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BEACHFLAGGOR
kan du beställa
hos oss!

Flera modeller att
välja mellan.
Varje modell
finns dessutom
i olika storlekar.
Levereras i
praktisk väska
för enkel
transport.
Kan kompletteras
med flera olika
vägg- eller
markfästen
och andra
tillbehör.

na offer t!

r
Vi lämnar gä

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

www.varitryck.se
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IN!
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VILHELMINA FÖRSAMLING

VILHELMINA FÖRSAMLINGSHEM
Expeditionen är stängd onsdag 13 maj.
VILHELMINA KYRKA
Söndag 17 maj kl 11.00 Gudstjänst, Aasa.

FJÄLLDISTRIKTET

UMNÄS KYRKA
Söndag 17 maj kl 11.00 Gudstjänst, Lind.
DIKANÄS KYRKA
Söndag 17 maj kl 14.00 Gudstjänst, Lind.
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.

Missionskyrkan

Ingen gudstjänst på söndag. Vi hänvisar till gudstjänster på
TV, radio och nätet.

Strandvägen 1.
Vi hänvisar till gudstjänster som sänds på radio, TV och internet.
Vi kommer att anordna bönepromenader.
Mer info om det på Fb där vi också länkar till gudstjänster online.

www.varitryck.se

Alla aktiviteter är fortsatt inställda.
-God är Herren, en tillflykt på nödens dag,
han känner den som flyr till honom. Nahum 1:7
För kontakt: 073-920 64 16 Roger, 073-920 64 17 Marina.
E-post: vilhelmina@fralsningsarmen.se

TUSEN TACK
finaste och snällaste
Christer Svedberg på Solliden!
Vårt varma TACK till Er alla som visat omtanke och deltagande i samband med vår älskade bror

ROLAND THALÉN
bortgång och begravning.
Tack Marri och Örjan på Fonus för stöd och hjälp.
Tack till Åke Löfqvist för en fin och minnesvärd begravningsakt.
Syskonen
Ulla och Ingrid med familjer
Vår käre

INGEMAR FIGARO
* 5 jan 1966

† 26 apr 2020

Har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad.
Vindeln - Stalon
Birgitta och Stig-Ola
Katarina med familj
Sofia med familj
Lars med familj
Syskon, släkt och alla vänner

Vita vidder och gnistrande skare
Fjäll med sol så långt man kan se
Djupa skogar, ripor och harar
Så ville du leva dina dagar
Evig sol som aldrig går ner
TACK Ingemar att vi fick glädjen
att vara din familj

Information ang begravning meddelas senare.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

www.varitryck.se

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

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

Dikanäs

Alla vårens aktiviteter är inställda!
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Vi hoppas på någon utomhusaktivitet i sommar, om inte får vi
återkomma till hösten. Ta väl hand om ER!
Styrelsen

KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA LAPPLANDS
PASTORAT
Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele.
Tisdagen den 26 maj 2020, kl. 12.00, för handläggning av ärenden
enligt anslagen och utsänd föredragningslista/H. Mårtensson, Ordförande
Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens
rekommendationer, utifrån Covid-19!

Sommarvikariat som personlig assistent i Åsele!

Jag är en 45-årig man som efter en olycka är förlamad i armar och
ben, detta innebär att jag 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.
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 v27-34 och v30-33.
Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Senaste ansökningsdag 2020-06-07, men tjänsten kan tillsättas
tidigare. Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24 UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00.
www.varitryck.se

Årsmöte Bäskåns Fiskevårdsområde fredag 29/5 kl 19.00,
Bäsksjö byalokal.
Välkomna!

Letar du nytt boende?
Vi har lång erfarenhet av den lokala
marknaden och har många råd och
tips att dela med oss av, inte minst
när det gäller bolån.
Ansök om lånelöfte direkt på
handelsbanken.se/lanelofte
Karolin Fjellner
Privatrådgivare

handelsbanken.se/vilhelmina
Tel 0940-396 50

Redan på tisdag...

...utkommer våra annonsblad nästa
vecka, MANUSSTOPP onsdag

13/5 kl 15.00.....

.... men vi tar tacksamt
emot ditt manus REDAN NU!

VARI-tryck

www.varitryck.se

0940-152 40
post@varitryck.se

Se mer på: www.vilhelmina.se

CORNELIA ARBETSTRÄNING ERBJUDER
TJÄNSTER TILL HUMANA PRISER!
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

Flyttuppdrag, möbler m m.
Gräsklippning, krattning.
Körning av skrot till Miljöstation.
on..
Industrilackering köksluckor,
bord, stolar m m.
FixarTommys pensionärsservice.
ce.
Snickeribeställningar.
Försäljning utebord med bänkar
ar
Med mera.........
RING FÖR BESTÄLLNING tel 141 25.

Simhallen informerar

Onsdagen den 20 maj är sista öppetdagen för vårsäsongen,
däreer stänger vi för underhåll och reparaoner.

Simhallen öppnar åter måndag den 22 juni.
Öppeder: Måndag ll torsdag kl 13.00-17.00.
Måndagen den 24 augus börjar vi med ordinarie der.
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Dags att läsa upp dina betyg?
Grundläggande Vux (motsvarar åk 7-9)
Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap

Gymnasial Vux (gymnasiala kurser)
Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik,
Samhällskunskap, Historia, Kemi, Fysik, Biologi, Naturkunskap

Information om kurserna samt anmälningsblankett hittar
du på http://lapplandsvux.se
Boka gärna tid med vår studievägledare(SYV)!
SYV Sara Danielsson
Tel 0940-146 04

Sommartider på Återvinningscentralerna
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www.varitryck.se

VILHE

Vilhelmina Återvinningscentral
Extra öppet
Torsdagen den 21/5 (Kr him) 10.00 – 15.00
Uttökade öppettider från 25 maj till 26 juni
Måndag
12.00 – 18.00
Tisdag
12.00 – 15.00
Onsdag
12.00 – 18.00
Torsdag
12.00 – 15.00
Fredag
12.00 – 15.00
Stängt 19/6
Återvinningscentralerna i Saxnäs och Dikanäs
Utökade öppettider från 25 maj till 28 augusti
Måndag
15.00 – 18.00
Onsdag
15.00 – 18.00
Fredag
11.00 – 13.00
Extra öppet
Torsdag 21/5 (Kr him),
Söndagar 28 juni, 26 juli, 16 augusti kl 12.00–15.00
Stängt 19/6
KOM I HÅG
Om du ska lämna grovavfall i säck, får det bara lämnas i
genomskinliga säckar! Inget hushållsavfall (soppåsen) får
lämnas på Återvinningscentralerna, lägg den i ditt sopkärl eller
i en betalsäck.
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Jenny Holmgren

Mail jh.osteopat@icloud.com
Boka online www.timecenter.se

Gilla på

OPTIKER

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

ALLMÄNNINGSSTÄMMA

Pga coronaläget och myndigheternas rekommendationer, har
styrelsen beslutat att skjuta upp årets första allmänningsstämma
tills vidare.
Stalon den 29 april 2020
Allmänningsstyrelsen

Finns på ditt Systembolag
Kåtöl Lager | Nr 33880
Kåtöl IPA | Nr 33656
Kåtöl Pale Ale | Nr 33559

Alkohol är
beroendeframkallande
www.varitryck.se

Fälgar BMW
4 st BMW-fälgar 7 x 16 tum, 5/120. Har suttit på
en 320 2005 (E91). Tel 073-182 36 52.

TYGKASSE

Den första maj infördes en skatt på
plastkassar. Skaffa dig därför en
hållbar kasse som du kan använda
om och om igen.
Hos oss kan du köpa en
praktisk tygkasse!
VÄLKOMMEN IN!

VARI-tryck AB

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

DAX ATT
BESTÄLLA
STUDENTSKYLTAR!!

Välk o m m e n !

Vi hjälper dig förstora foton
och vi tillhandahåller skyltmaterial,
laminerar mm – allt efter önskemål.

VARI-tryck

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

Gilla TEASE och Hot Stuff på

TIDSBOKNING 0940-555 00
Volgsjövägen 72
Ingång till salongen på baksidan

MAT- OCH SÄTTPOTATIS

Matpotatis från 7:50/kg i 20 kg säck, 5 kg 50 kr. Sättpotatis, flera sorter.
Hemkokt sylt, flera sorter (60-70% bärhalt).
Övrigt sortiment se www.potatisbilarna.se. Hjortron köpes! Säljes från lastbil.
SÖNDAG 17/5: Vilhelmina P Sagahallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15.
Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK 19.30.
Ej kort. Sista turen för säsongen. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Kyrkogårdens dag
Volgsjö kyrkogård samt
Vilhelmina Norra (vid kapellet)
LÖRDAG 30/5, kl. 10 - 15 OBS! Nytt datum
- Med reservation för snabba förändringar * Kyrkogårdsförvaltningen bjuder på fika
* Personal finns på plats för att svara på era frågor kring allt
som rör kyrkogården
* Kyrkogårdsförvaltningen bjuder på matjord till er
Foto: Kristin Carlén
planteringsram
* Kapellen hålls öppna om besökarna behöver en lugn stund
* Har du egna frågor?
www.svenskakyrkan.se/sodralappland
www.varitryck.se

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Björkved på lösvikt

Nu är det dags att beställa er björkved på lösvikt för att säkert få
den levererad under försommaren. Längd mellan 25-60 cm.
30 cm ved i 1000- och 40-liters säckar
finns för omgående leverans.
Kontakta oss på telefon eller mail:
Fredrik 073-036 03 37
Johan 073-055 32 93
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB

"HEMESTER"? Lyxa till din hemmasemester

med en pool eller ett spabad från Folkpool.
Just nu har vi förmånliga kampanjer på pooler och
spabad till 31 maj.
Se: https://www.folkpool.se/kampanjer.html

Kontakta Folkpool i Umeå,
070-641 17 13,
mail: erik.westman@folkpoolumea.se

Våren är här men inte Majblomman.
Som ni kanske redan märkt så är det ingen Majblommeförsäljning nu p g a Corona-epidemin. Säljstarten är
preliminärt framflyttad till den 17 september.
Ett sätt att stödja Majblomman redan nu är att
köpa ett startkort för 150 kr till Vilhelmina-Varvet.
Startkorten finns att hämta/köpa vid turistbyrån.
Liksom tidigare år går överskottet till Majblomman.
Tre cyklar lottas ut.
Man kan även swisha Majblomman på 123488 55 39
eller sätta in ett belopp på Handelsbankens konto
6268–259365688.
Vår starka önskan är att ni även stödjer barnens försäljning i höst.
Majblomman i Vilhelmina
www.varitryck.se

Melodikrysset v.20 - 16 maj
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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

st lösa allround-däck, 235/65 x 17.
SÄLJES: 4Fina.
400:-. Tel 076-76 200 51.
Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte
väntar det ska Människosonen komma. Matt.24:44
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

NYA SOMMARDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

AB
Roger Rönjom
Vilhelmina
070-685 21 80
norskens@live.se

Tapetsering
och
måleriarbeten

Kreativ
avdelningschef
med intresse för HR söks till
Psykiatriska öppenvården,
vuxna, för Södra Lappland.
Placeringsort: Lycksele

Läs mer om tjänsten på
www.regionvasterbotten.se
www.varitryck.se

Loppis ute, Storgatan 8. Lör-sön 16-17/5 kl 10-15.
Möbler, husgeråd, kläder, gardiner, prydnadsaker, böcker m m.
Vi tillhandahåller handsprit. Tänk på att hålla avstånden.
Välkommen!

Motorsågskörkortet A+B/Röjsågskörkortet A+B

Lär dig a arbeta säkert och ergonomiskt. Lagen ˝kräver˝
körkort om du skall jobba i skogsbruk. Ledare: Anton Svedberg.
Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrier.
För mer informaon och anmälan:
0940-553 89 eller www.sv.se

Vilhelmina sjukstuga
informerar
Under rådande Corona-pandemi, så stänger vi Ungdomsmottagningens drop-in, och öppnar till hösten.
Boka besök via telefon 090-785 91 25.
Vid besök på BVC, får endast en förälder medfölja
barnet.
sca.com/skog

Edvin, virkesköpare
Vilhelmina
tel 0940-379 55

En av våra virkesköpare är Edvin Grönlund.
Ring honom så får du veta mer om skogliga tjänster
som kan öka värdet på din skogsfastighet.
Din lokala virkesköpare hittar du alltid
på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

www.varitryck.se

Foto @ Henke Olofsson

Fråga mig om
ditt gallringsbehov

st kompletta sommardäck till VW Golf,
SÄLJES: 4195/65
x 15. 200:-. Tel 076-76 200 51.
Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer

070-656 62 96
Värmepumpar

KRYDDOR 19:-/st
5 för 69:PENSÉ-låda
(15 st) 120:-

Össt
Östernoret,
Ö
Åsele
Te
el 0941-440 00
Tel
www.genbacks.se
ww
w

PELARGON
Zonale
4 st 115:-

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

kl 10-17
kl 10-20
kl 10-15
kl 10-14
STÄNGT

Vårstädning på kyrkogårdarna inom
Södra Lapplands pastorat
Gravlyktor, kransar m.m.
Gravlyktor, kransar eller annan vinterdekoration ber vi att ni plockar
bort från graven senast 31 maj för att underlätta vårt arbete inför
sommaren.
Om du har beställt sommarplantering måste gravrabatten vara
avstädad så att avtalad tjänst kan utföras.
Sortering av trädgårdsavfall m.m.
Vi vädjar till gravrättsinnehavare och andra besökare på kyrkogårdarna
att i samband med skötsel och plantering, sortera och lämna avfallet i
behållare, som finns utplacerade på kyrkogårdarna.
Övrigt
Använd inte glasburkar eller glasvaser på grund av olycksfallsrisken
för personal och besökare.
Vid frågor kontakta våra kyrkogårdsföreståndare:
Vilhelmina-, Stensele- och Dorotea-Risbäck församling,
Daniel Kultner tfn 0940-372 20
Lycksele- och Åsele-Fredrika församling,
Christer Myräng tfn 0950-276 76

www.varitryck.se

Tillsammans klarar vi det här!
Genom att handla lokalt hos Vilhelminas alla fina
företag ser vi till att klara krisen!
Handla för minst 200ª hos något av Vilhelminas alla
företag och tag med kvittot när du handlar på ICA
Tallen så får du 5% rabatt på ditt köp hos oss!
Gör så här:
1. Handla för minst 200kr hos valfritt
Vilhelminaföretag.
2. Skriv namn och tfn nummer på baksidan kvittot.
3. Lämna kvittot i kassan när du handlar hos oss.
4. Vi drar av 5% på hela köpet i kassan.
5. Vill du hjälpa till ytterligare?
*Dela gärna det här inlägget.
*Tagga gärna #LocalHeroVilhelmina i dina sociala
medier när du visar att du handlar lokalt.
Kvittot ska inte vara äldre än sju dagar.
Gäller under maj månad. Kan ej kombineras med
andra % rabatter. Gäller ej, spel, tobak, tidningar och
receptfria läkemedel.
Vi håller extra öppet för
de som tillhör riskgrupp:

Mån-fre kl 07-08

Kvittovinnare: Maria Larsson 1212:-

www.varitryck.se

