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Gudstjänst, Dorotea kyrka

Söndagen den 12/6 kl 11.00.
Peter Westerberg, Helén Skoglund.
Vår älskade

Maj Jonsson
* 23 maj 1938

Dorotea 17 maj 2022
Liselotte
Daniel och Olivia
Cecilia och Sammy
Nanna Nate
Emelie
Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla
då färden var slut
Från allt vad du lidit
Du nu vilar ut
Vi binder en krans av minnen
de vackraste och finaste vi har
Vi vet att de aldrig vissnar
Hos oss är Du alltid kvar.

Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på Bergvattengårdens trivselfond, Bg: 5138-5573.

Vårt varma och innerliga tack till var och en av er
som genom minnesgåvor, blommor, tända ljus, brev eller
på annat sätt hedrat minnet av våra älskade

MIKAEL JONSSON
MAJ JONSSON
Tack till alla som visat omtanke till oss i familjen.
Tack även till berörd räddningstjänst, Mikaels arbetskamrater,
personalen på Granngården, Begravningsbyrån Kerstin Engkvist,
Karl Winberg och Veronica Westerlund.
Liselotte
Daniel, Cecilia, Emelie med familjer

www.varitryck.se

Vår käre

Per Henry Bäck
* 18 februari 1944
har stilla insomnat
Lavsjön
14 maj 2022
Sandra och Daniel
Felix Josef Albin
Släkt och vänner

Vi binder en krans av minnen
De vackraste och finaste vi har
Vi vet att de aldrig skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar
Älskad och saknad

Begravningen äger rum i Ljusets kapell, Dorotea torsdagen den 16/6 kl 11.00.
Därefter inbjudes till minnesstund i församlingshemmet. Osa till
Begravningsbyrån 0942-512 25 senast den 13/6. Tänk gärna på Hjärnfonden.
Tänd ett ljus för Per Henry på www.engkvistbegravningsbyra.se
Vår älskade

Roland Selin
* 7 oktober 1941

har idag somnat in i sitt hem
omgiven av sina nära och kära
Stenbacka Dorotea
31 maj 2022

MARGOT

Ronny och Pernilla
Emil och Julia
Peter och Catarina
Sara och Jonah
Vera Viggo
Erika och Magnus
Tea
Anna och Christer
Nike Tex
Släkt och vänner

Din kind ej mer
vi smeka kan
ej trycka Dina händer
Du kommit till ett annat land
Där inget ont Dig händer
Jag till Din grav nu
vandra skall
Att smycka graven
med den hand som jag
i Din en gång
svor evig kärlek
tro och hopp

Alltid saknad
Aldrig glömd

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på någon fond
som berör er.Tänd ett ljus för Roland på www.engkvistbegravningsbyra.se

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

www.varitryck.se

Motionsdans i Lajksjö FH till Ola&Jag lördag 11/6.
Kl 19.00 - 22.30. Inträde 150 kr, swish eller kontant.
Varmt Välkomna! Lajksjö Intresseförening

Spelmansstämma

Lajksjö Folkets Hus, Dorotea
Fredag 17 juni kl 18.00 Spelglädje, buskspel, fikaförsäljning.
Lördag 18 juni kl 11.00 Friluftsgudstjänst. Kl 13.00 Allspel.
Kl 16.00 Vi hyllar och minns Eva Söderström, därefter middag,
buskspel och dans så länge vi orkar...

Hjärtligt välkomna, med eller utan instrument!
Vid frågor, Jenny 072-559 19 18.
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Sommaröppettider på Dorotea bibliotek 20/6–19/8
Måndag 10 -12, 13-17
Tisdag
Stängt
Onsdag
12 -18
Torsdag 10 -12, 13-15
Fredag 10 -12, 13-15
Foajén är öppen från kl 09.00 alla vardagar.
Biblioteket är semesterstängt: v 29-30 (18/7-29/7).
Sommarlån! Från 13 juni får du extra lång lånetid till 30 augusti!

Trevlig sommar önskar bibliotekspersonalen!

Anslagstavlor
Talvor och tillbehör
finns hos oss!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se
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Fiskeförbud Långtjärn, Skarpabborrtjärn och

Yngves tjärn fredag 3 juni to m torsdag 23/6.

Ormsjöortens Fiskeområdesförening

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

199:Kul jobb i sommar?
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

Till Dorotea söker vi en person
för gängse arbete på kyrkogårdsförvaltningen i Södra
Lapplands pastorat.

För ansökan:
www.svenskakyrkan.se/
sodralappland/lediga-tjanster
Foto: Maria Svensk

Välkommen till oss i sommar!
www.varitryck.se

SPRÅK- OCH KULTURINVENTERING
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Den ska skydda och främja
Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar,
judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt
skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden.
Kraapohken tjïelte – Dorotea kommun ingår i förvaltningsområdet
för samiska och har därmed ett särskilt ansvar för det samiska språket och den samiska kulturen.
Nu genomför Dorotea kommun en språk- och kulturinventering.
Syftet med enkäten är att inventera vilka nationella minoriteter,
språkkompetenser och vilka behov samt önskemål av språk- och
kulturinsatser som finns i kommunen.
För att kommunen ska kunna möta och tillgodose behoven som
finns samt önskemål av språk- och kulturinsatser och vara en aktiv
samisk förvaltningskommun, önskar vi att ni som berörs av minoritetslagen tar er tid att fylla i enkäten.
Enkäten behandlas helt anonym och varje hushåll ska endast fylla
i en enkät, enkäten finns på www.dorotea.se. Du/Ni som inte har
möjlighet att fylla i enkäten via dator, surfplatta eller telefon, kan
hämta enkäten på receptionen i kommunhuset eller ring receptionen 0942-140 00 så skickar vi en enkät till dig/er. Fyller du/ni i
enkäten via pappersformat, vänligen lämna in enkäten till receptionen på kommunhuset eller om du/ni önskar via svarspost.
Kommunanställda och brukare av äldreomsorg eller hemtjänst
kommer att ombeds svara på ytterligare enkäter.
Sista svarsdag är tisdagen den 28 juni!
Har du frågor gällande enkäten?
Ta kontakt med:
Sanna-Lisa Streuka, samisk samordnare
Telefon: 0942-141 71
E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se
www.varitryck.se

Dorotea kommun
Kraapohken tjïelte

SKOGSPLANTERARE SÖKES

i Ormsjö. Bil utgår från Vilhelmina varje morgon via Dorotea.
Personer, gärna med erfarenhet, sökes, alt idrottsklubb.
Ring 070-55 77 234, Tor.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

Dagsutflykt Vildmarksvägen tisdag 28 juni
Anmälan senast onsdag 22 juni till:
070-312 90 19 eller 070-307 97 07.
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Dorotea

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

Öppet Hus
Fredag 17/6 10.00-15.00
Lördag 18/6 10.00-15.00
Östernoret 54, Åsele

PÅ PLATS FINNS ÄVEN:
Åsele Färghandels AB
0941-10015

med AW-Design
med lösullsisolering

Lotteri
• K-Bygg Vilhelmina
pborg
p
o
H
• Tegelbacksgården med fikaförsäljning

Välkommen till en inspirerande dag!
www.varitryck.se

Lämnar Du spår efter Dig...
...så att kunden hittar Dig??
Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i DOROTEAbladet eller genom att
beställa andra säkra
fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert
med tryck, reklamutskick eller annat
som visar att
Du finns.

EVENTREKLAM:

Vi hjälper Dig med
allt från layout
till färdig
produkt.

Beachflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Flaggor
Bannerbow
Dörrhängare

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT!

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina
Tel 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Melodikrysset v.23 - 11 juni
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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

Jesus säger: Vad hjälper det en människa om
hon vinner hela världen men förlorar sin själ?. Mark.8:36
Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Välkommen till oss på

EE Tandvård

Från den 1 juni tar vi över verksamheten från
Dorotea Tandvård. Vi välkomnar nya & gamla
patienter över 24 år.
Emma, Elin och Gunilla
0942-109 00 Följ oss gärna på
klinik@eetandvard.se

Tandblekning med individuella skenor
2995:-

I priset ingår undersökning, skenor och
blekgel från Opalescence.
Ring för mer information & för att boka.

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

