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P g a de nya restriktionerna kommer vi inte att samla människor
till gudstjänst eller andra aktiviteter. Detta beslut gäller tills
vidare.
Vi kommer att på Facebook sända så många gudstjänster som det
är möjligt. Se våra Facebooksidor för löpande information.
Söndag 6/12 kl 11.00 sänds gudstjänsten på Facebook
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med KOLLEKT
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 måndag till fredag kl. 10 -12 på telefon: 0940-372 00.

Vårt varmaste tack

till alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

INGA-LISA LUNDIN

Tack till Fonus. Tack även till personalen på AVA för god
omvårdnad.
Erik, barnen med familjer

www.varitryck.se

Missionskyrkan
Strandvägen 1.
P g a Pandemin och rekommendationerna från FHM så har vi
tagit beslutet att ställa in våra samlingar till och med 13 dec.
Vi hoppas att vi sedan kan mötas igen till jul.
Bönesamlingar anordnas via Zoom, se vår Fb sida för mer info.

Var sak har sin tid och nu är det dags för
2020-års Julinsamling för behövande.
Vi kan inte mötas vid Julgrytan i år – men vi tar gärna emot
din Julgåva via Swish 123 695 99 51 eller PG 79 40 86-9.
TACK för din gåva, den gör skillnad! Guds rika välsignelse till er alla!

Från
r djupet av vårt hjärta vill vi rikta ett stort, varmt
rån
ac
ck
k till personalen från
ffr Hemtjänsten och Hemsjukvården i
tack
Vilhelmina
kommun, som likt änglar gjorde att vår
l
lhelmina

VERONICA
VER
R
LINDH

under
n
nder
sin sista tid i livet
liv fick känna sig trygg och väl omhändertagen.
Tack även för blommor vid hennes begravning.
e
ertagen.
Inger, Lisbet och Ingbritt med familjer

Nu är den klar!

Vå populära almanacka
Vår
med
Vilhelmina-motiv
m
för 2021 är nu klar.

Pris:

139 kr

VÄLKOMMEN
IN!
VÄLKOM
VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

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

NYA VINTERDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

Gilla TEASE och Hot Stuff på

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

Vilhelmina-aktuellt på torsdagar igen!
Vilhelmina-aktuellt får ny utgivningsdag 2021,
då PostNord ändrar i sin utdelning.
Det innebär att första numret 2021 kommer
TORSDAG 14 JANUARI.
Manusstopp för nr 1 är måndag 11 januari kl 12.00.

Därefter blir manusstopp kl 17.00 torsdag veckan före utgivning.

ALLT INOM BYGG FÖR PRIVATPERSONER & FÖRETAG

KÖK • BADRUM • NY-, TILL- & OMBYGGNAD
Pontus Back | 073-023 04 15 | info@backbyggmontage.nu
www.varitryck.se
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Hälsocoach / Hälsopedagog

Har du en orolig mage, sömnsvårigheter eller vill balansera
upp och stärka din hälsa och di immunförsvar?
Eer 14 års erfarenhet som Hälsopedagog/träningsinstruktör på e
rehabiliteringscentrum i Örebro i samarbete med Universitetssjukhuset och som Kostrådgivare på Folkhälsoenheten, har jag nu genom
heldsstudier i 7 månader vidareutbildat mig.
En Advanced Skin Therapist har sin grund i den kinesiska medicinen
med en holissk helhetssyn. Kroppens olika organ och system stöas
som en helhet för a balanseras och stärkas.
Jag gör en bred analys av din hälsa genom samtal och diagnosk av
tunga och ansikte. Genom a få en helhetsbild, kan vi llsammans
på e holisskt och naturligt sä hjälpa dig a stärka upp dina inre
obalanser från grunden, bland annat med kost, näring, örter, mental
träning och avslappning.
Du är mer än välkommen a nå mig per telefon för mer informaon.
Behandlingen går även a genomföra online. /Charloe

Julklappsps
Var vänlig mot Dig själv och de i din närhet.
Presentkort
Medicinsk Qigong
20% på ekologiska hudvårdsprodukter Mindfulness
Advanced skin treatment behandling
AnsiktsUtvald Hälsokost av hög kvalité

ling
behand
:Lyx 790 Beställ gärna per telefon 073 – 673 45 45

Fri hemkörning i tätorten.
Per post portofri över 500 kr.
I salongen håller vi avstånd.
Munskydd och handsprit finns naturligtvis.
www.varitryck.se

Järjagården erbjuder trerätters julmeny för
avhämtning! Läs mer: jarjagarden.se/aktuellt.
Julborden är tyvärr inställda.
0940-48 50 55 jarjagarden@live.se

Välkommen!

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Går du också i fönstertankar?
Vi erbjuder ett komplett sortiment av kvalitetsfönster från de
ledande tillverkarna, välj mellan PVC, trä eller trä/aluminium.
Monterat & klart av lokala montörer i hela inlandet.
Förmånlig finansiering till låg ränta.
JUST NU FÖRMÅNLIGA KAMPANJPRISER - PASSA PÅ!
Ring vår lokala representant: David Eriksson, 073-801 09 93

Hos oss är det kvalitén som räknas | www.gronborgsbygg.se

Nu är den klar!
Vår populära
almanacka med
motiv från
Vilhelmina för
2021 är nu klar.

39:-

Julklappstips!
VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

139:-

Marita Stinnerbom
Ordförande

Vilhelmina kommun välkomnar till

Digitalt
Go’morron Vilhelmina
Att tänka om och tänka nytt!
Datum & tid: Fredag 4 dec kl 08.00-09.00
Program:
Ȉ08.00ǦAnnika Andersson,

Ȉ08.15-08.25 ǦKarin Blomǡ Ǥ
ȈͲͺǤʹͷǦͲͺǤ͵ͷ- Sara Haalsǡ ¡¤
ȈͲͺǤ͵ͷǦͲͺǤͷͲÚ¤¡ǡ
 %¤ ¡Ǥ
Anmäl dig direkt till: naringsliv@vilhelmina.se
Tfn 0940-140 64. Anmäl dig så skickas länk till mötet ut dagen innan.
¡ϐ ¤¤¤ ̶¡Ƭ ̶

VILHE

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

www.varitryck.se

LMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

Kommunfullmäktige i Vilhelmina
sammanträder digitalt
måndagen den 14 december 2020 kl 10.00.
På grund av rådande restriktioner gällande covid-19 kommer
sammanträdet att utföras digitalt.
Möjlighet att följa sammanträdet anordnas för allmänheten
genom att fullmäktige sänds i biosalongen på Folkets Hus.
Sammanträdet sänds via webb-tv.
Kungörelse över 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.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

TILLKÄNNAGIVANDE

VILHELM

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

OMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA K

Tre chanser kvar...
...att visa vilka perfekta
julklappar du har att erbjuda
med en annons i
VILHELMINA-aktuellt!

Än finns även chans
att skicka en
julhälsning till
dina nära & kära,
vänner, personal,
af färskollegor,
kunder eller till
alla Vilhelminabor.
JULKLAPPSTIPS!
Dagböcker –
1/5/10 år

• Skyddskort mot
skimming
• Vilhelminaalmanackan

VARI-tryck

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

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Borttagning av eldningsoljetankar
Har du oljetanken kvar i källaren? Vi tar bort den!
Fast pris, ring för info, Thomas 073-046 51 49.

PRO Lucia är inställd!
Vi önskar Er alla

en God Jul & ett Gott Nytt År!

Styrelsen

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son,
Jesus, som världens Frälsare. 1 Joh. 4:14

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Vilhelmina-aktuellt på torsdagar igen!
Vilhelmina-aktuellt får ny utgivningsdag 2021,
då PostNord ändrar i sin utdelning.
Det innebär att första numret 2021 kommer
TORSDAG 14 JANUARI.
Manusstopp för nr 1 är måndag 11 januari kl 12.00.

Därefter blir manusstopp kl 17.00 torsdag veckan före utgivning.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Ett stort tack till alla våra samarrangörer, sponsorer och framför allt publik.
Utan er vore vår verksamhet inte möjlig.
Hjälp oss och stöd den lokala teaterföreningen genom att bli
scenpassmedlem så vi kan hålla kulturen vid liv.
Som medlem i RiksteaternVilhelmina erhåller du också scenpassrabatt
50kr på de flesta av våra föreställningar.
Ordinarie scenpass: 160kr
Familjemedlem: 80kr
Ungdom: 50kr
På vår hemsida www.riksteatern.se/vilhelmina kan du på ett enkelt sätt
bli medlem eller ge bort ett medlemskap.
Önskar Linnéa med Styrelse.
www.varitryck.se

Lizzy’s Wellness Center

Massage – Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling
M
Ma
(f(företag)

072-247 05 81 | www.lizzyswellnesscenter.com | boka.se
0

Finns i
Dorotea
& Åsele

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

ARVIDSSONS JUL-POTATIS
MÅNDAG
Å
7/12

TISDAG
8/12
Sista gången före jul!

marsfjallshandlarn.se

Tel: 0940 - 710 16

Ny ADVENTSVARA
- varje fredag
Se vår julkalender LIVE
Följ oss @marsfjallshandlarn

ÖPPETTIDER

MÅN 09:30 - 17:30
TIS 12:00 - 17:30
ONS 09:30 - 17:30
TORS 12:00 - 17:30
FRE 09:30 - 17:30
LÖR 10:00 - 15:00
SÖN
Stängt

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

Melodikrysset v.49 - 5 december
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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
Manuella
disken,
våra egentillverkade:

2:a advent!

1990
1790
990
79k
69k

KÄLLARRÖKT
SKINKA

KOTLETT
med ben
Sverige

4990
/Kg

3990

SPARERIBS
Sverige

CHÈVRE

/Hg

ROMSÅS

/Hg

RÄKBAKELSE

/Kg

et
Bageri

25k
99k

VÖRTLIMPA
DISKMASKINSTABLETTER
Yes, 94-pack

Kafé

Bjud på gofika hemma!
BAKELSER
GOBITAR

/Hg

4 för
5 för

/St

Nygrillade
JULKRYDDADE
TJOCKA SPJÄLL

100k

/Kg

Fredag 4/12

Ett
parti SUSHI

på lösvikt i charken

APELSINER
i nät
1 kg

10k

Kvittovinnare: Ingrid Danielsson 1116:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

