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Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

VARI-tryck AB

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

VILHELMINA FÖRSAMLING

VILHELMINA KYRKA
Söndag 7 juni kl 11.00 Gudstjänst, Örnberg.

FJÄLLDISTRIKTET

SAXNÄS
Torsdag 4 juni kl 13.00. Kom och Gå- för alla åldrar. Samling vid
affären och avslut vid kyrkans grillplats.
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

Missionskyrkan finns för alla även i dessa tider.
Kontakta pastor Phill Taylor 070-577 19 25 eller
phill.taylor@equmeniakyrkan.nu för kontakt med honom eller
någon annan i församlingen.
För oss är det gott att vara nära Gud. Vi hoppas på att
just DU vill prova, smaka och se att Gud är god!
Han mättar den hungrige med sitt goda.
Vi fortsätter följa rekommendationerna, "Håll i, håll ut." (Inga
möten före 31/8). Vi vill se fram emot hösten med hopp! Lovad
vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning.
Kristus för Vilhelmina

www.varitryck.se

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

All eventuell uppvaktning undanbedes. Respektera.
Gäller alla!
Teddy Hall
Vårt varma tack till er alla som med gåvor och blommor
kom ihåg vår mamma, svärmor, gammelmormor

BERIT INGEGERD ERIKSSON

vid hennes bortgång.
Hjärtligt tack till AVA och Gläntan för god omvårdnad.
”Änglarna mina”, som hon sade.
Varmt tack till Rose-Marie för den fina sången.
Hjärtligt tack till prästen Heinrich för en fin begravning.

Ett varmt tack till Marri & Örjan på Fonus för stort stöd och
all hjälp.
Yvonne, Mattias, Enya, Rickard, Ella-Stina, Oliver, Teddy.

KONTORSTEJP

TEJP av de flesta sorter hittar du hos oss...
...och även hållaren till förstås!

VARI-tryck AB
post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Allt för ditt
kontor!

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

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

Osteopati har en helhetssyn på kroppen

Osteopati är en manuell medicin med bred tillämpning och mjuka metoder,
passar både barn (i Sverige från 8 år) och äldre.
Osteopater är utbildade till att behandla personer med olika typer av besvär
med långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning.
Vanliga exempel:

Huvudvärk • Ryggbesvär ex ryggskott • Axel- & Nackbesvär
Smärtor i armar & ben • Andningsbesvär • Muskel-& ledvärk
Belastningsskador • Förslitningsskador • Stressrelaterade besvär
T ex efter knäoperation, ärrvävnad & återställning av funktion av leder & muskler.

Erbjuder även tjänster som livscoachning & massage

MÄRITHS OSTEOPATI & HÄLSA
Tel: 073-028 29 55, Storgatan 8, Vilhelmina

Boka via www.timecenter.se eller via hemsida eller FB. www.inlandsosteopaterna.se

VIK informerar:
FOTBOLLSSTEGET

Vi i VIK Fotboll vill bidra till er hälsa under Covid-19
genom att peppa er till vardagsmotion, samtidigt
som ni kan stötta oss.
Swisha 50 kr och ta en promenad i fotbollens anda,
och få chansen att vinna hälften av intäkterna!
Swishnummer: 1232304129
Veckorna som du kan vara med och promenera samt ha chans
att vinna är under veckorna: 24, 26, 28, 30, 32 – måndag till
söndag. Vinnaren publiceras på vår fb-sida "Vilhelmina IK
Fotboll" samt kontaktas av oss.
Det är frivilligt hur långt du vill promenera, samt hur många
andelar du vill köpa. Barn under 18 år tillsammans med målsman.
Lycka till och håll avståndet och hoppet uppe!
www.varitryck.se

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Välkommen på Timringskurs i Sagadal!
Motorsågskörkort nivå A, dagskurs - en träff, för att såga,
timra, bygga, kapa ved mm startar inom kort!
Timringskurs endast för fruntimmer, ledare: Ingela Brosché.
Timringskurs mixad grupp: ledare: Sven-Erik Åslund
Fem träffar 4/8 juli kl 10-15 för respektive kurs. Begränsat antal deltagare!
Lär dig rundtimring från grunden på fem dagar. timring av takåsar, långdrag,
timmerknutar, dymling, dörr & fönsteröppningar samt timringsverktyg.
Obs! Motorsågskort A & skyddskläder/skor krävs för att köra motorsåg, men du kan
delta & använda andra verktyg. Fika, praktisk manual & boken Timmerknutar ingår!

Behöver din förening/grupp träffas via distans? -Vi hjälper dig!

Samarbeta gärna med oss! vilhelmina@medborgarskolan.se Tel. 0940-600203

Se våra kurser på www.medborgarskolan.se

KONTORSLOKALER UTHYRES!
Vi hyr nu ut kontorslokaler i vår
fastighet i Vilhelmina.
Inklusive tillgång till fikarum,
konferensrum, toalett och internet.
Pris och tillträde enligt
överenskommelse

Mikael Ledström 070-523 73 58
www.varitryck.se

Allmänhetens frågestund

Marita Stinnerbom
Ordförande

VILHELMINA KOMM

Kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets
Hus den 15 juni kl 10.00 inleds med allmänhetens frågestund.
Allmänhetens frågestund genomförs då kommunfullmäktige
behandlar årsredovisningen för kommunen.
Frågestunden får pågå som längst 1 timme.
En fråga från allmänheten ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska
behandla område i kommunens verksamhet och den bör kunna
besvaras utan större utredning. Den får ställas till kommunstyrelsens ordförande, ordförande i kommunal nämnd samt ordförande i kommunalt bolag.
Frågan ska lämnas in till Vilhelmina kommun, Kommunkansliet, 912 81 Vilhelmina senast fredag 12 juni kl 13.00. Frågan
kommer att läsas upp på sammanträdet av kommunfullmäktiges
ordförande.
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Se mer på: www.vilhelmina.se

Varmt tack till Charlies Brunns- och Energiborrning för
donationen av 75 liter handsprit. Hälsningar, äldreomsorgen
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KAFFE

Jedes pulvertuber och andra kaffeprodukter såsom hela bönor, choklad,
mjölkersättning och fruktdrycker för din
kaffemaskin finns hos oss.
VÄLKOMMEN!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INF

TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Vilhelmina
sammanträder i Folkets Hus
måndagen den 15 juni kl 10.00.
Information om vilka ärenden som behandlas finns på
kommunens hemsida www.vilhelmina.se och på
kommunens anslagstavla.
Handlingar finns tillgängliga på
Kommunkansliet, Torget 6, Vilhelmina, samt på hemsidan.
Sammanträdet sänds över internet på vilhelmina.se.
Mötet går även att följa digitalt i biosalongen i Folkets hus,
Vilhelmina. På grund av risk för smittspridning, ser vi helst
inga besökare i fullmäktigesalen.

Marita Stinnerbom
Ordförande
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VILHELM

Charmigt 50-talshus säljes. Rönnvägen 36.
Ring 070-234 01 29 för mer information.

INSTÄLLD 2020!

Skogs Föreningshus
örreningshus

Arr: Skogg & Marks
hembygdsförening
hembygd
s
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VilhelminaVarvet

inbringade 30.000 kr till Majblomman Vilhelmina.
Dessa pengar betyder mycket för vår verksamhet.
Ett stort TACK till alla deltagare.
Tack även till Sportringen, Vibo o VilhelminaVarvet som
sponsrade med var sin cykel.
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

INA KOMMUN INFORMERAR
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HJÄLP mig tömma huset. Det ska rivas.
För info ring 070-225 62 51.

DAX FÖR GARAGERENSNING?

Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i VILHELMINA-aktuellt??
Fråga efter "50-lappen".

Vedmaskin uthyres

Pilkemaster evo 36 HC lite
Bensindriven, stocklyft, bildragen 80 km/tim.
Fredrik 073-036 03 37, Johan 073-055 32 93.
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB

Trea uthyres på Dalagatan 20.
Info maila: info@favici.se
Gilla TEASE och Hot Stuff på

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

VISSTE DU ATT:
Under Corona pandemin kan du ta del av scenkonst på webben när du vill & var du vill.
Via mobilen, datorn, paddan eller TV:n
riksteatern.se/play
dramaten.se/play
kulturhusetstadsteatern.se/play
norrlandsoperan.se/play
svtplay.se finns svt scen
Du skriver bara play efter varje teater, opera eller musikinstitutionsadress på webben
så får du se alla föreställningar som skulle visats runt om i vårt avlånga land under
detta år och det fortsätter under kommande år. Numera ger man ut dem GRATIS via
sina playkanaler så dyk in i utbudet och njut av bra scenkonst både för vuxna och barn.
P.s Håll dej uppdaterad via vår hemsida riksteatern.se/vilhelmina eller via facebook.
Sköt om er nu i dessa coronatider och håll avstånd, hoppas vi får ses snart igen.
Vänligen/ Linnéa med styrelse

www.varitryck.se

Säljes: 2 rok på Skolgatan 8, Vilhelmina.
Hyra 2749:-/mån. Pris 115 000:-. Tel 070-548 69 58.

FISKEFÖRBUD i Abborrtjärn samt
Tretjärn 8/6-19/6 2020.

Charlotte Thunberg 073-673 45 45.

Sköna vindar i bilen
hela sommaren
Vi gör kontroll/service och reparation
på din AC anläggning.

Bäskåns FVO

Charlottes Hud & Hälsa
Volgsjövägen 29, Vilhelmina

Vid frågor
kontakta oss:

Sälggatan 7
0940-103 00
912 32 Vilhelmina

Biltillverkarna rekommenderar att göra en AC service
var 24 månad.

Nu

ÖPPNAR
vi!

Grillkojan

Trappstegsforsen
Vi kommer att öppna den
6/6
inför sommaren.

Öppettider är mellan 11.00 & 19.00
alla dagar.

Det finns även plantor till försäljning.
Välkomna önskar
Annelie och Torbjörn med personal!
www.varitryck.se

Boende sökes i Malgovik/Laxbäcken. Även närliggande av
intresse. Lina 073-81 56 108.

NYA SOMMARDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer

070-656 62 96
Värmepumpar
Östernoret, Åsele
Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

LAVENDEL 55:-/st
3 st 120:FINA PLANTERADE
AMPLAR i härliga färger
189:-/st

Planteringsjord,
Tillbehör

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Nationaldagen
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

Finns på ditt Systembolag eller
går att beställa från första juni.
Northern Golden Ale | Nr 3464203
Northern Hjortron Ale | Nr 3463903

Alkohol är
beroendeframkallande
www.varitryck.se

kl 10-17
kl 10-15
kl 10-15
kl 10-14
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Melodikrysset v.23 - 6 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

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
Vi håller extra öppet för
de som tillhör riskgrupp:

Måndag – fredag kl 07-08
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Manuella
disken,
våra egentillverkade:
ROSTBIFF

1990
890
1390
1590
2290
5990
2490
/Hg

BRETT SORTIMENT AV
ALKOHOLFRIA DRYCKER

CARLSBERG
Alkoholfri öl

KEXCHOKLAD
8-pack

2 FÖR

20k
3990
35k
/St

NATIONALDAGSBAKELSE

MUNKAR

/St

5k

POTATISSALLAD

/Hg

GREKISK
SALLAD

/Hg

UGGLARPS
SVARTRÖKTA
SKINKA

/Hg

SAINT
AGUR

/Hg

Nygrillade
TUNNA SPJÄLL

SERVETTBOX 75 st

/St

/Kg

/St

Kvittovinnare: Nils Malmbo 656:0-21

Sön 1

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

RÄTT PRIS PÅ RÄTT KVALITET ÄR EN VIKTIG JÄMFÖRELSE
www.varitryck.se

