmt Välkomna! Lajksjö Intresseförening

THAI/TAKEAWAY Lör-sön 23-24/4 kl 14.00-18.00.
Utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat

072-748 65 65

Konsert i Dorotea kyrka
Torsdag 28/4 kl 18.30
Ida Meidell Blylod –

barockviolinist och
folkmusiker från Umeå.

Fritt
inträde!

Johan Hedin –

världsturnerande nyckelharpspelare från Småland.

”Jag erbjuder
tjänster som utvecklar
ditt skogsägande”
Jag hjälper dig att få en god överblick och tillgång till de verktyg
du behöver för att nå dina mål med skogsbruket. Vi erbjuder allt
från skogsvård och rådgivning till avverkning och gallring.
Läs mer på sca.com/skog eller kontakta din lokala virkesköpare.

Elof Grönlund
virkesköpare i Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

www.varitryck.se

Melodikrysset v.16 - 23 april
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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

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva. Joh.14:19
Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Amandine, Cherie, Gul mandel mfl
sorter. 5 & 20 kg förp. Även KRAV-potatis. Sättpotatis, flera sorter. Morötter,
lök, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter, 60-70% bärhalt. Säljes
från lastbil. SÖNDAG 24/4, 22/5: 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.

Dags att byta fönster?
Just nu erbjuder vi 20% rabatt på
fönstren vid beställning innan sista april.
Kontak
Kontakta
kta
t oss för kostnadsfrii offert:
info@fonsterteknik.nu
0940-16 68 80 • fonsterteknik.nu
VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

i Vilhelmina • Hör av dig idag • 070-56 200 58

www.varitryck.se

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

Event bartenders
Vilhelmina Lärcentrum genomför en kurs i barteknik i
samarbete med Hotell Wilhelmina.
Utbildningen ger dig grundläggande barkunskaper för att
servera under events och utformas efter vad arbetsgivare
söker hos en bartender.
Utbildningen pågår fyra kvällar där sista kvällen är ett event
där du övar "i skarp miljö".
Tidpunkt: 17-19 maj kl 16-21, 20 maj kl 16-00
Plats: Hotell Wilhelmina
Anmäl dig på http://vilhelminalarcentrum.se

Sommarvikariat som Personlig assistent i Åsele!

Jag är en 45-årig man som är förlamad i armar och ben och sitter i
rullstol. Jag behöver hjälp i olika situationer, som oftast är av
mycket personlig karaktär, för att klara av det mesta praktiska i
mitt liv, med mig själv, mitt hem, men även på fritiden.
Inget krav på någon utbildning, största vikt läggs vid personlig
lämplighet. Du bör vara mellan 18-70 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt
schema. Tillträde sommarvikariat v25-34 och v29-32. Kan ev bli
längre vikariat. Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Det går även att ringa nedanstående nummer om ni har ytterligare
funderingar. Senaste ansökningsdag 2022-06-05, men tjänsten kan
tillsättas tidigare.
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24 UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00.
www.varitryck.se

