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Ett Vilhelmina mot framtiden.
Vi lovar inte allt till alla,
men vi håller vad vi lovar.

Anette von Walden Nilsson

Göran Hahlin

Katarina Hahlin

Vill Du hjälpa oss att förverkliga våra
visioner för en Vilhelmina
med framtidstro,
lägg Din röst på moderaterna.
www.varitryck.se

VILHELMINADISTRIKTET
VILHELMINA KYRKA
Lördag 13/9 kl 09.00 Bön.
Söndag 14/9 kl 11.00 Temamässa ”Ditt livs val”, Marcusson.
FÖRSAMLINGSHEMMET
Onsdag 10/9 kl 14.00 Kyrkis, Terminsstart.
Onsdag 10/9 kl 17.30 Änglakören, årskurs 2-4 Terminsstart, OBS!
Ny dag och tid.
Onsdag 10/9 kl 19.00 Livets resa, nybörjarkurs, se separat annons!
Liljeberg.
Tisdag 16/9 kl 10.00 Stickcafé, Terminsstart.
Tisdag 16/9 kl 18.00 Huset fullt. Terminsstart.

FJÄLLDISTRIKTET
FATMOMAKKE KYRKA
Lördag 13/9 kl 13.00 Invigning av Fatmomakke kulturreservat.
Se separat annons!
SAXNÄS KYRKA
Lördag 13/9 kl 18.00 Temamässa ”Medmänniskan”, Ingvarsdotter, Nygren, French.
DIKANÄS KYRKA
Söndag 14/9 kl 15.00 Temamässa ”Medmänniskan”, Ingvarsdotter, Nygren, French.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.se/vilhelminaforsamling
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina besökstid: måndag, onsdag & fredag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0940-372 00.

www.varitryck.se
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Idag onsdag 13.30 Tallbacka. Söndag 15.00 Åsbacka.
17/9 Onsdag 19.00 Cafékväll. Naturfotograf Reine Jonsson.
Lör kl 09.00 Bön i Vilhelmina kyrka. Sön kl 11.00 Gudstjänst.
Tis kl 18.00 Styrelsemöte.

pingst

10 sept.

KYRKAN

Postgatan 3 vilhelmina. pingst. se

To11 Tillsammans Sö11 Gudstjänst,
Lö09 Bön i Vilhel- Rolf Söderberg
mina kyrka
Ti19 Bön

Strandvägen 1. Tel 0940-551 04
Lördag 09.00 bön Vid Vilhelmina kyrka. Söndag Ingen
gudstjänst då skolans matsal används till valet. Besök gärna
de andra församlingarnas gudstjänster. Tisdag 18.30 Bön
hemma hos Barbro Almroth Tallåsv 9. Välkomna!
All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligen!
Bert-Eric Jonsson

Tusen tack för all uppvaktning
och alla urvarvningar, dom
värmde!
n’Ivar

Stort tack till alla som uppvaktat mig på min
90-års dag genom presenter, telefonsamtal
och besök!
Tore Jakobsson

H j ä r t l i g t Ta c k

för uppvaktningen i samband med
vårt avsked från Vilhelmina.
Tack för varma ord, blommor,
presenter och god mat!

Inga-Lena och Leif
Tusen Tack till ALLA som kom och gjorde att vår Bröllopsdag
och invigningen av ladan blev så fantastiskt trevlig & perfekt på
alla vis. Heder och tack till våra suveräna ungdomar och alla andra
för all hjälp vi fått och som gjort detta möjligt.
Tack Golis-/Nästansjö-gänget för överraskningen ☺
Herr & Fru Lövgren
www.varitryck.se

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes
vänligt men bestämt!
Margareta Westin
All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Martina Lindberg

Ett stort tack till alla som gratulerade mig på
min 80-års dag!
Kramar Svenborg Rönnfjord

VALPKURS!

Nu kör vi i gång en valpkurs på 8 träffar.
För valpar 3-6 månader.
Begränsat antal deltagare.
Kursavg 600 kr. Medlemskap i BHK är ett krav.
Anmäl er senast 21 september till mailadress
lundgren_cecilia@hotmail.com Välkomna!

www.folkesbil.se • 0940-100 10

www.varitryck.se

Kristdemokraternas valplattform. Del 4.

Vi presenterar nu sista delen av KD:s visionsprogram för Vilhelmina 2015-2018.
I föregående V-Aktuellt har Demokrati, Kultur och Utbildning samt
Företagande varit infört. Vår förhoppning är att Du som väljare nu ska ha ett
besked om vad vi vill genomföra om Du ger oss Ditt förtroende den 14 sept.

Miljö

Restaurera regleringsskador
KD vill att Vilhelmina kommun ska ställa tuffare krav på återställande och restaurering av de skador som vattenregleringarna
åstadkommit. Inga ytterligare subventioner till vindenergiutbyggnaden i fjällmiljöerna.
Decentralisera myndigheter
KD säger stopp för ytterligare reservatsbildningar.
Flytta reservats- och rennäringsförvaltning från Umeå till Vilhelmina. Administrationen bör ligga där verksamheten finns.

Familj och omsorg

Barnomsorg på OB-tid
KD anser att det är hög tid att även föräldrar som jobbar kvällar
och helger erbjuds barnomsorg. Det skulle underlätta för många
som nu upplever stora svårigheter att lösa sin barnomsorg.
Det gör också Vilhelmina mer attraktivt för inflyttning.
Kvinnors trygghet
KD vill uppmärksamma de kvinnor som genom misshandel, språkligt och kulturellt handikapp och ekonomisk bundenhet hamnar i
slavliknande förhållanden.
Ökat stöd till kvinnojourverksamheten.
Ökat anhörigstöd
Merparten av insatserna i vård och omsorg utförs av anhöriga.
KD vill se mer stöd och resurser till anhörigvårdande.
Rådgivning
Inför socialrådgivning på nätet.
Fler boendeformer
KD vill införa seniorboende – trygghetsboende. Äldre ska själva
kunna välja att leva i gemenskap även om man inte har ett vårdbehov.
Alkohol och droger
KD vill stötta det arbete som olika aktörer genomför för att motverka alkohol- och droganvändning.
Besök vår hemsida: www.vilhelmina.kristdemokraterna.se
Behöver du valsedlar, skjuts till vallokal, ring Katarina Norberg
tel 070-347 54 63.
www.varitryck.se

Se mer på: www.vilhelmina.se

Uppdragsutbildningar på Lärcentrum

Vilhelmina Lärcentrum ger följande kurser i samarbete
med MUEK AB
22/9 Liftutbildning
2200 kr
13/10 Ställningsbyggnad
2200 kr
30/10 YKB 3 Lagar och regler
1878 kr
Samtliga priser exkl moms. Mtrl + lunch och fika ingår.
Anmälan till Siri Nilsson tel 0940-142 34.

Ny återvinningsstation i Stalon
Förpackning- och Tidningsinsamlingen, FTI har satt ut en ny
återvinningsstation i Stalon. Där kan olika förpackningar och
tidningar lämnas för återvinning.
Om behållarna behöver tömmas på en återvinningsstation så
ring FTI tel 0200-88 03 11.
Kom ihåg att hushållsavfall och grovavfall får inte lämnas på
en återvinningsstation. Grovavfall lämnas på återvinningscentralerna som finns i Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina tätort. Hushållsavfall ska läggas i sopkärlen vid fastighet eller i en betalsäck.

Bemanningsenheten kallar vikarier till informationsträff angående nya riktlinjer för vikarieanskaffning.
Onsdag 17/9
Folkets hus lokal 1
Torsdag 18/9
Folkets hus lokal 8

kl 10.00-11.00
kl 13.00-14.00
kl 10.00-11.00
kl 13.00-14.00

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

www.varitryck.se

VILHE

Vid frågor ring bemanningsenheten: Sanna Larsson 0940-144 18
eller Mikael Österberg 0940-144 19.

LMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

OMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •
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VILHELMINA K

Välkommen att delta i en kostnadsfri workshop med Lisen Sundgren
om vilda växter i vår omgivning som man kan äta och även enklare
tillagning av dessa.
Torsdag 18 september kl 13.00-16.00 Vilhelmina Folkets Hus.
Lisen Sundgren är författare och inspiratör med fokus på en grönare, mer
naturlig och hållbar livsstil där örterna ingår i mat och medicin för ett
ökat välbefinnande. En naturlig livsstil i samklang med naturen och
årstiderna är framtiden för en hållbar livsstil.
Läs mer på http://lifebylisen.com/
Anmälan eller frågor senast 15 sep till:
utvecklingsenheten@vilhelmina.se eller 0940-140 46.
Välkomna!
Ett samarrangemang mellan:

South Lapland
DOROTEA KOMMUN

Kulturarvsdagen

Söndagen den 14 september
Tema: I krigens spår Att tvingas lämna sitt land
igår och idag
Folkets Hus, sal 1, kl 14.00
Laila Eliasson: Hösten 1944 när Vilhelmina fylldes med finska flyktingar.
Carina Strömberg: Finska flyktingbarn
utifrån arkiven.
Seija Isaksson: Hur det var att komma som flyktingbarn från
Finland till Mötingselberg.
Att komma som flykting idag – en av våra nysvenskar berättar.
Avslutning vid minnesstenen på kyrkogården vid Folkets Hus.

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

www.varitryck.se

VILHE

Riksantikvarieämbetet, Vilhelmina museum, Studiefrämjandet,
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

LMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

Workshop vilda växter

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

OMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •
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VILHELMINA K

Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens (Jesus)
namn ska bli frälst.

- Vid sällskap på 8 personer eller fler önskar vi förbeställning
av en gemensam meny.
- Om antalet bokade gäster minskar debiteras antalet
bokade om avbeställning ej sker innan ankomst!
- Ev allergier och liknande meddelas i samband med bokning.

Följande veckor/dagar har vi öppet:

Middag fr kl 17.30 hösten 2014
V 37
V 37

onsdag 10/9
torsdag 11/9

V 42
V 42

onsdag 15/10
torsdag 16/10

V 38

onsdag 17/9

V 39
V 39

onsdag 24/9
torsdag 25/9

V 43
V 43

onsdag 22/10
torsdag 23/10

V 40

onsdag 1/10

V 45
V 45

onsdag 5/11
torsdag 6/11

V 41
V 41

onsdag 8/10
torsdag 9/10

V 46
V 46

onsdag 12/11
torsdag 13/11

måndag 8/12
tisdag 9/12
onsdag 10/12
torsdag 11/12
fredag 12/12

Lunch

(Med reservation för eventuella ändringar)

Varmt välkomna till oss!
Elever & Lärare – Restaurangprogrammet
Malgomajskolan, Vilhelmina
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INF

JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 12.00

•

V 50
V 50
V 50
V 50
V 50

•

VILHELMINA KOM

•
VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

E-post: restaurang.malgomaj@vilhelmina.se
Tel: 0940-144 73, 144 74 eller via Facebook.

ORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Bordsreservation:

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Restaurang Malgomaj
@ Folkets Hus

•

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

MUN INFORMERAR
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VILHEL

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

MINA KOMMUN INFORMERAR

Livets Resa

UPPLYSNING!

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Miljökontoret har uppmärksammat att det förekommer matning
av rådjur och fåglar/måsar i olika bostadsområden inom Vilhelmina tätort, främst vid Baksjön.
Vi vill därför uppmana alla att inte mata vilda djur inom tätbebyggt område då dessa kan bära på smitta, sprida fästingar och
skapa olägenheter för grannar.
Rådjuren kan även bidra till att rovdjur, ex lodjur drar sig
närmare bostadsområdet för att söka mat.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
•

Med vänlig hälsning,
Miljökontoret, Vilhelmina kommun
INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

N INFORMERAR

Barn kan smittas med parasiter och bakterier samt att allergiker
kan drabbas av allvarliga problem, kanske livshotande, genom
att ovetande komma i kontakt med kattallergen. Ett allergiskt
barn i en barnvagn kan inte värja sig för kontakten, när en katt
besökt eller besöker vagnen.

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN

Miljökontoret vill därför uppmana ägare till lösspringande katter
att själva ta initiativ till att minska dessa problem.

Miljökontoret nås ibland av klagomål på att katter springer lösa
inom bostadsområden. En katt ska hållas under tillsyn så att den
inte förorenar eller skapar olägenheter inom offentlig plats eller
inom tomt/närområde som ägs av annan än kattägaren.

•

LÖSSPRINGANDE KATTER!

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Med vänlig hälsning,
Miljökontoret, Vilhelmina kommun

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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Funderar du på vart du är på väg med livet?
Då kan en studiecirkel vara något för dig, där vi delar erfarenheter
och gör en resa i trons värld!
Tid: Onsdagar jämna veckor, med start den 17 september kl 18.30
Lokal: Församlingshemmet
Har du frågor? Kontakta Elsvig Liljeberg,
telefon 0940-372 05. Välkomna!

VILHELMINA KOMMU

15-21 SEPTEMBER 2014

Västerbottens hållbarhetsvecka
Social, ekonomisk och ekologisk utveckling

SEE-veckan vill låta dig känna, prata, smaka,
utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel
vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av en
mångfald av arrangörer som bidrar med livskraftiga,
kreativa och goda exempel som väntar på att
få väcka hållbarhetsfrön i just dig.

Du är viktig!
Arrangemang på många orter
i Västerbotten.
Ta del av programmet på
www.seevasterbotten.se

www.varitryck.se

STULET torsdag natt mellan kl 2 och 3!!

•
VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Onsdagar i Simhallen med start den
17 september – för dig över 16 år!

För dig som vill ha en avslappnande vistelse i lugn miljö.
Kanske lite tid för dig själv eller ihop med en vän?
Då är vårt Vuxenbad något för er!
En chans att fly vardagen en liten stund.
Motionsim
Under vårt motionssim har vi dämpad belysning för att få till
en lugn och harmonisk atmosfär. Om du vill ha varmt när du
simmar så har vi sänkt golvet i vår undervisningsbassäng
till 1.30 och den har 34 gradigs behaglig temperatur.
Vattengympa
Varje onsdag har vi två grupper vattengymnastik.
Grupp 1 startar kl 18.15. Tuff intervallträning i stora bassängen.
Ledare: Annika Lundgren.
Grupp 2 startar kl 19.10. Klassiskt vattengympapass i undervisningsbassängen, = 34 gradig temperatur. Medelsvårt/lätt.

Åldersgräns: 16 år, onsdagar.
Barnen badar: barn upp till 15 år badar mellan
kl 16.00-17.45 (onsdagar)

Välkomna hälsar simhallspersonalen!
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN

Avgift: Ingen extra avgift för ovanstående aktiviteter, vanlig
entréavgift

•

Träning på land i Folkets Hus motions- och danslokal.
Allsidig styrketräning med kroppen som belastning.
Ledare: Annika Lundgren.
Samling i simhallen kl 17.10, start kl 17.15.

•

•

Vattengymnastik

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

N INFORMERAR

LHELMINA KOMMUN INFORMERAR

INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VI

3 st NBB Xenon extraljus på Tjärngatan.
3 st NBB Xenon extraljus på Vilhelmina Taxi.
Övervakningsbilder finns. Lämna tillbaka ljusen annars lämnas
bilderna till polisen!!

VILHELMINA KOMMU

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

Intresserad av distansutbildning till lärare?
Luleå Tekniska Universitet (LTU) kommer att informera om
kommande distansutbildning med start ht -15
Grundlärarprogram F-år 3 samt år 4-6
Videosändning: torsdagen den 11 sep mellan kl 13-15.
Plats: Vilhelmina Lärcentrum.
Välkomna!

INA KOMMUN INFORMERAR •

KOMMUN INFORMERAR •

ERAR •

VILHELMINA

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORM

FÄRGPATRONER
TONERS
VARI-tryck AB

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

ALMANACKOR....
...för 2015 finns
nu i lager!!

VARI-tryck
www.varitryck.se

Volgsjöv 94C
0940-152 40

AKTUELLA ERBJUDANDEN 8/9–14/9

–
VILHELMINA, LIVSMEDEL 0940-395 80

KANON-

PRIS

39)=

14)=

/kg

/st

HUSHÅLLSOST

Arla
Välj mellan 17% och
26%. I bit. 1100-2200 g.
Max 1 st/hushåll.

Grovlimpa • Kryddat tunnbröd
Skogaholms Fazer
230-700 g, jfr-pris 21:29-64:78/kg

EKOLOGISKT ELLER KONVENTIONELLT?

VALET R L TT.
Gör ditt

VAL!

27%=
/st

27%=

9)=

/st

/kg

KRAVMÄRKT TORSKFILÉ

Coop Änglamark
Fryst. 400 g, jfr-pris 68:75/kg.
Latin: Gadus morhua.
Max 2 st/hushåll.

TORSKFILÉ

Coop
Fryst. 400 g, jfr-pris 68:75/kg.
Latin: Gadus morhua.

PERSIKOR

Spanien/Italien
Klass 1.

Kvittovinnare förra veckan var Ann Mikaelsson 254:-, GRATTIS!
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
•

Förtidsröstning sker vid följande tillfällen:
Förvaltningshuset, Torget 6
10-11 sept 13.00-18.00
13 sept 10.00-13.00

12 sept 13.00-16.00
14 sept 13.00-16.00

Sagagården Dikanäs
10 sept 13.00-18.00
Saxnäsgården Saxnäs
11 sept 13.00-18.00
Träffpunkten Klimpfjäll - Särskild röstmottagning
14 sept 10.00-13.00
Tallbacka - Institutionsröstning
14 sept 12.30-13.20
Åsbacka - Institutionsröstning
14 sept 14.30-15.30
Vid förtidsröstning – medtag röstkort och ID-handling.

Röstning i vallokal söndag 14 sept 2014
Tid:
08-20
08-20
08-20
08-13, 17-20
08-13 ,17-20
08-13, 17-20
08-13, 15-20
08-13, 15-20

Medtag röstkort och ID-handling.
Välkommen till röstningslokalerna och vallokalerna!
Upplysningar Valnämndens kansli, tel 140 34.
VILHELMINA KOMMUN
Valnämnden

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Valdistrikt:
Vilhelmina
Lövliden
Baksjönäs
Vma-Saxnäs
Dikanäs
Nästansjö
Skansholm
Latikberg

•

Plats:
Tingshuset
Strandskolan
Förvaltningshuset
Saxnäs skola
Sagagården Dikanäs
Nästansjö skola
Småkyrkan
Latikbergs skola

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Information - Val till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige

•

•
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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Massor av Ljung
Erica, rosa
höstlökar
3 st 99:hittar ni här!
Bl a tulpaner,
påskliljor och
krokus

VolgsjšvŠgen 33B,
33B Vilhelmina | 0940-102
0940 102 12

Söta höstMån-fre 9.00-17.30
9.00-14.00
dekorationer Öppet: Lör
Från 149:- Välkomna!
Marri, Ullis & Helena

Folkpartiets toppkandidater

1. Helen Gavelin

2. Patrick Willems

3. Daniel Mårtensson

Kryssa oss i valet!

Malgoviks Gårdsfår
Nu går det a beställa ortens
lammkö med avhämtning fr o m 30/9
Vid beställning av e helt lamm,
styckat och vakuumpaketerat - 95 kr/kg
Jag erbjuder även exklusivare styckningsdetaljer,
ring för exakt prisuppgi.
Jag får även hem beredda skinn under hösten
Fri leverans inom tätorten! Vanja 073-81 51 621
www.varitryck.se

Jag heter
Anna-Leena Danielsson
Jag är född och uppvuxen i
Vilhelmina.
En plass'ar i själ och hjärta! Under uppväxten
har jag bott både på tätorten och ute i en by.
Från och med sju års ålder hade jag privilegiet att gå skola
i Dalasjö, en liten byaskola med låg- och mellanstadium.
Idag bor jag också ute i en by, mina två söner går på förskola i Latikberg, och jag hoppas att de även kommer att
kunna gå låg- och mellanstadiet där. En skola vi i bygden
kämpat för och som jag kommer fortsätta kämpa för i politiken.
Vilhelmina kommun är 87 kvadratmil stor, och har mycket
att erbjuda. Vår vackra kommun består av många fina småbyar. Jag anser att vi måste våga stödja och bevara den
service som finns kvar ute i byarna, såsom förskolor, skolor
och affärer. Detta för att folk skall vilja bo kvar och för att
kommunen ska överleva.
Jag driver eget företag och arbetar även i butiksbranschen
och har insett hur viktigt småföretagande och nya företag
är för både arbetstillfällen, varuutbud och god service.
Ett bra företagsklimat är grunden för att Vilhelminas
ekonomi ska stärkas. Men det är lika mycket ett bra politiskt samarbetsklimat som är grunden för Vilhelminas
framtid, vilket jag hoppas kunna bidra till under nästa
mandatperiod.
De sociala frågorna och människors välmående ligger mig
varmt om hjärtat. Jag har varit ersättare i socialnämnden
denna mandatperiod och kan tänka mig fortsätta om jag
får förtroendet.
Om Du också satsar på Vilhelmina kommun, rösta på Politiskt Alternativ den 14 september.
Hälsningar Anna-Leena
www.varitryck.se

TORSDAGSDANSERNA
börjar igen den 18/9 kl 19-21 på FH.

Välkomna!

Märith Ackemo Jenny Holmgren
073-028 29 55

Gilla oss på

Måndag
Tisdag, Torsdag
Onsdag, Fredag
Lördag
Söndag

12.00 14.00 14.00 13.00 Stängt

070-275 59 21

21.30
18.00
21.30
18.00

Er samiska röst
i Kommunvalet
Jag arbetar för att:
- Stärka företagandet i kommunen där
jag vill lyfta rennäringen och samiskt
företagande.
- Vilhelmina kommun som samisk förvalt
ningskommun ska stärka samiska frågor
som slöjd, kultur och språk.
- Stödja utvecklingen av samisk förskoleavdelning i tätorten samt fortsätta stötta
modersmålsundervisning.
- Stödja arbetet med utvecklingen av samisk
äldreomsorg där våra äldre känner igen sig
både i miljö och språk.
- Arbeta för att samer har inflytande i frågor
som berör dem.
www.varitryck.se

m

tinnerbo

marita s

Valdagsmeny serveras söndag 14/9 från kl 12.00.

é
Förrätt: svamptoast. Varmrätt: lingonmarinerad fläskfilé
med klyftpotatis. Dessert: rabarberpaj och kaffe.

Bordsbeställning. Pris: 225 kr.

Afterwork med taco-buffé den 19/9 från kl 17.00.
Varmt välkomna!
0940-60 08 97 • www.restaurangprima.se • restaurangprima@hotmail.com

Vi är alternativet
som vill förnya det politiska
arbetet i Vilhelmina
Politiskt Alternativ är ett ungt lokalt parti som vill

arbeta för att finna nya vägar och arbetssätt för att utveckla
vår kommun. Inom vårt parti är vi öppna för tankar och idéer
från våra väljare och välkomnar nya kamrater som tillsammans med oss vill arbeta för Vilhelminas framtid.

Politiskt Alternativ är ett parti som står fritt från de

båda blocken. Vi tror att blockpolitiken har spelat ut sin roll
och är ett hinder för att utveckla en politik där vi tar vara på
varandras erfarenheter och kunskaper.
Vi inbjuder till samarbete med det parti eller de partier i
enskilda sakfrågor där vi kan finna en samsyn för den politik
vi gemensamt vill genomföra.

Politiskt Alternativ tror på en livlig, aktiv och ärlig

politisk dialog i våra folkvalda församlingar och med våra
väljare, en dialog där vi visar respekt för varandra. Vi behöver lägga all vår energi på att tillsammans finna lösningar på
frågorna som vi har framför oss och lägga den förödande
konfrontationspolitiken bakom oss. Vi tror på samarbete och
samverkan.
På bloggsidan http://politisktalternativ.wordpress.com/
kan du läsa mer.

Lägg er röst på Politiskt Alternativ
den 14 september.
www.varitryck.se

En ny ton i Vilhelmina
ICA-torget Fredag 12 sept kl 15-18. Lördag 13 sept kl 10-14.
Rickard Norberg
Göran Jonzon
Olga Makarycheva

Ett kraftfullt lag
med ödmjukhet och
kompetens för hela
Vilhelminas utveckling

Fullmäktigekandidaterna

Johnny Holmgren och
Max Fredriksson
musicerar.

Du har nu chansen att rösta fram ett alternativ
för ordning och reda, likabehandling, omsorg
och god personalpolitik för vår kommun.
Se handlingsprogrammet på vår hemsida

www.vilhelmina.kristdemokraterna.se
www.varitryck.se

Jag heter
Gunder Lindgren,
58 år och boende i Storsele.
Jag har varit politiskt intresserad sedan
sent 60-tal och aktiv i fack och politiken
sedan 70-talet.
Varför sitter jag i socialnämnden sedan 2010?
Jag är intresserad av de mjuka frågorna d v s de frågor som rör
och berör ditt och mitt levnadsöde från vaggan till graven.
Hur når vi då världens bästa äldrevård och ett gott liv för de
personer som har en funktionsnedsättning av något slag,
fysiskt eller psykiskt?
Först ska vi tillse att personalen är välutbildade i grunden,
sedan ska vi tillse att de får spetsutbildningar, bland annat i
hur man bemöter våld och hot om våld i olika situationer, ge
fler utbildning till Silviasystrar och hur man bemöter personer
med olika psykiska funktionsnedsättningar så att farliga och
onödiga situationer inte uppstår.
VÄLUTBILDAD PERSONAL SKAPAR TRYGGHET FÖR ALLA!
Vi ska även se våra gamla och alla som har det svårt som unika
individer och inte klumpa ihop dem till en grå massa för att på
sätt spara pengar på deras vård. Alla vill inte spela bingo och
lyssna på ”gammtjoa”.
Utveckling av vården och eventuella omlokaliseringar ska i ske
i samråd med personalen för att ta tillvara på deras kunskaper.
Framtvingade förändringar skapar otrygghet för personal och
boende.
Vi ska utveckla Cornelia till ett resurscentrum liknande de som
finns i Lycksele. Ett ”Cornelius” som ett komplement skulle
skapa lönearbeten och sysselsättning för de personer som är
idag långt från arbetsmarknaden och på sätt ge många ett
meningsfullt liv.
Vilket Vilhelmina vill DU leva och bo i? Ett Vilhelmina där DU
är viktigaste personen som syns och får komma till tals inte
bara vart fjärde år utan hela tiden.
Om så, RÖSTA PÅ POLITISKT ALTERNATIV den 14 september.
Med vänliga hälsningar Gunder Lindgren
www.varitryck.se

Kittelfjälls skoterförening

håller sitt årsmöte lördag 4/10 kl 17.00 i hembygdsgården
i Henriksfjäll.
Välkomna!
Maskinen har fastmonterad
vinch fram. Dessutom extrautrustad med hasplåtsats, flyttbar vinsch och trådlös fjärrstyrning.
Svensktillverkad
Leja timmervagn Eko
med stolpe och fäste för vinsch
samt timmersax.

Välkommen in för mer
information.
Passa på och hämta
vår nya broschyr.

Fler i arbete
– trygg välfärd
X Kryssa

Elisabeth
Björnsdotter Rahm
till Riksdagen.
- Din riksdagsledamot
för hela Västerbotten!

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
NLA
LAN

Vi bygger ut för kundens trevnad!!
Vi som arbetar hos ICA-Tallen
Andreas
JACKA Skinnimitation
J
S-XXL
S
799:-

Sofia

S
SKJORTA Cool Blue
S-XL 299:SKOR
Fodrade Peperoni
40-45 svart 379:-

Sofia

L
LÅNGK
A Svart-vit
KOFTA
XS-L 599:X

SISTERS POINT
TRÖJA Stickad
XS-L 399:-

TREGGINGS
Svart, S-XL 299:-

BYXA med skinn-detaljer,XS-L 599::-

S
SNÖRKÄNGA

KÄNGA Fodrad, 36-41
Svart 819:VÄSKA 299:www.varitryck.se

R
RIEKER
36-41
vinröd 749:v

R
CAVALET
RESVÄSKA
Ord 799:- NU 599:O

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

HÖSTENS NYHETER KLÄDER & SKOR
KÄNGOR

42900

SPORTSKOR
OR

BAGHEERA

FRÅN

39900

STÖVLETT
T

SNEAKERS

92900

19900

SKINN

SNEAKERS
S
HERR

69900
JOGGING
BARN
25-35

POJK
25-35

SNEAKERS
FLICK
25-35

19900

BORDSLAMPA
HÖGANÄS
Sort färger

17900

14900
VÄGGLYKTA
Dorre för 3
värmeljus

17900

Följ oss på
Bankomat
för alla
bankkort!

LYKTA

SVART METALL

12900
Förra veckans vinnare
på kvitto var
Eva-Maj Bergkvist 855:-

Annonsen gäller t o m söndag eller så långt lagret räcker

-22
Sön 10

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

KOM & LYSSNA PÅ JAMAL MOUNEIMNE,
Riksdagskandidat (S). ICA-torget 11/9 kl 14.00.
vilhelminasossarna.bloggo.nu

Lärcentrum ger lärlingsutbildning
lastbilsmekaniker i samarbete
med Wist Last & Buss AB,
Nordens största fristående Volvoåterförsäljare.

www.varitryck.se

Säljes: Husvagn Cabby årsm -82. Nybes. Höstpris - billig. 070-607 10 97.
Vi finns på
Facebook.

Komfort och värme!
Mikael Ackemo, 070-562 22 66

LEDIGT HOS MALGOVIK FASTIGHETER AB
3 r o k, ledig omgående.
Altan, kabel-TV, tvätt, torktumlare, diskmaskin, bredband.
Ring 070-365 15 49, Andreas, för visning.

Höstljung

3 st

Pyjamas

99:- 129:Stl 62-86

www.blommona.se

storuman har gått från avveckling
Till utveckling
Fredag 12/9 kl. 12,00-13,00 bjuder vi på
företagslunch på Hotell Wilhelmina, klubbrummet.
Ingen föranmälan behövs, bara att komma!

Storumans kommunalråd
Tomas Mörtsell
pratar om företag,
utveckling, skog och jakt!
facebook.com/ICVilhelmina
centerpartietvilhelmina.se
www.varitryck.se

Vänsterparet Vilhelmina – inte ll salu!
Vänsterpartiet Vilhelmina kämpar för ett rättvisare samhälle där jämlikhet
och medmänsklighet står i förgrunden. Framtiden är inte förutbestämd!
Tillsammans bestämmer vi hur den ska formas.
Våra övergripande mål för Vilhelmina är att:
Det vi äger tillsammans ska vi behålla och driva i egen regi.
Det ska finnas förtroende, tillit och samarbete mellan politiker, medarbetare och övriga medborgare inom kommunen.
Vilhelminas medborgare ska känna trygghet och vara stolta
över sin kommun.
Antalet arbetslösa ska minska.

Satsa på ungdomar, äldre och vår egen personal
Vänstern anser att vi måste göra allt för att skapa bra förutsättningar för
ungdomar att stanna kvar i kommunen efter genomförda utbildningar. Det
är en nödvändighet om vi ska klara rekryteringen till skola, äldreomsorg och
sjukvård i framtiden. Som många andra kommuner så har Vilhelmina stora
pensionsavgångar inom bland annat skola och omsorg. Vi måste ta till vara
ungdomarnas kompetens och skapa utrymme för en generationsväxling.
Det handlar om att skapa bra arbetsvillkor, men också om att utveckla ett än
mer rikt fritids- och kulturliv.
Äldreomsorgen skall utvecklas och personalens kunskaper tas till vara. Det
ät viktigt med en bra personaltäthet. Ska det klaras måste det finnas bra
arbetsvillkor och lönenivåer som är konkurrenskraftiga. Det kan också
handla om att erbjuda regelbundna kompetenshöjande utbildningar till
kommunens anställda. Vänsterpartiet vill också korta arbetstiden på ett par
arbetsplatser för att bl.a. öka trivseln och minska sjuktalen bland personalen.
Sälj inte ut eller konkurrensutsätt våra gemensamma verksamheter såsom
äldreboenden, skolor, fritidshem, fastighetsförvaltning m.m.

Miljö och företagande
–
–
–
–

Rusta upp och förbättra skolornas utemiljö
Förbättra standarden på våra gator och vägar.
Arbeta för en bättre trafikmiljö för cyklister och gående.
Aktivt stöd och samverkan mellan företag, handeln och
kommunen.
– All kommunal upphandling ska, så långt det är möjligt
främja lokal llväxt.
www.varitryck.se

Invigningen av nya bagarstugan
besöktes av mer än 350 personer som
fick provsmaka på gott tunnbröd.

För att bygga dagens och morgondagens
varma och trygga äldreomsorg
behövs det en pensionär!

x Else Westerlund

Sim-lyktor

fjärr

NBB 225,
Bred- och
gskjutare
långskjutare

Ord 359:-

249:-

Ord 999:-

799:-

!
s
i
r
p
r
Supe

Handskar
Stl 7-11

Ett parti
6 par =

199:-

Ord pris 79:-/st

www.varitryck.se

UTHYRES: Lägenhet centralt, 3 ro k, 83 m². Valfritt: möblerad
eller omöblerad. Fantastisk utsikt. Garage. 070-343 75 42.
En ny industrirobot från ABB är under installation
på Malgomajskolan, som ett första steg
i uppbyggandet av en teknikpark. Bakom
denna satsning står tre kommuner och
åtta företag.

Vilhelmina
Folkets Hus

www.varitryck.se

www.varitryck.se

Bollspelande damer 35+. Volgsjö söndag kl 19.30.
Villa säljes på Museigatan 11. Fin utsikt med stort tomt.
Öppen planlösning och bra uppvärmning. Veronica 070-604 01 53.
LOPPIS Storgatan 11, 12-14 september.
Fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 11-16.
Välkomna! ☺
Fyrhjulsdriven Golf Kombi GL. Välvårdad. Röd. 22.900 mil -97. Nybes. MVK.
Drag, v-hjul, takreling, CD, lastgaller, extraljus. 19.500 kr. 070-330 98 15.

Välkommen
ll Kristdemokraterna, företagaren
Chrisan Trappern Nilsson!
Invigningen i nya Bagarstugan!
Vi gratulerar vinnarna av en gratis dag i bagarstugan: Lena Henriksson & Hillevi Figaro.
Vinnare av vedsäck: Leif Svedin (vikt 12,7 kg).
Vinnare i Hästskokastning: Carolin Henriksson (tunnbröd).
Kamratcirkel? – Vi står för hyran! Välkomna!
För bokningar & info ring oss på tel 0940-600 203.
Tips! Baka pizza/bröd i Bagarstugan vid kalas/firmafester!

ALMANACKOR....

...för 2015 finns
nu i lager!!

VARI-tryck

Volgsjöv 94C • 0940-152 40
www.varitryck.se

DEALER

OF THE YEAR

2013

Din lokala bilhandlare
folkesbil.se

Tel 0940-100 10 • Mobil 070-364 34 06

DU bestämmer vården i Inlandet!

Rösta i landstingsvalet!
X Kryssa inlandsbon Jarl Folkesson
på Centerns Inlandslista, verka för att:
• Lasarettet i Lycksele bevaras med
fullskalig vård och BB
• Akutsjukvård och ambulans skall
finnas i alla kommuner
• Glesbygdsmedicin utvecklas så att
diagnostik och e-vård kan bedrivas på
distans – det blir lättare att rekrytera
nyckel-personal till sjukstugor som är i
utvecklingsfronten
• Skapa ett projekt ”Psykvård i glesbygd
Södra Lappland”, med bas på Lycksele
lasarett.
• Aktivt erbjuda PSA-test till medelålders
män – prostatacancer är Sveriges
vanligaste cancerform
• Utveckla vården av kvinnliga cancerformer till forskningsfronten
• Behåll och utveckla attraktiva busslinjer tvärs över länet, fjäll – kust – fjäll
Vård och omsorg, kommunikationer och
kultur skall främja sysselsättning och
befolkningsutveckling i Västerbottens
Inland!

DU bestämmer vården i Inlandet genom
att rösta i landstingsvalet. OCH glöm
inte bort att kryssa inlandsbon
X Jarl Folkesson på Centerlistan.

www.varitryck.se

Malgomajskolan har startat en ny
entreprenörsinriktad utbildning inom
handel och administration.

JÄGARE OCH JAKTLAG!
Vi köper upp älg, älghudar och gråfågel.
Även försäljning av älgkött och
renkött, styckat och paketerat!
Tel 0940-134 30

Järnvägsgatan 10, Vilhelmina

Inlandsbo!
Det här valet är ett ödesval för oss i inlandet.
Du får rösta precis som du vill men jag ber dig,
rösta med ditt hjärta i Landstingsvalet!
Lägg din röst på rättvis och likvärdig vård i
hela länet!

Landstinget behöver
en inlandsbo!
Jag vill jobba för ett län

ffersson

Maria Kristo

- Med en vård nära dig
- Med ambulanser och akutplatser
i alla kommuner
- Med riktig demokrati
- Där hela länet räknas
- Där fjälldalar driver på och växer
- Där unga vill bo och jobba
- Där vårdcentraler och distriktssköterskor prioriteras
- Med en Närodlad Politik!

www.varitryck.se

55 å
55 år med VILHELMINA-aktuellt

Följande stod att läsa
i VILHELMINA-aktuellt...

55 år med VILHELMINA-aktuellt

55 år

...vecka 37 1984.
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55 år med VILHELMIN

Melodikrysset v.37 - 13 september
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14
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

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
Lärcentrum har under våren haft 250
deltagare och 110 uppdragskunder.

Klimatdagen
Onsdag 17 september
Vilhelmina, Folkets hus
Fri entré hela dagen!

Program
9.30-11.30 Omställning Sverige

Vi blir alltmer medvetna om att vi förbrukar mer resurser
än vad vår jord klarar av och att vi behöver ändra livsstil.
Men hur ska det går till? Och vad kan du göra som privat
person, yrkesmänniska och samhällsaktör?
Anders Persson talar kring detta.

13.00-15.00 Sweet Dreams

Anna Jonsson och Sara Nilsson välkomnar till en kabaré
om miljö, mod och behovet av förändring! I en salig
blandning av humor och allvar gestaltas en absurd
verklighet. Med teater, sång och musik skildras drömmen
om en rimligare värld.

15.00-15.30 Fika

Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

15.30-17.30 Film: Vildmarkshav

Deborah Shapiro och Rolf Bjelke seglade runt Antarktis i
Södra Oceanen. Nu kommer de till Vilhelmina och
presenterar en fantastisk naturfilm som också visar hur
klimatet har förändrats och hur det påverkar djur och
natur.
Omställning Sverige och Sweet Dreams kommer sändas på webben,
se respektive kommuns hemsida 17 sep.

www.varitryck.se

RESEPRESENTKORT KÖPES Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia,
Fritidsresor. Även kort datum. Ring 073-501 45 63.

Färska köttlådor i butiken
fredag 12/9 12-19.

Nyslungad honung, grillkorv, hembakt
m m. Fika.
www.danielssonsko.se

070-305 45 78

Välkommen till ia:s gårdsbutik, Avasjö, Åsele.

Invigning av kulturreservat Fatmomakke kyrkstad
Landshövding Magdalena Andersson inviger kulturreservatet.
Lördagen den 13 september kl. 13.00
Aktiviteter pågår från kl. 11.30
Varmt välkomna!
Mer information finns på länsstyrelsens
hemsida www.lansstyrelsen.se

Anbud på valstuga

Bastu, lekstuga, gäststuga, vävstuga, förråd…..

Du bestämmer!
Lägg e Anbud och valstugan kan bli din.
Lägsta bud: 8000 kr.
Sista anbudsdagen 2014-09-30.
Anbudet som är bindande kan endast lämnas
när stugan är bemannad.

Vänsterparet Vilhelmina.
Frågor och funderingar
Margaretha Löfgren 070- 685 77 05.
www.varitryck.se

Bortsprungen katt! Berta försvann från Stranvägen den 24/8. Hon
är långhårig och svart & vit. Ring 070-253 00 22 om du sett henne!

Mysig hörntomt på Dala säljes! 070-237 25 12.

SPF Kamratförening Vilhelmina

inbjuder till hemlig endagsresa torsdag
18 september. Buss avgår från kommunparkeringen kl 08.30. Kostnad 250:-/pers inkl mat och resa.
Sista anmälningsdag 14 sept till Barbro 073-028 29 01/0940-104 86,
eller Britt 0940-556 16. Anmälan är bindande.

Postgatan 7

Tidsbokning & Drop-in
i mån av tid!
Frisör Stine Olsen
0940-558 58

Klimpfjälls IIF 40 år
Det firar vi med
ÖPPET HUS på Träffpunkten
lördagen den 27/9 kl 11.00-15.00.
På kvällen bjuder vi in till dans på
Hotell Klimpfjäll till Ebenholt Slappers.
Vill ni äta middagsbuffé bokar ni den på hotellet
0940-711 80, senast den 23/9.
Pris 150 kr vuxen, barn 7-15 år 75 kr, 0-6 äter gratis.

Under dagen har vi även loppis.

Vill du boka bord så kontakta Veronica 070-229 98 97.
Utförligare program kommer i nästa VILHELMINA-aktuellt.

Varmt välkomna!
www.varitryck.se

VALET 2014

En röst på Socialdemokraterna...
Hela riket
Är en röst på ett parti som trots att riksdagen beslutat att
halva skogsbeståndet skall vara privatägt, tillåter Skogsstyrelsen lägga orimliga återväxtkrav på små skogsägare, samtidigt som statens skogar är långt under rekommenderade
värden.
Är ett parti som petat in Margot Wallström som dragplåster
inför valet, men ärligt talat, vilka stora reformer har hon
gjort sig känd för?
Är ett parti som varit vid makten under hela perioden inlandet avfolkats.
Är ett parti som varit med under hela tiden man byggt upp
överbeskattning av den enkla människan samtidigt som
man ökat avdragsmöjligheterna för de finurliga. Tänk att
1963 var grundavdraget 4 500 kr och då tjänade en skogsarbetare 18 900 kr/år. Idag är skogsarbetarlönen ca 240000
kr/år och grundavdraget 5000 kr. Det kallar jag skatteacceleration.
Är ett parti där man belönat sina funktionärer med fallskärmar på 40 och 50 miljoner kronor.
Vilhelmina kommun
Socialdemokraterna är ett parti som lagt över hundra miljoner kronor på skogar samtidigt som dementa fått undermålig vård samt bristfällig tillsyn nattetid. Fy skäms!!
Är ett parti som lånar ut en miljon kronor till en dansk med
känt bedrägeribeteende, medan man samtidigt motarbetar företag på orten som genererar skattepengar till kommunen.
Är ett parti som slängt bort 2,6 miljoner kr på ett område i
Kittelfjäll där skogsvärdet är 300 000 kr, samtidigt som man
tvingas låna till driften.
Forts

www.varitryck.se

Är ett parti som saknar kompetenta medarbetare på
viktiga stolar. Därför dessa konflikter med alliansens
företrädare när man var i opposition.
Är det parti som inför förra valet lovade hiss till hyreshuset i Dikanäs om man fick tillstånd att sälja P-längan. Nu i
år vill man ge bort hyreshuset för att komma undan kostnaderna för hisslöftet + lite övrig sanering (dvs kommunen vill att Dikanäsborna skall ta över driften av kommunala anläggningar).
Är det parti som trots ett fullmäktigebeslut på 20% till
tätort och 80% till glesbygden av bygdemedel så lyckades man vända på det till motsatsen.
DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN KENNETH ANDERSSON,
FÖRETAGARE MED BEHOV AV ATT DIKANÄS INTE
UTPLÅNAS BARA FÖR ATT JAG TAR MIG FRIHETEN
ATT REDOVISA DET SOM INTE FUNGERAT.

Invigning av
kulturreservat
Fatmomakke kyrkstad
Lördag 13 september 2014
Invigningsceremoni i kyrkan

Övriga aktiviteter

13.00

*XLGDGYLVQLQJDYN\UNVWDGHQ

13.10
13.25

14.00
Ca14.30

Välkommen till Fatmomakke

Länsantikvarie Bo Sundin

Guide, Annika Hed - samling vid begravingsplatsen

)LOPYLVQLQJLN\UNDQ

Invigning av landshövding

Magdalena Andersson

”En fjällbygd” av Rickard Tegström

Laila Eliasson och Tage Lundin

Guide, Annika Hed - samling vid begravingsplatsen

Ordförande i Fatmomakkestyrelsen

”En fjällbygd” av Rickard Tegström

Musik av Rota

*XLGDGYLVQLQJDYN\UNVWDGHQ

5HÀHNWLRQHUNULQJ)DWPRPDNNH
Gudstjänst

)LOPYLVQLQJLN\UNDQ

Södra Lapplands pastorat

Avslutning

www.varitryck.se

Stor flerfamiljsloppis! Industrivägen 6, 13-14 sept kl 10-16.
Kom och fynda! Välkomna!

Höstens kurser i Kundaliniyoga

M

Varva ner och släpp stressen.
Start onsdag 17/9 kl 17.30-19.00.
Morgonyoga innan jobbet. Start torsdag 18/9.
Grupp 1 kl 6.45-7.45. Grupp 2 kl 8.00-9.00.
10 träffar/kurs. Lokal ABF i Vilhelmina. Frågor & anmälan
Birgitta 070-549 20 43 eller yoga@vilhelmina.net
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Barn- och ungdomsverksamheten i
Vilhelmina Församling hösten 2014

Församlingshemmet Vilhelmina
"Huset fullt"

Tisdagar kl 18.00-19.30, med start den 16/9
Pysselgrupp (6-åringar födda -08 samt åk 1-2)
Sport och lek (åk 1-3)
Sport och äventyr (åk 4-6)
Hobbygrupp (åk 3-6)

"Kyrkis"

(barn med vuxen)
Barnsång (0-3 år)
Pyssel (4 år och uppåt)

Onsdagar kl 14.00-15.30, med start den 10/9

Barn– och ungdomskörer
Åk 2-4
Åk 5 och uppåt

Onsdagar kl 17.30-18.15, med start den 10/9
Torsdagar kl 17.30-18.30 med start den 11/9

KU-Huset (det gula huset bakom Apoteket)
Kompaniet (åk 6)
Fredags-KU (åk 7-8)
Kyrkans Ungdom (fr åk 9)

Malgovik sporthall
Juniorer (åk 3-6)

Torsdagar kl 18.00-20.00, med start den 18/9
Fredagar kl 18.30-21.30, med start den 19/9
Lördagar kl 20.00-24.00, med start den 20/9
Onsdagar kl 14.40-16.30, med start den 17/9

Har du frågor? Ring:

Barn- och ungdomsverksamheten Kattis, tel 372 08 eller Sofia 372 17
Barn- och ungdomskörerna Rose-Marie, tel 372 18
Kyrkis
Ida, tel 372 22 eller Karolina 372 09

Välkommen till en händelserik hösttermin!
Vilhelmina församling
www.varitryck.se

Uppstart bågskytte 15/9

Skjutningar måndag 17.00-19.30, nya sporthallen.
Onsdagar 18.00-21.00 gamla sporthallen. Välkomna!
Europeiska Trafikantveckan - En hel vecka om miljövänliga transporter 16-22 september.
Trafikantveckan arrangeras sedan 2002 runt om i Europa varje år.
Under trafikantveckan kör vi en utloning!

Är du en grön trafikant?
Tar du cykeln, promenerar eller alltid tar bussen istället för bilen?
Skicka in en motivering till hur du hjälper miljön genom att släppa ut mindre koldioxid.
Du har chans att vinna cykellysen, reflexer m.m.
Maila eller skicka brev/vykort med en kort motivering samt kontaktuppgifter till:
evelina.ohgren@vilhelmina.se
Energi- och klimatrådgivningen
Torget 6 912 81 Vilhelmina
Vinnare kontaktas v.40

Vill du delta i en nationell tävling?
Ladda ner appen Commute Greener och samla poäng, medaljer och få
personliga tips. Utmana dina vänner samtidigt som du är med och
tävlar om fina priser!
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ALLA
LLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL
CIALDEMOKRATERNAS VALVAKA
SOCIALDEMOKRATERNAS

Söndag 14 september, Folkets Hus Nöjesgården.
Vi börjar kl 16.00.
hå
Vi bjuder bl a på middagsbuffé (ca 18.30) och underhållning.
Dragning i vallotteriet kl 18.00.
Folkets Hus håller puben öppen.
Ta med familjen, kom & umgås med oss och följ
valresultatsrapporteringen
till långt framåt natten.
I samarbete med ABF
www.varitryck.se

Malgomajskolan har nytt intagningsrekord,
trots vikande elevunderlag. Denna termin
har 117 nya elever börjat på gymnasiet.
Totalt går nu 337 elever på Malgomajskolan.

Jag vill återskapa ett positivt klimat

i Vilhelmina

www.facebook.com/ICVilhelmina

son för nytänk
Annika Anders

LOGIK
LOGIC

g

och förändrin

THE ORDER OF THE WAY

ANLEDNING
REASON

Att sakna kunskap,
är att leva i ett tillstånd av glömska.
Att vara okunnig, att ignorera det som handlar om dig,
är att ignorera tillgänglig kunskap.
Det är ett val, endast gjort av invärtes blindhet,
arrogans och avsiktlig dumhet.
Okunnighet är ett val gjort av de som väljer att inte veta.
Med vänlighet och respekt lär vi av varandra.
Vi har alla samma värde.
With kindness and respect we learn from each other.
We are all equal in value.
KUNSKAP
KNOWLEDGE

För mer info
www.theorderoftheway.org
www.varitryck.se

SANNING
TRUTH

Kaffeträff för PRO-medlemmar

Tallåsen 18 september kl 13.00.
Kom och umgås. Välkomna!

Styrelsen

M
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Fredag 12/9 SKALDJURSBUFFÉ
Kl 11.00-17.30. Inkl dryck & dessert 149:-.
Fredag 19/9 Viltbuffé

Välkommen in till oss!

Beställ gärna smörgåstårta hos oss!

Följ oss på
Facebook.

Öppettider: Må-to 9.00-17.30. Fr 9.00-18.00. Lö 10.00-14.00. Sö stängt • Tel 0940-250 90 • www.mbergmansfisk.se

VIK informerar:
ISPREMIÄR VIK HOCKEY

Kom och se Vilhelminas hockeylag, både A-lag & ungdomslag,
träna under ispremiären nu på lördag den 13/9. Hockeykiosken är öppen hela dagen med försäljning av hamburgare,
korv, kaffe & fika. Möjlighet till inskrivning för de som inte gjort det!
Hösthelgen i Dikanäs blev precis lika
inspirerande och upplyftande som vi önskade och
därför vill vi passa på

TACK!

att rikta ett stort
till alla sponsorer,
knallar, funktionärer och besökare under helgen.
Alla vinnare i lotterier och tävlingar hittar du på
www.marknad.dikanas.se .
Dikanäs
men!
200 år
Vi ses snart igen nästa år
älkom
V
1815-2015
– alltid tredje helgen i augusti.

Akutvårdsplatserna i Dorotea & ambulansen
i Åsele ska återställas.
Jonny Kärkkäinen
Landstingskandidat

Anders Sellström
Riksdagskandidat

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
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I vår manuella disk
Frukten
KYCKLINGFILÉ
NYGRILLAD

1290

Svenska

I vår manuella disk

2 FÖR

1500 1500

LÖNNEBERGAA-SKINKA
90

KG

19HG

RÖKT

Morötter

ÄPPLEN

HG

I vår manuella disk

Fira älgjakten med

00
15
Svenska
PURJOLÖK
1000
Svensk
00
MAJSKOLVAR
3 ST 10
TOMATER

SMÖRGÅSTÅRTA 1990
HG

KG

Nygrillat i vår butik

REVBENSSPJÄLL

6990

TUNNA

KG

RIMMAD SIDA
TOPPCHARK

3990
KG

MORGONFIKA 8-10
Kaffe och nybakt fralla 10:-

Följ oss på
Bankomat
för alla
bankkort!

KG

5% på tisdagar till alla

pensionärer som fyllt 65 år i år
eller äldre. På alla varor utom
tobak, tidningar & spel.
Laddas direkt på ditt ICA-KORT.
Jörgen, vår kock har VARM LUNCH
MÅN-FRE
kl 11.55-12.30
I VÅR MANUELLA DISK
-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

