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SKYDDSMATERIAL

Nr

6

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

Digitala gudstjänster – Vi firar gudstjänst i din dator eller mobil.
Så långt det är möjligt kommer vi att sända gudstjänsterna
digitalt istället för i kyrkan, med anledning av restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten ang Covid-19. Se våra Facebooksidor för
löpande information www.facebook.com/fjalldistriktet och
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
VILHELMINA
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Lördag 13/2 kl 18.00 Sångstund med Lapplisas sånger – se
annons!
Söndag 14/2 kl 11.00 Gudstjänst.
VILHELMINA KYRKA
Måndag 15/2 – Onsdag 17/2 kl 12.00-14.00 Öppen Kyrka.
LATIKBERGS KYRKA
Torsdagar från 17/2 kl 16.00-18.00 Öppen Kyrka.
FJÄLLDISTRIKTET
www.facebook.com/fjalldistriktet
Söndag 14/2 kl 11.00 Gudstjänst.
Vi finns till för dig om känner oro eller om du känner dig ensam i
allmänhet och vill prata en stund. Hans Lind, präst 0940-372 01
eller Anna Ingvarsdotter, diakon 0940-372 04.
SAXNÄS KYRKA
Tisdagar kl 08.30-11.30 Öppen Kyrka.
DIKANÄS KYRKA
Torsdagar kl 12.00-15.00 Öppen Kyrka.
UMNÄS FÖRSAMLINGSHEM
Torsdagar kl 12.00-15.00 Öppen Kyrka.
Dessa tider finns möjlighet för ljuständning och egen bön, det
finns även personal på plats för samtal. Enkelt kaffe.
Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med KOLLEKT
www.varitryck.se

P g a Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för
besök tillsvidare. Ni når Görel på expeditionen på telefon
vardagar kl 10-12 på telefon: 0940-372 00.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet

Vårt varma tack till er alla som visat omtanke och medkänsla i samband med vår käre Tjärnmyrbergar’n

KARL-IVAR PETTERSSON
sjukdom
j kd
och bortgång.
För blommor, brev, telefonsamtal, för den fina musiken och
alla minnesgåvor, vilket gjorde vårt sista farväl till ett ljust
och vackert minne.
Maud. Maria och Malin med familjer
Ett stort och varmt tack till alla Er
som hedrat minnet av vår älskade

ELVIRA JONSSON
Tack för visad omtanke, telefonsamtal, sms, gåvor till fonder,
blommor och besök på Fonus minnessida.
Tack Åke och Edith för en fin begravning.
Tack Frälsningsarmén som sjöng mammas favoritsång:
Flyttfåglarna.
Tack till personal inom Hemtjänst, Strandbacka och Tallbacka
avd Skogsviol för god vård.
Tack Marri och Örjan, Fonus, för varmt omhändertagande.
Ingemar och Ulla med familj

www.varitryck.se

Varmt tack till alla Er som på olika sätt hedrat minnet av vår älskade

VIVEKA GAVELIN

Tack för alla vackra blommor, minnesgåvor,
fina ord, hälsningar och omtanke.
Tack Marri och Örjan på Fonus för fint bemötande.
Tack personalen på Vilhelmina sjukstuga och inom hemtjänsten för god
omvårdnad.
Bo Almroth med barn, Patrik Gavelin med familj och
Carina Olofsson Gavelin med familj

Mimmi Larsson 105 år
Ett annorlunda år och vi kunde inte fira
vår mamma. Men personalen på Häggen på
Åsbacka har varit nära och gjorde
högtidsdagen till en glädjens dag.
Vi vill framföra ett tusenfalt varmt Tack
för deras insats. Ovärderligt för oss barn, som bor långt borta.
Stort Tack också till alla som bidragit med gratulationer,
som förgyllt tillvaron för henne, med blommor, kort och
hälsningar på Vilhelmina Kommuns facebooksida.
Maud och Brynolf

Vilhelmina
– bilder från förr

Lövliden

Malmtunnor från
Stekenjokk på
järnväg i Lövliden
för vidare
transport.
Bilden tagen någon
gång under 80-talet.
Bilden kommer från Lennart Sehlins bildsamling som
ägs och är vänligen utlånad av Vilhelmina
Kommuns Fotoarkiv.

www.fotoarkivet.vilhelmina.se
www.varitryck.se

SÄLJES: Begagnad köksinredning.
Skåpstommar och dörrar. För stugan? För info: 073-035 23 97.
Jesus säger: Den som tror på mig
ska leva om han än dör. Joh. 11:25

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

Var med oss via webben och sjung de älskade sångerna!

”SÅNGSTUND med Lapp-Lisas sånger”
LIVE på Vilhelmina församlings Facebooksida

Lördag den 13/2 kl 18.00

www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Medverkar gör Edith och Åke Löfqvist med flera
Varmt välkomna att var med via din dator eller telefon.

Alla
la
Fina svenska
TULPANER
hittar du här!

-sdag
-s

Söndag
ndag 14 feb
12-14

dekorationer
och buketter.
Choklad
& Nallar

Välkommen!
Marri och Ullis

Våren närmar sig!

Dax att förboka dina buskar,
träd och häckplantor.

Handelsträdgår’n
Buk 0940-102 12

Fri hemkörning av 50 liter jord under
der
februari månad. (Gäller inom plass´n)
Kom in eller slå en pling! 0940-102
2 12
www.varitryck.se

Kallelse till årsmöte för Norra Latikbergs vägförening
21 februari kl 11.00 hos Erik Abrahamsson.

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!
Socialdemokraterna i Vilhelmina kallar medlemmar
och valda ombud till digitalt representantskapsmöte
måndagen den 15/2 kl 18.00.
Kontakta ordf Andreas på 073-024 64 81
om du vill veta mer eller
behöver hjälp med det digitala.

Umnäs

100%

Dikanäs

Kyrko-kyrkogårdsvaktmästare
till Umnäs & Dikanäs
* trädgårdsskötsel * gudstjänster
* snöröjning* konserter plus mycket annat
Läs mer på:

www.svenskakyrkan.se/sodralappland/
lediga-tjanster

www.varitryck.se

Hantverkare - slöjdare!

Vi söker dig som vill visa och sälja dina alster hos oss.
Ta kontakt med Villa Veja så kan vi hjälpas åt.

RING 0950-125 98 eller 073-181 28 62.

ALLT INOM BYGG FÖR PRIVATPERSONER & FÖRETAG

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

VIKTIG INFORMATION
TILL VÅRA KUNDER, BESÖKARE OCH HYRESGÄSTER
Region Västerbotten kommer att genomföra
vaccination mot Covid-19 på Folkets Hus
och det innebär att vi kommer
stänga nedre plan när detta ska genomföras.
För tillfället vet vi inte vilken dag eller vecka
det kommer ske.
Vi öppnar en ny ingång till höger om stora entrén
för besök på övervåningen.
Följ oss på vår hemsida & sociala medier.
Vid frågor: 0940 - 144 34, vardagar 8.00 - 12.00

www.varitryck.se

tack för att du stöttar

lokal handel
GEENA PULLOVER

14/2 Alla hjärtans dag

WOOLSOCK RUSA

ONLY. Flera färger

KARI TRAA, 2-pack.
Flera färger

159:-

UNDERSTÄLL

KARI TRAA Sjölvsagt set
Polyester

149:-

(200:-)

499:-

(200:-)

LUNDHAGS

KARI TRAA
TVEBAND

VANNER
Dam/Herr.
Flera
färger

TRUE NORTH
Flatfleece,
rr
Dam/Herr
ger
Flera färger

Fleece

1499:(1700:-)

(800:-)

199:(550:-)

299:(500:-)

JACK & JONES

Trunks. Flera färger

SILVA EX-POL GO

AVIGNON

Gåstavar

ASPEN
HIGH

999:(1500:-)

79:(130:-)

Med reservation för slutförsäljning. Annonsen gäller t o m söndag 14/2.

Storgatan 44 • 0950-144 40
Vardagar 10.00-18.00. Lördag 10.00-14.00.

Varmt välkomna önskar Sussi med personal

www.varitryck.se

299:(350:-)

62 år

Följande stod att läsa
i VILHELMINA-aktuellt...

62 år med VILHELMINA-aktuellt

62 år

...vecka 5 1985.

I BACKSPEGELN....

med VILHELMINA-aktuellt

62 år med VILHELMINA-aktuellt

med VILHELMINA-aktuellt

A-aktuellt

aktuellt
A-

62 år med VILHELMIN

62 år med VILHELMINA-aktuellt

62 år med VILHELMINA-aktuellt

62 år med VILHELMINA-aktuellt

62 år med VILHELMINA-aktuellt

62 år med VILHELMINA-aktuellt 62 år med VILHELMIN

www.varitryck.se

Se mer på: www.vilhelmina.se

SKOTERKÖRNING
PÅ BAKSJÖN
I år, igen, ser vi att många kör skoter på Baksjön.
Vi vill uppmärksamma er om att det råder skoterförbud på Baksjön, samt uppmana alla skoteråkare
att ta ansvar över skoterkörningen.

Använd de markerade skoterleder som finns.
Vi vill även upplysa om att skidspåret mot Krontjärn är
preparerat. Tänk på att det läggs ned mycket tid och pengar
på att köra upp och underhålla skidspåret som är uppskattat
av många.

Vi hoppas att alla skoteråkare kan visa respekt
genom att inte köra sönder skidspåren!
Miljö- och byggnadskontoret vill för övrigt önska
er alla en fin vårvinter med många uteaktiviteter!

VILHE

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

www.varitryck.se

LMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

OMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA K

Marita Stinnerbom
Ordförande

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Kommunfullmäktige i Vilhelmina
sammanträder digitalt
måndagen den 22 februari 2021 kl 10.00.
På grund av rådande restriktioner gällande covid-19 kommer
sammanträdet att utföras digitalt. Endast presidiet deltar fysiskt
från förvaltningshuset.
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

VIL

•

LMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

HELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHE

KONTORSMATERIAL

VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C • 0940-152 40

ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15.
Ö

www.varitryck.se

Melodikrysset v.6 - 13 februari
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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

Årsmötet är tyvärr framflyttat

till ett senare tillfälle p g a Coronaläget. Vi återkommer med vidare information.

Med vänlig hälsning / Styrelsen

Jord- och skogsägare

Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet.
Kontakta gärna mig, Ingemar Olofsson,
fastighetsmäklare och skogsmästare.
Tillhandahåller bl a dessa tjänster:
Bokslut, deklaration, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering och generationsskiften.
Mobil: 070-258 22 97
Adress: Kronvägen 13, Junsele
www.skogomakleri.se
LECTIO DIVINA UNDER FASTAN
”Ty Guds ord är levande och verksamt. . .” Hebreerbrevet
4:12a
Fastetiden kommer! Fastan är en tid som finns till för att
lägga fokus på det inre livet inför påsk. Vad ska du göra
under fastan? Varför inte testa att vara med på en digital
lectio divina bibelläsningsgrupp!
Lectio divina är ett urgammalt sätt att läsa bibeln. Man
läser en kort text flera gånger, och varje gång man läser
den har man en fråga i åtanke som vägleder meditationen.
I lectio divina läser man bibeln för att möta Gud i texten.
Vilhelmina församling kommer att erbjuda en lectio divina
grupp digitalt som ska träffas onsdagar kl 18.30-19.30
under fastan, med start den 17:e februari. Gruppen är
öppen – alla som vill får vara med, så ofta man kan.
Kontakta Paul Lundblad för att få information och en länk
till träffarna:
paul.lundblad@svenskakyrkan.se, 0940-372 17.

www.varitryck.se

Bortskänkes: Bäddsoffa med underbädd. Tel 070-524 47 57.
Lägenhet uthyres omgående: 2 rum & kök, Postgatan 3.
Info 070-593 85 14, Göran.

Öppnar för säsongen söndag 14/2.

Kl 11-18. Välkommen alla kunder!

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Den myndige prosten i Vilhelmina

Torsdag 18 februari kl 18.00 Digitalt föredrag med Bo Nordenfors
Anmäl dig till ordf@lsbfvilhelmina.se så får du en länk med
inloggningsuppgifter. Du kan också lyssna i din telefon,
anmäl dig då på tel 070-648 25 17.
Bernhard Nordh-sällskapet Lappmarkens släkt- och bygdeforskare Medborgarskolan

Årsmöte Klimpfjälls idrott och intresseförening
Lördag 20 mars kl 15.00, Träffpunkten. Motioner skickas eller
mejlas senast 7/3. Vi bjuder på lättare förtäring och mötet hålls
utomhus. kiifklimpfjall@gmail.com Välkomna! /styrelsen KIIF
Glöm ej bort att köpa era startkort till Rufsennappet!

Med licensierade
takskottare
kan du känna dig trygg

www.skottasakert.se

Varje vinter orsakar takskottning,
eller bristen på skottning, skador
för runt 1 miljard kronor!
Via licensieringsprojektet
Skotta säkert ska vi öka säkerheten,
rädda liv samt minska omfattningen av skador
på byggnader och annan egendom.
Ni skottar väl säkert?

VI HAR LICENSIERADE TAKSKOTTARE ENLIGT SKOTTA SÄKERT.

Kontakta oss på:
0940-150 21
070-276 90 99

www.varitryck.se

HELA

PRODUKTIONSKEDJAN
I VILHE LMINA

från

Ax till limpa

En kortare sträcka "från ax till limpa"

Vi hjälper dig med det du behöver i produktion av trycksaker & skyltning
för ditt företag eller projekt. Illustration, fotgrafering (inkl flygfoto med drönare)
layout och textbearbetning i egen regi med produktion lokalt i Vilhelmina.

OBS!

Allt är producerat
i Vilhelmina
Lokala företag i samverkan

Våra produkter levereras i samarbete med bland andra MGArts,
VARI-tryck och Hellquist Plåt & Bygg. Kontakt: hansg@mac.com, 070 395 2550.

Hilex.se

SKYLTAR | DEKALER | AFFISCHER | TEXTILTRYCK | DESIGN | MED MERA

www.varitryck.se

Öppen kyrka
”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor,
så ska jag ge er vila.” Matteusevangeliet 11:28
Vilhelmina församlings kyrkor ska vara öppen för
enskild andakt:
Från vecka 7:
VILHELMINA kyrka
Måndag-onsdag kl 12.00-14.00
LATIKBERG kyrka
Torsdagar
kl 16.00-18.00
SAXNÄS kyrka
Tisdagar
kl 08.30-11.30
DIKANÄS kyrka
Torsdagar
kl 12.00-15.00
kl 12.00-15.00
UMNÄS församlingshem Torsdagar
Under dessa tider finns möjlighet för ljuständning och
egen bön. Det finns även personal på plats för samtal.
Max åtta besökare i taget är tillåtna i kyrkan.

Digital
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, genom hela skogsägarlivet.
Kontakta oss så möts vi där
det passar dig, i skogen eller
digitalt.
Pär-Anders Bergqvist
010-150 25 73
Tore Lövgren
010-150 25 05

norraskog.se

www.varitryck.se

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Klimpfjälls samfällighetsförening kallar delägarna
till stämma lördagen den 27 februari kl 10.00.
Pg a rådande pandemi krävs anmälan för deltagande senast
20 februari till ordförande Carina Olofsson, 070-242 56 96.
Anmälda får information om hur stämman genomförs.
Ärenden utöver sedvanliga: Förfrågan om markköp och
ytterligare uttag i bergtäkt, samfällda vägar inom byn, grusåtag, utdelning. Handlingar finns tillgängliga hos ordföranden.
/Styrelsen

Bli stark
tillsammans!
Vill du påverka på jobbet?
Känna dig trygg i vardagen?
Gå med i Handels!
Tillsammans med 160 000 andra
medlemmar, som jobbar i butik och
på lager, kan du göra stor skillnad.
Du får också personlig rådgivning,
bra försäkringar och värdefulla
förmåner. Gå med i Handels
och a-kassan på:

handels.se
0771– 666 444
Handels avd 29

handelsavd29

www.varitryck.se

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

God man och
Förvaltare, se hit!
1XÀQQVHWWDQYlQGDUYlQOLJWZHEEDVHUDW
UHGRYLVQLQJVV\VWHPI|UDWWWDIUDPnUVUlNQLQJHQ
WLOONRPPXQHQ
'XInUHUEMXGDQGHWDWWkostnadsfritt WHVWD
V\VWHPHWXQGHUHQSURYSHULRGPHGSHUVRQOLJ
VXSSRUWIUnQRVV
.RQWDNWD&DULQD)UHGULNVVRQ
I|UPHULQIRUPDWLRQ
FDULQD#JDODQWQX

Galant
www.galant.nu

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Gilla TEASE och Hot Stuff på

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

EXTRA ÖPPET Fredag 12/2 till kl 18.00

THAIMAT – TAKE AWAY

Begränsat antal gäster i restaurangen. Pris 100:-.

Restaurang KATAE 0940-109 11 Varmt välkomna!
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

Vi upprepar succén från förra året med en

FAMILJEAKTIVITETET – kom och gör en

utmaning tillsammans!
Lördag 13/2 kl 12.00-15.00
Familjevis kommer ni i bil till församlingshemmets parkering,
mellan klockan 12.00-13.00. Där får ni ett uppdrag, med ett
antal bilder. Med hjälp av dessa bilder ska ni ta er till olika
platser i Vilhelmina tätort.
Det kommer finnas två olika banor att välja på,
en lättare bana och en svårare bana.
Mera information får ni på plats.

Har du frågor ring Kattis 0940-372 08 eller Paul 0940-372 17.
Tänk på att det kan bli mycket trafik på parkeringen, kör lugnt
och håll avstånd!
Välkomna till en rolig dag
med kluriga uppdrag!
www.varitryck.se

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

Alla

ri

Köp med
hem!

Alla hjärtansbakelse

BACONLINDAD
OXFILÉ

2 för

55k
89k
/St

HEARTS
CHOKLADPRALINER
Marabou

Manuella
disken,
våra egentillverkade:

-dag 14/2

Kondito

VALENTIN
BUKETT

Måndag – fredag kl 07-08

30k

LAXRULLE

60k

CHOKLADROS
Lyx

30k

/St

/Kg

3990
25k
/Hg

BAVAROISE

/St

et

Bageri

SMULPAJ
Äpple/vanilj
Blåbär/vanilj

2 för

25k

DOFTLJUS

79k

LJUSHJÄRTAN

3990

BJÖRNPAR

79k

/St

CHOKLADHJÄRTA
Lindor

359k

/St

/St

/St

/St

Kvittovinnare: Irja Wistemar 1532:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

