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Musikgudstjänst med allsång, Dorotea kyrka
Söndagen den 1/5 kl 18.00

Peter Westerberg, Veronica Westerlund

.

Söndag 16.00 1 maj Gudstjänst
Elin & Stanley Almqvist. Nattvard & fika.

.

dorotea pingst se
Storgatan 28, Dorotea

Vår älskade

Emil Strömqvist

* 16 augusti 1935
har omgiven av sina nära och kära somnat in
Dorotea 14 april 2022
Gun och Leif
Maria och Magnus
Robert och Linda
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Livets slut
kan ingen hindra
men vackra minnen
kan sorgen lindra.

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Cancerfonden.
Vår älskade

Eva Henriksson
* 14 december 1928

har lämnat oss i stor sorg och saknad men i ljust minne bevarad
Västra Ormsjö
16 april 2022
Mors trötta huvud har
lagt sig till ro
Monica Reinhold
Flitiga händer fått vila
Nora Torbjörn
Nu sover hon lugnt i sitt
Annika Vanja
tysta bo
med familjer
Dit våra tankar ila
Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Rädda Barnen.
Tänd ett ljus för Eva på www.engkvistbegravningsbyra.se

www.varitryck.se

Vårt varma tack

till personalen på Dorotea sjukstuga för den goda omvårdnaden
av vår lilla mor

Helga Persson
Agneta Sune Ingemar

Kasta din rabatt
Fram till lördag 30/4 kan du få
upp till

50% rabatt på

HELA SORTIMENTET
genom att kasta 2 tärningar.

Gäller EJ redan prisnedsatta varor, varor från LJ Design samt presentkort.

VÄLKOMNA IN!

Lördag 30/4 (valborgsmässoafton) STÄNGER vi 15.00

QUIZ

med
Avatar kvartetten

MB Dorotea tisdag 3/5 kl. 19.00
Entré: 150:- (scenpass: 100:-)

Nu ger sig Avatarkvartetten från Norrlandsoperans Symfoniorkester åter ut på länsvägarna för turné. Den här gången har de förberett ett musikprogram där du i publiken blir
delaktig och får möjlighet att testa dina kunskaper i ett musik-quiz! De spelar frågorna
live och du är välkommen att gnugga geniknölarna under gemytliga former och tävla om
fina priser. Spetsa öronen, nyttja din breda repertoarkännedom eller lär dig något nytt.
Quizza själv eller i lag med dina vänner, eller varför inte bilda ett team med några du inte
känner och skaffa nya bekantskaper.

Arr: Dorotea Musik o Riksteaterförening, Vuxenskolan
www.varitryck.se

Paltförsäljning på Valborg i Lajksjö FH lördag 30/4 kl 12-15.
Pris 120:-, barn 40:-. Swish & kontant. Reservation för slutförsäljning.
Majbrasa kl 19.00. Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna!
Lajksjö Intresseförening

Ormsjöortens FVOF kallar ll FISKESTÄMMA fredagen den
13 maj kl 19.00, ICA Ormsjödalen. Mooner ll fiskestämman

skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100,
917 91 Dorotea, skriligen llhanda senast den 29 april.
Vi ser gärna a även icke fiskerä sägare kommer på mötet. Välkomna!

Motorsågskörkort nivå A + B
Lär dig hantera motorsågen rä och
oreska
säkert i skogen. Utbildningen ger dig de teoreska
kunskaper och prakska färdigheter som krävs för a kunna
använda motorsåg på e säkert och ergonomiskt sä och för a
ta motorsågskörkort nivå A och B.
Nivå A ger dig kunskaper om vanligt förekommande sågarbeten,
tex vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.
Nivå B ger dig kunskaper vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Röjsågskörkort nivå RA + RB
Lär dig hantera Röjsågen rä och säkert i skogen.
Röjsågskörkortet ses av många som en bra grundkurs i skogsskötsel och skogsvård.
Nivå RA ger dig grundläggande kunskaper för a klara e säkert
arbete med grästrimmer och röjning av sly.
Nivå RB ger dig grundläggande kunskaper för a klara e säkert
och effekvt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten
som skogsröjning och underväxtröjning.
För mer informaon och anmälan kontakta di närmaste
SV-kontor eller via vår hemsida www.sv.se/vasterbo en
Vilhelmina
Åsele
Sorsele
Lycksele

0940-553 89
0941-108 00
0952-101 54
0950-125 85

Dorotea 0942-103 30
Storuman 0951-333 24
Malå
0953-102 13

www.varitryck.se

Pallkragar och lastpallar säljes.

0942-108 15, Svenska Tält i Dorotea AB

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 29/4:
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
och King-E.
Egen odling.

Sista turen för säsongen.

Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

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

FÖRFATTARBESÖK

Den 4 maj kl 18.00 kommer Anita Kärrman
till Dorotea bibliotek och pratar om sin bok
"Vi for åt skogen som fåglarna".
Boken är ett resultat av grävande folklivsforskning, vars främsta syfte är att söka kvinnornas
berättelser. Anita är född i Pauträsk, men är
numera bosatt i Umeå, och har ett långt arbete
som allmänläkare bakom sig, men arbetar nu
som konstnär och med skrivande.
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SPF Seniorernas
Aktivitetsprogramvåren 2022
Start 29 april MATTCURLING på MB kl 14.00.
Därefter fredagar ojämna veckor.
Start 3 maj
MOTIONSPROMENADER Vi går en gemensam
promenad i närområdet. Samling Torget kl 13.00.
Därefter tisdagar jämna veckor.
Start 6 maj
Gemensamma LUNCHTRÄFFAR. Vi går och äter
en gemensam lunch på någon av våra matställen.
Samling Torget kl 13.00. Därefter första fredagen
i månaden.
Välkomna till våra gemensamma träffar!
Vid frågor, ring Vivianne 070-813 58 44 eller Rigmor 070-239 74 95.
Klipp ut och spara annonsen.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.17 - 30 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

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina
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VARI-tryck i Vilhelmina AB
0940-152 40 • post@varitryck.se

MOTTAGNING I DOROTEA 16/5 -22
Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Min verksamhet omfattar:

Advokaten
Mikael Stenman

Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt
och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.

Årsmöte Dorotea Konstförening
Onsdag 11 maj kl 19 på MB.

Efter pandemin har vi äntligen samlat ihop oss i konstföreningen
och kallar nu till ett försenat årsmöte. Efter mötet bjuder vi på fika
och lottar ut konst. Till hösten bjuder vi
in till konstutställning.

Välkomna!

1:a maj-demonstration i Dorotea

Alla sympatisörer är hjärtligt välkomna att gå med i vårt
demonstrationståg, med samling på parkeringsplatsen vid
Dorotea Taxi kl 09.30. Start från parkeringen kl 10.00.
Ca 10.45 samlas vi vid Dorotea församlingshem med 1:a-majtal.
Vi tänker på Ukraina.
Välkomsthälsning av Christer Eriksson, ordf Dorotea Arbetarekommun.
1:a majtalare Åsa Karlsson, Riksdagsledamot, och
Greger Lindqvist, kommunalråd i Dorotea.
Vi bjuder på fika med kulturinslag.
Musikunderhållning av Hans-Göran Rångefors.
Dorotea Arbetarekommun
www.varitryck.se

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Matt.7:1
Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Sommarjobb
i regionen
I år kan du som är 17–18 år ansöka om sommarjobb.
Läs mer och ansök på
regionvasterbotten.se/ledigajobb
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MANUSSTOPP,

ONSDAGAR KL 17.00
FRO M VECKA 18 DELAS

Vilhelmina-aktuellt, Åsele-Nytt
& Dorotea-bladet ut tisdagar
och onsdagar varje vecka.
/Red VARI-tryck
www.varitryck.se

