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Digitala gudstjänster – Vi firar gudstjänst i din dator eller mobil.
Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med KOLLEKT
VILHELMINA
Söndag 21/3 kl 11.00 Digital Gudstjänst.
Onsdag 24/3 kl 12.12 Digital ”Musik i fastetid”
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Vi finns till för dig om du känner oro eller om du känner dig
ensam i allmänhet och vill prata en stund. Ulla-Britt Granberg
diakon 0940-372 06. Samuel Örnberg präst 073-075 12 40.
FJÄLLDISTRIKTET
22 mars - 5 april Påskvandring utanför Dikanäs, Saxnäs och
Umnäs kyrkor, en bild/meditationsvandring som du går när du
själv vill. Mer information finns på plats.
Vi finns till för dig om du känner oro eller om du känner dig
ensam i allmänhet och vill prata en stund. Hans Lind, präst
0940-372 01, Anna Ingvarsdotter, diakon 0940-372 04.
P g a Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för
besök tillsvidare.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet
http://www.vilhelminamissionskyrka.se
”Kärlek är den enda kraften kapabel att förvandla en fiende till en
vän” - Martin Luther King

www.varitryck.se

Ett stort tack till er alla som hedrat minnet av vår käre

ENAR HÄLLUND
vid hans bortgång.
Även tack till hemtjänten för er omsorg, Lindblads
Begravningsbyrå för all hjälp och till Samuel Örnberg för
en fin begravningsakt.

Karl-Gunnar, Margaretha, Conny med familjer
Min älskade familj, var inte
ledsna, ni har gett mig ALLT.
All den kärlek ni gett mig, inget
barn kan vara gladare än jag.
Minns mig som den jag var,
solen och glädjen.
Fast ni än inte ser mig, så är jag
alltid där, runt er, hos er, med er.
Vår solstråle, hjältarnas hjälte

Noah Edlund

* 12/2 2012
† 20/2 2021
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vilhelmina
Mamma och Pappa
Noel och Nelly
Övrig släkt och vänner
Noah!
Hos Gud och änglarna du är,
din lilla hand är stadig,
din blick är klar.
På molnen du hoppar, förundrad
hur starka ben du har.
Du ser vår sorg vår saknad.
Vi fick låna en ängel

Jag tänder stjärnorna för er
varje kväll, jag är solen, jag är
ljuset. Jag säger stolt till de
andra små änglarna:
- Se, det är min familj och de
håller mig så kär.
Jag lyser utav stolthet, stolthet
som blir den starkaste stjärnas
ljus. För jag är den stjärna som
lyser stark och klar, jag är ljuset
som alltid stannar kvar.
Jag hör era böner, jag känner er
sorg, jag känner er kärlek.
Mamma och Pappa,
jag älskar er så.
Var inte ledsna för vi möts igen.
För mig mina kära är ni bara
ett ögonblick bort!
Noah
Älskad - Saknad

Begravningen äger rum i Vilhelmina kyrka fredagen den 19/3 kl 10.00 i kretsen
av de närmaste. Istället för blommor, tänk på RBU-fonden. Tel: 08-6777300.
Begravningen kommer att sändas live. Länken finns på minnessidor.fonus.se.
www.varitryck.se

Vår käre pappa och morfar

Tommy Hagelberg
* 20/7 1947

† 7/3 2021

har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vilhelmina
Helene och Camilla
med familjer
Syskon, släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt.

Begravningen äger rum i Vilhelmina kyrka fredag den 9/4 kl 10.00 i kretsen
av de närmaste. Tänk på Hjärt- och Lungfonden Bg 909-1927 Tel 0200-88 24 00.
Begravningen kommer att sändas live. Gå in på:
https://zoom.us/j/4058333300?pwd=ZFUzbUd3VmFTN2hkQUEwT2ZlWkovQT09

Björkved på lösvikt

Nu är det dags att beställa er björkved på lösvikt för att säkert
få den levererad under försommaren.
Längd mellan 25-60 cm.
Kontakta oss på telefon eller mail:
Fredrik 073-036 03 37
Johan 073-055 32 93
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB

Dags att byta fönster?
Just nu erbjuder vi 20% rabatt på fönstren vid
beställning innan sista mars.
Kontakta oss för
kostnadsfri offert:
info@fonsterteknik.nu
070-56 200 58
fonsterteknik.nu

VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

i Vilhelmina • Hör av dig idag • 070-56 200 58

www.varitryck.se

Husvagnsplats i Vilhelmina.
Tel 070-244 01 77.
FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

ÖNSKAS HYRA:

När du vill göra annat kontakta: E-Tjänster i Grönfjäll
Tel: 073-180 01 66 eller info@e-tjansterigronfjall.se
Bokföring, Deklarationer, Bouppteckning m m.

bulta och dörren ska öppnas för er. Matt. 7:7

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

NYA VINTERDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

Kultsjöns FVO

På grund av coronaläget har styrelsen beslutat att
framflytta fiskestämman tills dess att Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer.
Styrelsen

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ

Cherie, King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Amandine, KRAV-potatis
m fl. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter,
(60-70% bärhalt). Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil.
SÖNDAG 21/3: Vilhelmina P Sagahallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15. Dorotea
torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK 19.30.
Ej kort. Nästa tur 18/4.
www.potatisbilarna.se 070-353 41 86, 070-298 39 40

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

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

Ändringar för sophämtningen under påsk
April
Vecka 13: Torsdagsturen och fredagsturen körs på
torsdag den 1/4.
Vecka 14: Måndagsturen (Annandag påsk) och
tisdagsturen körs på tisdag 6/4.
- Ställ ut kärlen kvällen innan och låt stå till kl 22.00
hämtningsdagen.
- 1 maj inga ändringar i sophämtningen.
Fritidshusägare som inte har kärltömning ska lämna sina
hushållssopor i betalsäck. Se info på www.vilhelmina.se
VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERA

VILHE

•
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •
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Skyddsvisir

!

• Premium ansiktsvisir i
högkvalitativ PET med
anti-im behandling,
tillverkat i Sverige.
• OneSize med en
justerbar huvudrem.
• Skyddsfilm garanterar
renhet vid första
användning.
• Rengörs med en fuktig
trasa och desinfektionsmedel, etanol eller isopropanol rekommenderas.

Per st
5-pack

VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C • 0940-152 40
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ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15

www.varitryck.se

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Digitalt årsmöte och föredrag sdag 23 mars
Kl 17.00 Årsmöte för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.
Kl 18.00 Arkeolog Ewa Ljungdahl berä ar om några sydsamiska
kvinnoporträ .
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
Gilla TEASE och Hot Stuff på

TIDSBOKNING 0940-555 00
Volgsjövägen 72
Ingång till salongen på baksidan
DIGITALT ÅRSMÖTE - Naturskyddsföreningen Vilhelmina

Onsdag 24/3 kl 18.30 via Zoom

Eer sedvanliga årsmötesförhandlingar visar Isak Vahlström bilder
och beräar om skogsinventering. Handlingar finns llgängliga på
föreningens hemsida från 19/3. Anmäl intresse a delta senast
22/3 ll vilhelmina@naturskyddsforeningen.se eller ring
070-609 11 46.
Välkommen!
I samarbete med

RUFSENNAPPET 2021

På grund av rådande omständigheter ställs Rufsennappet
in den 3 april 2021 men du deltar fortfarande i utlottningen
av de fina priserna så fortsätt gärna att stötta oss genom att
köpa startkort mm.
På startkortet i vuxenklassen
som kostar 100:- lottar vi ut:
• Snöskoter Lynx Xtrim SC 900 ACE -21
• Robotdammsugare
• Eldstad på stativ
Försäljning - verkstad - reservdelar.

På startkortet i juniorklassen som kostar 50:- lottar vi ut:
• Cykel
• Nintendo Switch
• Elsparkcykel
www.varitryck.se

Melodikrysset v.11 - 20 mars
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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

Fiskestämman för Malgovik FVO
är framflyttad till hösten p g a rådande pandemi.

Styrelsen, 076-119 39 37

Skogsfastigheter i Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Lycksele
sökes/köpes av danskar.
För bra betalt, ring ett oförpliktande samtal.
Ring även kväll och helg DK 0045-43 33 29 79 talar svenska.

Tel
073-059 22 80
S A L O N G

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

VIK informerar:
ÅRSMÖTE VILHELMINA IK

Måndag 12 april 2021 kl 18.00.
Inbjudan till teams kommer via mail.
Dagordning och övriga möteshandlingar kommer att finnas på
vilhelminaik.sportadmin.se två veckor innan mötet.
/Styrelsen

Nyrenoverat radhus uthyres
på Hällstigen 32.

122 m² med kamin.
Hyra 5500:-/mån, kallhyra.

info@favici.se
www.varitryck.se
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Brevsvar till: VARI-tryck, Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!
Skylt, 3x1 m

EXTRA ÖPPET varje fredag tills vidare
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för all form av skidåkning. Vi har även en del begagnat.
Dessutom kan vi fixa till era gamla skidor om de behöver lite
service. Vi har även skiduthyrning.

Öppet måndag till fredag 14-17. 0940-102 64.
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A HELA DAGEN!
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www.varitryck.seSkylt, 3x1 m

Lagret påfyllt!

Handdesinfektion 1 liter
Handdesinfektion 600 ml
Ytdesinfektion 1 liter
Munskydd II 10-pack, 50-pack
Munskydd FFP2 5-pack
Vinylhandskar 100-pack
VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C • 0940-152 40

ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15

Vilhelmina
– bilder från förr

Husflytt

"Sme-Nisses" hus flyttas från
Volgsjövägen till Ljusminnesgatan där det står än idag.
En jordbrukstraktor och en Volvo
Titan utför den ansvarsfulla
uppgiften.
Till höger i bild ser man ”Werners”
där ICA-Tallen i dag ligger.
Bilden tagen 1959.
Bilden kommer från Lennart Sehlins bildsamling som
ägs och är vänligen utlånad av Vilhelmina
Kommuns Fotoarkiv.

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

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

FRYST
KYCKLINGFILÉ
Kronfågel
2 kg
BENFRI
KARRÉ
Sverige
Max 2/hushåll

55k

169k
/st

4990
/kg

/st

et

/hg

SVARTRÖKT
SKINKA
Ugglarps

1790
2990
/hg

SERRANO
LUFTTORKAD
SKINKA

/hg

CAMBOZOLA
BLÅMÖGELOST

25k

Bageri

1790

KRÄFTRÖRA

/kg

FRYST
PIZZA
Dr Oetker

Manuella
disken,
våra egentillverkade:

2 för

99k

HÖGREV
Sverige

SMÖRKAKA

Måndag – fredag kl 07-08

NYGRILLADE
TJOCKA SPJÄLL

COCA COLA
FANTA
6-PACK
+ pant
Max 1/hushåll

1990
69k
/hg

/kg

25k
/St

25k
/st

Kvittovinnare: Anita Almqvist 1264:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

