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Fixa hemma i höst

Är du på gång att renovera därhemma i höst? Hos oss hittar du det du behöver - produkter
med kvalité, nyttiga tips och goda råd! Välkommen in till butiken så hjälper vi dig.

299:-/m²
Textilplatta Magic Square
Textilplatta 50x50 cm
i velour kvalité. Tål golvvärme, antistatbehandlad och är
ljusäkta. Lagerlagda
färger antracit och
silver. Rek ca pris 405:-

1799:Väggfärg
LADY Pure Color

Ryobi Borrskruvdragare
R18DD3-220S. 18V. Levereras med 2 st
2,0Ah batterier, laddare, dubbelsidig bits
och tygväska. Rek ca pris 1999:-

699:-

449:-

Fiskars Snöraka ergo
Har ett ergonomiskt vinklat lättviktsskaft
i aluminium som avlastar rygg, knän och
handleder. Rek ca pris 549:-

Jotun Väggfärg LADY 3 liter
Har ett supermatt exklusivt
utseende och en unik kulörupplevelse. Slitstark. Brytes
i valfri kulör. Rek ca pris 839:-

VILHELMINA Sälggatan 2 • Tel 0940-100 26 • k-bygg.se/fresks
Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-12-31. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter,
reservation för slutförsäljning.

www.varitryck.se

1:a ADVENT HELGEN
Lördag 28/11 kl 18.00, sänds aftonmusiken LIVE ifrån
Vilhelmina Kyrka.
Söndag 29/11 kl 11.00 sänds gudstjänst från Vilhelmina kyrka
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Söndag 29/11 kl 12.00-14.00 Vilhelmina kyrka öppen för
ljuständning med bön.
Söndag 29/11 kl 11.00 sänds gudstjänst från Saxnäs kyrka
www.facebook.com/fjalldistriktet
Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med KOLLEKT
Svenska Kyrkan vill vara en trygg plats för människor och vi vill
vara med för att förhindra smittspridning i vår kommun och
församling.
P g a de nya restriktionerna kommer vi inte att samla människor
till gudstjänst eller andra aktiviteter. Detta beslut gäller från och
med nu och tillsvidare.
Vi kommer sända på Facebook så många gudstjänster som det är
möjligt. Se våra Facebooksidor för löpande information.
Om du behöver hjälp och känner oro kan du vända dig till
kyrkans personal. Präster och diakoner finns för samtal. Ring
församlingens expedition för kontakt med personal i
församlingen 0940-372 26. Om du är sjuk, ska du vända dig till
sjukvården, ring 1177. Har du frågor om corona av allmän art
ring 113 13.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet
P g a Covid-19 håller vi församlingsexpeditionen stängd för
besök tills vidare.
Ni når oss måndagar till fredag kl 10-12 på telefon: 0940-372 00.
www.varitryck.se

Missionskyrkan

Vi önskar alla en fridfull första advent.

När första ljuset brinner, står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas, att fira få advent
25 november
Vi gör en paus med våra samlingar/
Postgatan 3
gudstjänster. Vi hänvisar till SVT:s
gudstjänst eller andra gudstjänster
facebook.com/vilhelmina.pingst
på nätet.
All uppvaktning på min bemärkelsedag undanbedes
vänligt men bestämt. Torbjörn Wikström
Vår pappa, farfar, svärfar

Thore Davidsson
* 13/8 1932
† 8/11 2020
Har lämnat oss i sorg.
Älskad – Saknad
Gunnar och Eva
Anna
Erik och Doris
Thomas, Emma och Elin med familjer
Släkt och vänner

Den dagen jag har gått, och inte vänder åter.
Jag vill att ni minns mig, precis som jag var.
Det blir bara värre, mina kära om ni gråter.
För inget kan ändra, det öde vi har.
Den dagen ni står här, och kanske mig saknar.
Jag vill att ni lever, och livslusten har.
Mina älskade kära, jag vill att ni vaknar och lever
de dagar, den tid ni har kvar.
Sakta som flingor falla över tyst och frusen sjö.
Gled du bort ifrån oss alla, hän mot fridens vita ö.
Begravningen äger rum i Vilhelmina kyrka den 4/12 kl 10.00. Begränsat antal besökare pga Covid19restriktionerna. Tänk gärna på Hjärt- & Lungsjukas förening eller Cancerforskningsfonden i Norrland.

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Nu har vi lördagsöppet, 10-13, fram till jul!
Vill du handla i vår fysiska butik så finns handsprit, handskar
och munskydd. Du vet väl att möjligheten finns att handla
i vår butik på elon.se?

Välkommen!

Lövliden Elmontage, Vilhelmina
Terminalgatan 1, 0940-125 41.

ALLMÄNNINGSSTÄMMA

P g a coronaläget och myndigheternas rekommendationer, har
styrelsen beslutat att skjuta upp höstens allmänningsstämma tills
vidare.
Stalon den 17 november 2020
Allmänningsstyrelsen

NU ÖPPNAR VI TIDIGARE FRÅN 1/12-2020
MÅNDAG-FREDAG 07.00-17.00
LÖRDAG
09.00-13.00
Vi vill även passa på a avtacka Bengt Edman som
har drivit firman sedan -87,
(ni kommer forarande a träffa Bengt i buken
ibland).
Vi önskar er välkomna!
Oskar & Tomas med personal
0940-122 60
www.varitryck.se

Saemiengïelelåhkoem maehtede kraantodh
Veeljememoenehtse laavenjosteme 3 kap. 5§ mietie saemiedigkien laakesne nænnoestamme annjebodts saemien gïelelåhkoe edtja gaahpene årrodh dle maehtedh daam
kraantodh rahkan 15 biejjeste - jåvleasken 15 beajjan 2020 daejnie sijjine:
VUALTJERE: Vualtjeren tjïelte, Tjïeltegåetie, Torget 6
Måan–bearj: 09.00–12.00, 13.00–15.00
ANNJEBODTS SAEMIEN GÏELELÅHKOEN BÏJRE MAEHTEDE KLÅÅKEDH
Annjebodts saemien gïelelåhkoe gaahpene jïh maehtede daam kraantodh tijjem rahkan
15 biejjeste - jåvleasken 15 beajjan 2020.
Dïhte gie annjebodts gïelelåhkose bæjhkoehtamme men ij luhpiem åadtjome meatan
årrodh åadtja nænnoestimmiem klååkedh. Jïh aaj dovne fïerhtede gie meatan annjebodts
gïelelåhkosne reaktam åtna klååkedh jis naan jeatjabe almetje luhpiem åadtjome desnie
meatan årrodh. Klååkeme nænnoestimmiem annjebodts gïelelåhkoen bïjre galka leeneståvrose båateme dennie leenesne gusnie Saemiedigkie åejviesijjiem åtna minngemes
jåvleasken 15 b. 2020. Klååkeme nænnoestimmeste annjebodts saemien gïelelåhkoen
bïjre dam pryövodh byjjes tjåahkosne leeneståvrosne Norrbotten leenesne goevten 15 b.
2021.
Klååkemem seedtsovvedh diekie Länsstyrelsen Norrbottens län, 971 86 LULEÅ, jallh
e-påastine: norrbotten@lansstyrelsen.se desnie buerkiestamme mannasinie nænnoestimmien bïjre klååkeme jïh guktie nænnoestimmiem jeatjadehtedh jïh dov nommine tjaeledh
gubpede klååkeme båata.
Vielie bïevnesjh daesnie: www.sametinget.se/prel-rostlangd

Sameröstlängden hålls tillgänglig för granskning
Valmyndigheten har i samråd med Sametinget enligt 3 kap. 5 § sametingslagen beslutat
att den preliminära samiska röstlängden ska hållas tillgänglig för granskning under tiden
15 november–15 december 2020 på följande ställen:
VILHELMINA: Vilhelmina kommun; Kommunkansliet, Torget 6
Mån–fre: 09.00–12.00, 13.00–15.00
DEN PRELIMINÄRA SAMERÖSTLÄNGDEN KAN ÖVERKLAGAS
Den preliminära sameröstlängden hålls tillgänglig för granskning under tiden 15 november
– 15 december 2020. Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära sameröstlängden får överklaga beslutet i den delen. Vidare får var och en som tagits upp i den
preliminära sameröstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp.
Överklagandet av beslutet ska ha inkommit till länsstyrelsen i det län där Sametinget har
sitt säte senast den 15 december 2020. Överklagandet av beslutet om den preliminära
sameröstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen i Norrbottens län
den 15 februari 2021.
I överklagan, ställd till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ,
eller via e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se ska framgå varför man överklagar beslutet
och på vilket sätt beslutet ska ändras samt avsändaren.
.FSJOGPSNBUJPOmOOTQÌ
www.sametinget.se/prel-rostlangd

www.varitryck.se

Vi finns,
när du behöver oss.
Örjan & Marri
0940-134 70

Volgsjövägen 33, Vilhelmina

l

en in til

m
Välkom

Vi på Gallerian vill göra ditt/ert besök
hos oss mer tryggt och säkert!

Xtra-öppet 10.00-11.00 för er i riskgrupp

e:
Mån-idfrare Xtra-öppet 17.30-20.00 för er övriga
Tills v
Lördag 11-14 Söndag 1 advent 11-15
Handla och gör era julinköp hos oss på ett säkert sätt i lugn och ro!

20%

BLACK ALLT I
WEEK-END BUTIKEN

r vi:
Nu kö

onsdag
g 25 - måndag 30 november
Nyhet!

Gäller ej prisnedsatta varor och p
presentkort.

Handla av oss på nätet – Hämta i butiken!
n!

www.gallerian.store

Nyhet!

NYFIKEN PÅ HUR DET ÄR ATT
PLUGGA PÅ UNIVERSITET?
Har du gått och funderat på att plugga på universitet eller högskola, men
vet ännu inte om det vore rätt för dig? Här får du möjligheten att få
information och ställa dina frågor. Vi pratar bland annat om:
•
•
•
•

Hur är det att plugga på ett universitet eller en högskola?
Vilka utbildningar finns vid Umeå universitet?
Hur funkar det att vara distansstudent?
Universitetets stöd för studenter

Tid och plats: 2 december kl. 18-19, via Zoom.
Läs mer på umu.se/utbildning/nyfiken
Välkommen!
Studievägledare från Umeå universitet samt
lärcentrumen i Dorotea, Vilhelmina och Åsele

www.varitryck.se

Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens
dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2Kor. 6:2
Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

Björkved säljes

Ved i 1000 och 40 liters säckar finns för
omgående leverans.
Vi lagerför 30 och 40 cm björkved,
för andra längder och lösvikt
kontakta oss på telefon eller mail
Fredrik 073-036 03 37, Johan 073-055 32 93.
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB

BLACK FRIDAY 27/11
Salongen öppen 09-16

våra
Beställ via r!
edie
sociala m

Erbjudanden under dagen:

Betala med
Swish!

VINN PÅ
DITT
KVITTO!
Gäller alla köp
under dagen

Kampanjer:
Du kan också ringa oss eller beställa
Kevin
Murhpy
via vår Facebook eller Instagram
Sebastian
och betala med Swish! Vi hänger ut
Sebman
din beställning i en påse om du vill.
Eleven
Alla köp under dagen deltar i "Vinn på ditt kvitto"!

50% rabatt
på utvalda
produkter

GHD –

Plattång,
Locktång,
Värmeborste

Mascara
Eyeliner
Smycken

Håraccessoarer

Stor
Hårspray
149:-

Vi följer FHM:s rekommendationer.
Sprita
händerna när ni besöker oss. HÅLL AVSTÅND!
S
@salongtease @hotstuff 0940-555 00
Volgsjövägen 72 Ingång till salongen på baksidan
www.varitryck.se

Radhus uthyres på Hällstigen.
Info maila: info@favici.se
Norrlandsodlade

FINA

Julstjärnor
no
o

Julgranar

ord 59:-/st

2 st

98:-

Julstjärna
stor grenad

125:-

SKYLTSÖNDAG
29 nov

öppet 15-18

399:-st
399:

Hanging
firework
ework

ord 225:-/st

2 st

298:-

Välkomna!
Marri & Ullis

Lanandeln i Laxbäcken

Hos oss hittar ni massor av Lokalproducerade produkter så som LapplandsSmör,
kött, tunnbröd, kärnmjölksbröd, potatis, ost mm, men vi erbjuder även ett basutbud
av dagligvaror och lokalproducerat hantverk.

Öppet ALLA dagar 06.00-22.00 . Betalning med Swish
9LOOGXEHWDODPHGNRQWDQWHU¿QQVYLSnSODWVSnPnQGDJDUPHOODQ

Slipp trängsel, handla obemaat
BESÖKSADRESS
Laxbäcken 54
9LOKHOPLQD
Lanthandeln drivs av
VilhelminaMat ek. för.
(Malgomajgården & Malgoviksbonden)

www.varitryck.se

lats

Ledig annonsp

304:-

exkl moms

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

Adventskalender 12.12
Följ vårr digitala adventskalender
s
r på
Vilhelmina församlings Facebooksida
Från 1:a advent fram till julafton
öppnar vi en ny ”lucka” kl 12.12.
www.facebook.com/vilhelminaforsamling

M U N SK YDD

Medicinskt säkerhetsklassat 3-lagers munskydd i hög kvalitet med elastiska öronöglor.
Hudvänligt tyg för god passform. Bakteriell filtreringseffektivitet över 99%. Användning:
Sjukvård, äldreomsorg, omvårdnad, etc. Skyddsklass: 3PLY Medical (Type II).
Standard: EN14683:2019. Certifikat: CE.

Ett litet parti munskydd
finns nu i lager

10-pack

119:www.varitryck.se

Vilhelmina
– bilder från förr

AB Ohlssons Bilaffär
Demobilar klara för
leverans.
Adressen var då Volgsjövägen 40. Numera är
adressen Postgatan och
Vojma Optik huserar i
lokalen.
Bilden tagen i slutet av
50-talet.
Bilden utlånad av en av våra läsare.
Har du någon gammal bild från Vilhelmina kommun, av platser och
miljöer som idag ser helt annorlunda ut, som du kan tänka dig att
låna ut till oss för publicering i VILHELMINA-aktuellt?
Hör gärna av dig! Självklart får du tillbaka dina bilder.

Nå ut till fler!

varitryck.se
post@varitryck.se
0940-152 40

CHANSA
INTE!

NÅR DU ALLA DU VILL?

Visst är det enkelt att annonsera på Facebook –
MEN – det är MÅNGA som inte är aktiva här!
Nå ut till fler genom att också annonsera i
VILHELMINA-aktuellt, ÅSELE-NYTT, DOROTEA-bladet.
Vi hjälper till med utformning, det kostar inget extra.
Prisexempel för 2 cm svartvit annons:
300:- inkl moms i ett blad.
675:- inkl moms för alla tre blad! (ca 7000 hushåll)
www.varitryck.se

SÄLJES: Volvo V50 -09. Ca 18 000 mil, ingen rost. Ny kamrem,
olja och filter. S-däck, nya v-däck. 070-577 46 48.

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

UTKÖRNING AV LUNCHER
ONSDAGAR - TORSDAGAR - FREDAGAR
VECKA 48, 49, 50 (VECKA 51 JULTALLRIK)

N
A DI V
L
UNTR
UPPM DIG SJÄ R.
T
T
PÅ A ER UNNA ÄNTIDE
A
S
T
PAS AL ELL
RAN
I KA
ON
PERS D LUNCH
O
EN G

MENYER PRESENTERAS PÅ
FACEBOOK & INSTAGRAM!

Hur funkar det?
Ni hör av er till oss på 144 42.
Beställningar sker mellan
kl. 8.00 -13.00, samma dag.
Betalning = SWISH


”Ni är världens ljus…” – Jesus (Matt 5:14a)
Det är mörka tider just nu. Många mår dåligt, många är
oroliga och en del är sjuka. Kyrkan finns till för alla, som
ett ljus i mörkret - även i dessa tider.
Behöver Du någon att prata med?
Ring en präst eller diakon:
Heinrich Fröb 0940-372 18
Samuel Örnberg 073-075 12 40
Ulla-Britt Granberg 0940-372 06
Hans Lind (fjälldistriktet) 0940-372 01
Anna Ingvarsdotter (fjälldistriktet) 0940-372 04
Är du sjuk eller orolig över
att ta dig ut och behöver
hjälp med någonting
praktiskt utomhus?
Ring eller SMS:a Paul Lundblad
070-347 71 09.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.48 - 28 november
1

4

2

3

5

6

7

8

9
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10

12

13

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

SKOGSBRUKSPLAN

Ge din skog
den bästa
julklappen
Med en skogsbruksplan från SCA får
din skog de allra bästa förutsättningarna
– och du får svar på alla dina frågor.
Med en skogsbruksplan från SCA blir det lätt att
göra rätt. Planen ger dig information och åtgärdsförslag
anpassade efter din skogs förutsättningar och dina mål.
Den är ett bra hjälpmedel när du vill bedriva ett
lönsamt och hållbart skogsbruk.
Kontakta din virkesköpare för mer information.
sca.com/skogsbruksplan

www.varitryck.se

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Legorökning inför jul
Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och
märkt på Centralgatan 35 (f d Turistbyrån), den 3-4/12
kl 11.00-19.00. Beställning av julskinka vid inlämning.
Utlämning 18/12. För ytterligare info ring 073-800 80 80.

Åsele Rök & Vilt AB
SNART ÄR DET DAGS FÖR VÅR

ADVENTSKALENDER
Vi sänder LIVE via Instagram varje öppen dag 28/11 - 24/12

ÖPPETTIDER: Mån - Fre 9:30 - 17:30 - Lördag 10 - 15 - Sön Stängt

adventsVARA

På fredag startar den första "veckans
adventsvara" som gäller tom nästa fredag.
Ny vara varje fredag t.o.m. 4 advent!

Tel:0940 70044 -Webb: marsfjallshandlarn.se - E-post: marsfjallshandlarn@gmail.com

Breviksgårdens Gårdsbutik
Välkommen till en liten butik fylld med gårdsproducerade mathantverk!
Vi har ett 30-tal produkter, gjorda från grunden
med omsorg och fantasi.
Komplett produktlista hittar du på Breviksgården på
Facebook. Där finns t ex: TUNNBRÖD, RÖKT RÖDING,
SURDEGSBRÖD OCH VILHELMINAKOLAN.

I det rådande läget med Covid-19 har vi självbetjäning med swish och
kontantbetalning. Köar gör du ute eller i bilen.
Kontakta oss gärna innan så att det du önskar finns.
Välkomna önskar Mia och Sture Svensson i Malgovik.

070-265 64 64
www.varitryck.se

NYA VINTERDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL
Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer

Värmepumpar

Berg/Jord / Luft-vatten

070-656 62 96
Black Friday Erbjudande hos Västerbottenssåpa Städ
Gäller företag & bostadsföreningar
Boka 8 veckor städ eller mer och vi bjuder på första veckan!
Boka städ 1 tillfällen / vecka = 1 tillfälle gratis,
2 tillfällen / vecka = 2 tillfällen gratis och så vidare....
Erbjudandet bokas 27/11 - 30/11 på städa.com (städa med Ä)
Tfn: 070 - 360 02 41 . Vardagar kl.09.15-11.00 och 13.00–15.00
Maila: info@stadat.nu

Kom och gör en aktivitet tillsammans!

En riktig Familjeutmaning!

Lördagen den 28/11 med start mellan kl 12.00-13.00
Familjevis kommer ni i bil till Församlingshemmets parkering.
Där får ni ett uppdrag med ett antal bilder som ska ta er till olika
platser i Vilhelmina tätort.
Tydligare information får ni på plats. All information och bilder
får ni i ett kuvert när ni sitter kvar i bilen.
Ett litet pris till alla som klarar utmaningen!
Har du frågor ring Kattis 0940-372 08.

Välkommen till en rolig familjedag med kluriga uppdrag!
Självklart har vi tänkt till
när det gäller Corona!
www.varitryck.se

VÄRDEKUPONG

20%
RABATT PÅ EN VALFRI VARA

Gäller Sportringens butiker i Lycksele och Vilhelmina 25/11-2/12 2020.
(Gäller ej vapen och ammunition.)

black
week

KLIPP UT OCH TA MED KUPONGEN

black week
3- eller 5-finger

black
week

VECTOR
Fleece

black
week

299:(600:-)

SKOTERTE
E
HANDSKE

199:(600:-)

black
week

SKINNE
HANDSKE

Dam

199:(600:-)

Endast rosa

VATTENTÄTA

black
week

FUR
SLIPPER
Tofflor

black
week

149:(400:-)

TVEBAND
Fleece

149:(500:-)

black
week

TAIER

Juniorsko

Annonsen gäller t o m 2/12 2020. Med reservation för ev slutförsäljning.

Storgatan 20 • 0940-107 00
Mån-fre 09.30-17.30. Lördag 10.00-14.00.
Jakt • Fiske • Vapen • Hund

Varmt välkomna önskar Micke med personal

www.varitryck.se

299:(800:-)

Hej! I denna pandemi så erbjuder jag nu hemleverans av mina
tjänster och produkter i Vilhelmina tätort och närmare byar.
Jag är fullt skyddad med både munskydd, plastförkläde,
handskar och handsprit!
För mer info samt bokning kontakta mig på 070-670 78 33
eller på pm via min sida på Facebook!
Ta hand om er och glöm inte
att hålla avstånd.

r
Tänd ett ljus fö
hoppet...
...det är advent!

Aftonmusik inför 1:a advent

Rose-Marie Winberg, Karolina Lif, Barbro Lindfors, Samuel Örnberg

Lördag 28/11 kl 18.00

sänds aftonmusiken ENBART LIVE via vår Facebooksida.
För att delta, se och lyssna, går ni in på
www.facebook.com/vilhelminaforsamling

Vilhelmina november 2020

Bildekorer
Vi hälper er med bland annat bildekorer
och en och annan
ICA Tallens nya
släpvagn :)
ljusskylt
En ljuspunkt i dessa tider!

Vi som levererat
och tackar för förtroendet är:
Reklam AB
www.varitryck.se

PRÅNGS RUNDTIMMER i samarbete med GARDFJÄLLET ENTR AB
utför allehanda uppdrag inom

Även
and

ra upp

• Bygg • Timring • Skog • Entreprenad • Stugservice

drag!

Ring Jimmy Prång 073-097 43 42 eller Nilsgöran Kristoffersson 070-245 35 49
Gilla TEASE och Hot Stuff på

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

Svenska Kyrkan vill vara en trygg plats för människor och vi
vill vara med för att förhindra smittspridning i vår kommun och
församling.
P g a de nya restriktionerna kommer vi inte att samla människor
till gudstjänst eller andra aktiviteter. Detta beslut gäller från och
med nu och tillsvidare.
Vi kommer sända på Facebook så många gudstjänster som det är
möjligt. Se våra Facebooksidor för löpande information.
Om du behöver hjälp och känner oro kan du vända dig till
kyrkans personal. Präster och diakoner finns för samtal. Ring
församlingens expedition för kontakt med personal i
församlingen 0940-37226. Om du är sjuk, ska du vända dig till
sjukvården, ring 1177. Har du frågor om corona av allmän art
ring 113 13.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet

P g a Covid-19 håller vi församlingsexpeditionen stängd
för besök tills vidare.
Ni når expeditionen vardagar kl 10-12 på telefon:
0940-372 00.
Allt gott och Guds rika välsignelse.
Vi håller i och håller ut!

www.varitryck.se

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Skydda dina kreditkort!
Elektroniskt skyddskort mot skimming.

Placera detta kort tillsammans med dina övriga
kreditkort i plånboken/mobilfodralet så skyddas
dina kort mot skimming.
Denna typ av brottslighet ökar nu
kraftigt i vårt land.

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

99:-

INVIGNING

Av secondhand butiken i Tornhuset, Vilhelmina Kyrkstad
Söndag 29 november . Från kl: 14.00

Sedvanlig glöggservering sker i år utomhus. 15 personer i butiken per tillfälle med
biljettsystem. En in - en ut. Tänk på att hålla avstånd och att stanna hemma vid
minsta förkylningssymptom.
Från och med måndag 30/11
har vi öppet som vanligt, nya
lokalerna på Storgatan 6, Tornhuset.
Må - to: 11.00 - 17.00
Fre: 11.00 - 15.00
Lör: 11.00 - 14.00
instagram.com/magasinmixvilhelmina
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

www.magasinmix.se

Storgatan 6
Tfn: 070 - 221 92 69

Handla säkert hos oss, maxantal i butiken & avstånd gäller alla dagar!

www.varitryck.se

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

Måndag – fredag kl 07-08

INFÖR ADVENT!
En försmak av julen
ponger
Värdeku SAREN
PRES
från PRIS

30

NYTTJA ET
T
U
E
T
T
N
GLÖM I KUPONGHÄF
JULSTJÄRNOR
3-4 grenar

Kafé

KAFFE &
LYXKATT
JULMUST
Zeunerts
6x50cl
Färdigkokt
ADVENTSSKINKA, Scan

et

Bageri

SAFFRANSLÄNGD

Manuella
disken,
våra egentillverkade:
GRILJERAD
SKINKA

/Hg

GUBBRÖRA

/Hg

JANSON

2 FÖR

50k
49k
59k
5990
25k
/Kg

1990
990
990
790
990
890
/Hg

RÖDBETSSALLAD

/Hg

STEKT INLAGD
STRÖMMING
RÅ
JULKORV

/Hg

/Hg

VETEMJÖL
Kungsörnen
Max 1
köp/
hushåll

2 FÖR

25k

Kvittovinnare: Vilma Svensson 1465:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

