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MUNSKYDD
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.

ENGÅNGSHANDSKAR
Vinyl och nitril.

DESINFEKTION
• Handsprit
• Alcogel
• Ytdesinfektion

VARI-tryck AB
www.varitryck.se

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

Vi kommer att på Facebook sända så många gudstjänster som det
är möjligt. Se våra Facebooksidor för löpande information:
www.facebook.com/fjalldistriktet och
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Söndag 17/1 kl 11.00 Gudstjänst
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Söndag 17/1 kl 11.00 Gudstjänst
www.facebook.com/fjalldistriktet
Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med KOLLEKT
Pg a de nya restriktionerna kommer vi inte att samla människor
till gudstjänst eller andra aktiviteter. Detta beslut gäller tills vidare.
Pga Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för besök
tills vidare. Ni når Görel på expeditionen vardagar kl 10-13 på tel
0940-372 00
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet

-tack till PRO, Anhörigföreningen, barn, barnbarn,
släkt och vänner för uppvaktning på min 80-årsdag!
Kramar till er!
Siv

www.varitryck.se

Strandvägen 1.

Följ gärna den dagliga bibelläsningsplanen på vår Fb-sida.
Ställ frågor och skriv tankar om texterna i kommentarsfälten.
Varje söndag försöker vi uppdatera Fb-sidan med en kortare
undervisning.
Var med i årets 21 dagars fasta med början den 18 januari.
Den 18 januari börjar den ekumeniska böneveckan (se annons).

Vårt varmaste tack

till er alla som hedrat minnet av vår älskade

ELLA-MAY ERIKSSON
Tack till Marri & Örjan på FONUS.
Tack till Nina och Vilhelmina församling för all hjälp och ett fint
avsked.
Tack till personalen på Tallbacka för god omvårdnad.
Rudolf, barnen med familjer
Vår älskade

Ethel Risberg

* 5/6 1949
† 27/12 2020
har stillsamt somnat in.
Vilhelmina
BOSSE
Daniel
Gabriella och Ulf
Petter
Jesper och Evelina
Barnbarn
Syskon med familj
Släkt och vänner

Urkraft
Från fjället du kom, frisk som en vind
med kärlek och omtanke stor.
Till avsked vi stilla fått smeka din kind
vår kära, älskade mor.
Familjen var din hjärtesak,
släkt och vänner var dig så nära.
Du älskade livet och inom dig
fanns ständigt en önskan att lära.
När du nu gått vidare på din färd
saknaden i våra hjärtan bor.
Vi minns med glädje hur du lyst upp
vår värld vår fina, älskade mor.
Barnen

Begravningen äger rum i Vilhelmina Kyrka fredagen den 15/1 i kretsen av de närmaste.
Tänk på Alzheimersfonden. Bg 901-1198. Tel 020-301130. Besök gärna minnessidor.fonus.se.

www.varitryck.se

Vi planerar att till sommaren bjuda in till en utomhusfest
i Sandvik för vår mamma som fyller 80 år nu i januari.
Önskar er alla en skön vårvinter.
Kramar till er alla!
Björn och Katarina med familjer
Vår älskade syster, moster, faster

Evonne "Jonna"
Sandqvist
* 25/12 1954

† 25/12 2020

har lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Gammgår’n
Ingegärd och Björn
Ingemar och Karina
Tomas
Joakim
Herbert
Syskonbarn
Syskonbarnbarn
Släkt och vänner

Du kämpat
kä
har
h en kamp
k
såå hård,
hå
men sjukdom svår att bära.
Vi sökte och du fick den vård
som mänskligt sett man kan begära.
Men ändå fick du från oss gå
till evig ro och vila.
Där ingen, ingen sjukdom kan dig nå
och dit våra tankar ila.
Du är som solen, månen och
stjärnorna – alltid med oss.

Tänk på Barncancerfonden, Umeå. Bg 903-0800. Tel 090-77 27 00. Besök gärna
minnessidor.fonus.se. Begravningsgudstjänsten kommer att ske under våren/sommaren 2021.

M U NSKY D D

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

VARI-tryck

10-pack

www.varitryck.se

119:-

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Du som körde på vår hund på Föreningsgatan 2 den 30/12 runt
kl 14. Hör gärna av dig, eller om någon vet något om händelsen,
hör av er! En bra lösensumma utlovas till en som ger oss ett så
pass bra tips att vi får tag i den som gjorde det här. 073-842 86 25.

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

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

www.varitryck.se

•

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se

ÖPPET RESTAURANG MALGOMAJ
reservaon
för ev ändringar)
VÅREN 2021 (med
MIDDAG TORSDAGAR fr kl 17.30
28 januari
4 februari
11 februari

18 februari
25 februari
4 mars

29 april
6 maj
20 maj

Restaurang Malgomaj Folkets Hus
Bordsreservation:

På grund av
rådande läge
placeras det
max 4 pers vid
varje bord,
begränsat antal
platser, boka i tid!

E-post: restaurang.malgomaj@vilhelmina.se
Tel:
0940-144 73, 144 74 eller DM/PM på Facebook.
– Ev allergier och liknande meddelas i samband med bokning.

Varmt välkomna ll oss!
Elever & Lärare – Restaurangprogrammet Malgomajskolan, Vilhelmina

V

•
VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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ILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

www.varitryck.se

VILH

Lägenhet uthyres from 1 feb: 2 rum & kök, Postgatan 3.
Info 070-593 85 14, Göran.

Socialdemokraterna i Vilhelmina kallar medlemmar
och valda ombud till digitalt representantskapsmöte
måndagen den 25/1 kl 18.00.
Kontakta ordf Andreas på
073-024 64 81 om du vill veta mer.

Ett STORT TACK

till alla som handlat av oss 2020!
Vi önskar er alla ett Gott och Välsignat 2021!
070-265 64 64

Mia och Sture Svensson

WWW 2021

På grund av rådande omständigheter blir vi
tvungna att lägga årets arrangemang på is!
Vi kommer dock se till att iskyrkan blir uppförd
i samarbete med Lions och Svenska kyrkan.
Men vi ger inte upp, utan kommer igen
med nya krafter och idéer nästa år!
Vi från föreningen önskar er alla
en god fortsättning och hoppas att alla får vara friska!

Ta hand om er och håll ut..
så gör vi något bra av 2022 istället!
Wilhelmina Winter Weekend ideella förening

www.varitryck.se

Fin 3:a till salu i Lövlidens BRF. 070-598 11 35.
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

EXTRA ÖPPET Fredag 15/1 till kl 18.00

THAIMAT – TAKE AWAY
Begränsat antal gäster i restaurangen.

Restaurang KATAE 0940-109 11 Varmt välkomna!
Bakom lås och bom – fyra livsöden i Vilhelmina socken
Lördag 16 januari kl 13.00
Digitalt föredrag via Zoom med Laila Eliasson
Anmälan till ordf@lsbfvilhelmina.se för att få en länk med inloggningsuppgifter. Du kan också lyssna på Laila i din telefon, anmäl
dig då på 070-648 25 17 för att få telnr till arrangemanget.
Bernhard Nordh-sällskapet Lappmarkens släkt- och bygdeforskare Medborgarskolan

RÖDAKORSMEDLEMMAR
I VILHELMINAKRETSEN

Vi är en gammal förening i Vilhelmina. Vi har i större eller mindre
omfattning varit aktiva i kommunen i cirka hundra år. Under de
senaste decennierna har det varit svårt att engagera nya frivilliga –
ett förhållande som många föreningar och organisationer upplevt.
Nu under pandemiperioden har vår verksamhet legat helt nere, till
stor del därför att många av oss - såväl i styrelsen som bland medlemmarna är så kallade 70+are.
Vid kommande årsmöte kommer ordförandeposten att stå till förfogande. Vi står inför ett vägskäl. Om vi inte kan få ihop en stadgeenlig styrelse plus ett antal frivilligarbetare eller volontärer står vi
inför en nedläggning av vilhelminakretsen. Vi tror att Röda Korset
behövs i Vilhelmina – mer än på länge. Att vara frivilligarbetare
innebär en insats på valfritt antal timmar under ett år. Enbart styrelsen räcker inte till. Naturligtvis är även nya medlemmar välkomna! Hör gärna av dig till oss!
För Vilhelminakretsen/Lennart Olsson, ordförande, tel 070-228 56 62.
www.varitryck.se

SÄLJES: Dubbsko stl 42, märke "Halti".
Nyskick, liten i storleken. 500:-. 070-621 91 76.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

NYA VINTERDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

Radhus uthyres på Hällstigen.
Info maila: info@favici.se
Gilla TEASE och Hot Stuff på

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

Järjagårdens restaurang öppnar!
Palt till Fredagsmiddag den 15/1 kl 17.00.

Boka bord (begränsat antal platser) eller som avhämtning, senast torsdag 14/1.

Därefter serveras Fredagsmiddag varje fredag, för både bordsbokning
och avhämtning. Bokas senast torsdagen innan.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Välkommen!

0940-48 50 55 | jarjagarden@live.se | www.jarjagarden.se

ALLT INOM BYGG FÖR PRIVATPERSONER & FÖRETAG

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

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

MÅNDAG
25/1

TISDAG
26/1

Tulpanens Dag 15 januari

Tulpaner

59:-

10-pack
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ÖPPET:
Välkomna!
Må-fre 9-17.30
Lör
10-14 Marri & Ullis

Advanced Skin Therapist

Önskar Du en hälsosammare livssl, stärka Din hälsa och
balansera Di immunförsvar, hjälper jag dig gärna.
Sova bä re, känna Dig piggare, gå ner i vikt eller få en vackrare hud.
Eer 14 års erfarenhet som Hälsopedagog, 7 år som Hudterapeut
och nu även utbildad som Advanced Skin Therapist, gör jag en bred
analys av Din hälsa och hud. Genom a få en helhetsbild kan vi
llsammans på e holisskt och naturligt sä hjälpa Dig.
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Specialpris på behandlingar:

Microneedling, Rosacea, Acne,
Advanced Skin Treatment & Hälso Coaching

Utvald Hälsokost av hög kvalitét.
Ekologiska hudvårdsprodukter.
Mindfulness Qigong
I salongen håller vi avstånd.
Jag använder munskydd och visir vid behandlingar.
Varmt välkomna! /Charloe 073 – 673 45 45
www.varitryck.se

www.varitryck.se

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

Måndag – fredag kl 07-08

JULMUST

Manuella
disken,
våra egentillverkade:

Apotekarnes,
1,4 lit, + pant

Ett par ti!
et
Bageri

VITLÖKSBAUGETTE

HUSHÅLLSOST
Arla
ÄRTSOPPA
500 gr

3k

/St

2 FÖR

15k
49k
16k
20k

/Kg

/St

PÖLSA
500 gr
BLODPUDDING
500 gr

/St

/Hg

DELIKATESSMEDVURST

/Hg

ÖRTAIOLI

/Hg

CROISSANTBAKELSE
NYGRILLADE
KYCKLINGKLUBBOR

Kafé

/St

16k

1490
990
1490
39k

KÄLLARRÖKT
SKINKA
Scan

2 FÖR

25k

SEMLA
2-PACK

50k
Kvittovinnare: Håkan Persson 707:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

