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VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 15 maj kl 11.00 Familjegudstjänst, Fröb.
VILHELMINA FÖRSAMLINGSHEM
Tisdag 10 maj kl 10.00 Stickcafé. Värdinna: Anita Isaksson, Birgitta S.
Onsdag 11 maj kl 19.00 Musikcafé ”Under samma himmel”
Duo Gelland med flera – se annons.
Fredag 13 maj kl 09.00 Stilla promenad, Församlingen bjuder på
fika, Birgitta S.
Tisdag 17 maj kl 10.00 Stickcafé, Våravslutning med utflykt,
Birgitta S.
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina
Besökstid: Måndag, onsdag, fredag kl 10.00-12.00.
Telefontid: Helgfria vardagar kl 10.00-12.00, 0940-372 00.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet

Välkomna!

Torsdag 12/5 kl 12.00 Lunchbön.
Söndag 15/5 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard. Dennis Hansson.

Strandvägen 1.
Tor 12 maj 12.00 Lunchbön i Missionskyrkan
Sön 15 maj 11.00 Temagudstjänst 3 i Pingstkyrkan, Camilla F
Tis 17 maj 18.30 Bön i Pingstkyrkan

www.varitryck.se

Söndag 15/5 16.00 Bibel & Bön.
Tisdag 17/5 11.00-14.00 Öppen Dörr.

10 maj

pingst
Postgatan

facebook.com/vilhelmina.pingst

Välkomna!

Sön 15 maj kl 11.00 Temagudstjänst.
Tis 17 maj kl 18.30 Bön & lovsång.

NYFIKEN PÅ BIN?

Lär dig hur du startar upp din biodling och nyttan
med att odla bin. Lär dig mer om de intressanta
"trädgårdsarbetarna" bina. Startar i maj.
För mer info och anmälan, ring 0940-553 89.

Ännu mer värde
för din skog
Vi verkar för ditt bästa genom hela
skogsägandet. Som medlem och
delägare i Norra Skog är du med
och delar på vinsten vi skapar.
Dessutom får du förmånlig ränta,
som ger dig mer tillbaka även i
morgon.
Ring Pär-Anders Bergqvist
så berättar han mer.
010-150 25 73
På norraskog.se/vinstdelning
har vi samlat det du behöver

veta om föreningens vinstdelning.

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

FÅGELUTFLYKT till Älgsjömyran i Åsele
På plats finns fågeltorn med bra utsikt och goda möjligheter a spana
på vårfåglar. Lördag 14/5, med samling på kommunparkeringen kl 07.00
för samåkning. Medtag fika och gärna kikare. Möjlighet a låna kikare
finns även. Sture Gustafsson är dagens guide och nås på 070-220 46 41
vid frågor.

Väl mö!

Mötesplats Vilhelmina:

Musikcafé –

Under samma himmel
Duo Gelland möter körsångare och
musiker från bygden.
Fika & insamling till ACT Svenska kyrkan –Ukraina.

Vilhelmina församlingshem onsdag 11/5 kl 19.00
Vilhelmina Gospel, barnkören, Friskt felat m fl.
Arr:

VI KAN GÖRA VAD DU VILL
Med "Vi kan göra vad du vill" önskar Ludvig Daae och Tove Berglund att utforska hur vi kan
tänka annorlunda kring uttryck av nationell identitet.
Som barn i Hallingdal i Norge gick Ludvig på folkdans
och älskade att hoppa omkring i sin folkdräkt.
Idag känns det lite obehagligt. Högerextrema krafter
försöker ta över diskussionen om nationell identitet i
Skandinavien och idag upplever Daae och Berglund
att fler och fler attribut från folkkulturen har förvrängts
till att bli uttryck av nationalism och rasism.
Just av den anledningen har de öppnat upp ögonen för folkdans igen.

MÅNDAG DEN 23 MAJ KL 19.00 FOLKETS HUS, ÖSTGÅRDEN
Biljetter: Ord 150 kr Scenpass: 100 kr, Ungdom -25år fri entré
Förköp: Folkets Hus reception tel 0940-144 34 alt riksteatern.se/vilhelmina
Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med NORRDANS och ABF Mitt i Lappland

www.varitryck.se

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

NYA SOMMARDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

Louise Olofsson
Leg. kiropraktor

Ni hittar mig på
Hotell Wilhelmina
från 20 maj 2022.

070-6287471
www.bokadirekt.se Vilhelmina Kiropraktik

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

SAKNAS EN KULTURSKOLA
I VILHELMINA?
ABF bjuder in till en träff för att höra DINA tankar och åsikter.

Måndag 23 maj kl 18.00
i ABF:s lokal, Volgsjövägen 30 D.

Vi vill att ALLA: ungdomar, föräldrar, kulturintresserade,
politiker mfl kommer och diskuterar. Bomba med tankar, idéer
och förslag, för kultur är så mycket mer än ex musik och dans.
Utifrån träffen ser vi om det finns möjligheter att vi
tillsammans kan få igång någon verksamhet.

Vi bjuder på fika och behöver därför er anmälan:
susanna.ohrman@abf.se eller ring 0940-554 17.

Välkomna till en viktig kväll!
www.varitryck.se
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Visning av Sanna mödrar: Tisdag 17 maj kl 19.00, Folkets Hus.
Styrelsen för Vilhelmina Filmstudio

Loppis
Dalasjö 90

Fika!

Öppet från 21 maj

ALLA DAGAR 12-18

Välkomna!

Tel 070-697 20 58

Klipp ut och spara!

Årsmöte Bäskåns Fiskevårdsområde
27/5 kl 19.00 Bäsksjö byalokal.

P g a postens varannandagsutdelning

OBS!

NYTT

OBS!

MANUSSTOPP,

ONSDAGAR KL 17.00
Nu delas våra tidningar

/Red VARI-tryck

Vilhelmina-aktuellt, Åsele-Nytt
& Dorotea-bladet ut tisdagar
och onsdagar varje vecka.
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

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

Anita Kärrman berättar om sin bok
"Vi for åt skogen som fåglarna:
om bolagsvälde och kronotorp
i södra Lappland". älkomna!
V

Foto: Hilmer Zetterberg /
Västerbottens museum

Vilhelmina Folkbibliotek
Torsdag 19 maj kl 18.00.

•

•

Nytt för dig som kund är att du ska vända på kärlet, ditt avfallskärl
ska placeras med handtag och hjul in mot fastigheten.
Den nya sidolastande avfallsbilen tömmer ditt kärl med en
mekanisk tömningsarm. För att armen ska kunna ”greppa” kärlet är
den nya placeringen viktig, handtag och hjul in mot fastigheten
och att det inte ska placeras för långt in på tomtenFLUND50 cm
från vägkanten.
Det ska också vara fritt på sidorna, bakom och ovanför kärlet.
Locket måste vara helt stängt.
Tack för att du vänder på kärlet!

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Soptömning - så placerar du kärlet rätt
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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Vill du tillverka klimatsmarta pro

Vill du tillhöra ett engagerat team som tillverkar och installera
Är du positiv, driven och noggrann? Då borde vi ses!
Ecoclime växer snabbt och förstärker nu vår produktionsenhet
ytterligare i Vilhelmina. Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där alla hugger i där behovet finns. Vi roterar de
förekommande arbetsuppgifterna för att bredda kunskap och få
ökad variation i arbetet. Eftersom vi ibland utför montage och
underhåll ute hos kunder kan en liten del resande med tillhörande
övernattningar förekomma. Produktionsteamet består idag av
8 personer, du kommer att få en god introduktion så du känner
dig säker i arbetsmomenten. Självklart har vi kollektivavtal.
Vi söker dig som
• har ett starkt driv och stor ansvarskänsla
• vill jobba som montör
• har B-körkort (krav)
• kan kommunicera obehindrat, både muntligt och
skriftligt, på svenska
• har viss datorvana
Det är meriterande om du har
• truckkörkort (ej krav)
• har jobbat som maskinoperatör eller liknande,
och trivs med detta!
Personliga egenskaper

Du förväntas ta egna initiativ i ditt arbete samt vara både noggrann
och effektiv i utförandet. Som person beskrivs du förmodligen som
positiv och händig. Du har ett moget och ansvarsfullt förhållningssätt
och förstår vikten av att hålla hög servicenivå med en god effektivitet. Du bidrar till vår trevliga stämning, har lätt för att samarbeta med
andra likväl som du kan arbeta självständigt. I kontakt med kund är
du en bra ambassadör för företaget. Du är strukturerad, följer företagets rutiner och processer kring dokumentation och annat.
www.varitryck.se

odukter för fastighetsbranschen?

ar klimatsmarta systemlösningar för fastighetsbranschen?
Arbetsuppgifter
Montering av återvinningsanläggningar, manövrering och övervakning av produktionsmaskiner, operatörsunderhåll, lager och
logistikarbete, truckkörning samt en del övriga uppgifter.
Om Ecoclime
Ecoclime Group är ett miljöteknikföretag som säljer hälsosamma
inomhusklimat och kostnadseffektiva energisystem. Vi arbetar
med hela kedjan från produktutveckling och produktion till försäljning, installation, service och underhåll. Omsättningen ligger
på ca 150 MSEK 2021, vi är totalt ca 100 anställda i koncernen och
är noterade på Nasdaq First North. Tjänsten är placerad på vår
produktionsanläggning i Vilhelmina.
Övrigt
• Tillträde: enligt överenskommelse
• Omfattning: heltid med 3 månaders provanställning
• Vi undanber oss samtal från rekryteringskonsulter
• Sista ansökningsdag 29/5 2022
• Har du en fråga? Kontakta vår platschef Anders Mikaelsson,
anders.mikaelsson@ecoclime.se, 070-604 31 49
• www.ecoclime.se
Ecoclime Videvägen 69, 912 32 Vilhelmina
Tfn 0940-123 00 • www.ecoclime

www.varitryck.se

Lämnar Du spår efter Dig...
...så att kunden hittar Dig??
Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i VILHELMINAaktuellt eller genom att
beställa andra säkra
fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert
med tryck, reklamutskick eller annat
som visar att
Du finns.

EVENTREKLAM:

Vi hjälper Dig med
allt från layout
till färdig
produkt.

Beachflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Flaggor
Bannerbow
Dörrhängare

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT!

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina
Tel 0940-152 40, fax 558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

StalonDagen 6/8 kl 12.00
För mer info: facebook.com/stalonsskoterklubb
Jesus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror
Joh.20:29b

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

Valborgsmässofirandet i Saxnäs

Fick du inget VILHELMINA-aktuellt?
VILHELMINA-aktuellt utdelas av Postnord
ostnord till alla hushåll
och företag i Vilhelmina kommun.

Vid uteblivet annonsblad, ring

0771-33 33 10

Klipp ut och spara

Vi vill tacka alla som skänkt vinster till våra lotterier:
ICA Tallen, Lövnäsgården, Ingrid Eriksson, Inger Edin,
Catharina Wallenå, Svenssons Bygghandel, Marsfjäll
Mountain Lodge, Mimek, Saxnäs Spår, Saxnäsgården,
Affär’n, Marsfjällshandlar’n, Torbjörn & Annelie Wikström,
VARI-tryck.
Väl mött nästa år!

Vilhelmina-aktuellt, Postnord Vilhelmina

MIRIAM AIDA
Miriam har sina rötter i Sverige och Marocko och hon har alltid siktet på
att skapa gemenskap med sin publik som sträcker sig förbi nationalitet,
kultur, språk, färg, genus och religion.
Vi har kunnat se henne i Allsång på Skansen,
SVT:s Luciafirande, SVT:s program Sverige och
Go’ kväll. Som krönikör, programledare och
producent för Sveriges Radio är hon idag en
intressant och rosad kulturprofil.

FREDAG DEN 20 MAJ KL 20.00 FOLKETS HUS NÖJESGÅRD
Biljetter: Ord 150 kr Scenpass: 100 kr
Förköp: Folkets Hus reception tel 0940-144 34 alt riksteatern.se/vilhelmina
Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med MOTILI och ABF Mitt i Lappland

www.varitryck.se

KÖPES: Äldre timmervagn/vedvagn med hydraulkran köpes.
Ring 070-210 4201

VILHELMINAKRETSEN
Bjuder in allmänheten till en informationsträff om verksamheten
i Vilhelmina. Torsdagen den 12/5 kl 16.00 på ABF i Vilhelmina.
Kretsstyrelsen

Osteopati är Helhetssyn
-Hälsoperspektiv
-Manuell medicin
- Huvudvärk
- Rygg- & nackbesvär
metod som frigör dig från
- Axelbesvär
akuta eller kroniska kropps- - Smärtor i armar & ben
besvär? Osteopat behandlar - Andningsbesvär
besvär orsakade av stress
- Muskel- & ledvärk
och belastning såsom:
- Idrottsskador
- Förslitningsskador
- Stressrelaterade besvär

Scanna koden för att
komma direkt till
tidsbokningen.

Boka gärna på:

timecenter.se/marithsosteopatihalsa

Eller via tfn /sms: 073 - 028 29 55
Känn Dig alltid Varmt
Välkommen till Mig! // Märith

Jobba hos Umlax

Vi söker Fiskförädlare till vår förädlingsanläggning i Vilhelmina.
Jobbet består av att rensa och filea fisk.
Du bör ha god fysik, vara stresstålig och ha en god samarbetsförmåga.

Vi söker FISKODLARE till vår fiskproduktion i Malgomaj.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är nödvändigt.

• Vi söker både säsongsanställningar och tillsvidareanställningar.
• Vi ser gärna kvinnliga sökanden då männen är överrepresenterade i företaget.

För närmare upplysningar om dessa tjänster ring eller mejla oss.
För information och ansökan om tjänsterna som Fiskförädlare kontakta
André Svensson, Platschef, 070-545 01 96, andre.svensson@umlax.se
För information om och ansökan till tjänsterna
som Fiskodlare i Malgomaj kontakta Sture Svensson,
platschef Malgomaj, 070-545 03 91,
sture.svensson@umlax.se
www.varitryck.se

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

DHR inbjuder till årsmöte
19/5 kl 13.00 på Folkets hus.
Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe & kaka.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Styrelsen

KYRKOFULLMÄKTIGE I
SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT
Kallelse till sammanträde på församlingshemmet i
Åsele 19 MAJ kl. 13:00
för handläggning av ärenden enligt anslag hos
församlingarna samt utsänd föredragningslista.
Kerstin Olla Grahn, Ordförande

n gjort!”
”Det bästa jag nånsi(Mona,Vilhelmina)
Nya platser öppnas på vår uppskattade

Lärarassistentutbildning i Lycksele 22 augusti!
CSN-berättigad yrkesutbildning, på två terminer.
50% praktik på din hemort.
Undervisningen sker till största delen på fjärr.
Efter godkänd utbildning kan du få jobb som t.ex mentor, klassassistent
eller elevcoach

Sista ansökningsdag 15 maj.
För information kontakta Staffan Bergström 072-210 66 46
staffan.bergstrom@fhsk.nu eller besök vår hemsida
www.fhsk.nu

Vi är en del av Region Västerbotten

www.varitryck.se

Melodikrysset v.19 - 14 maj
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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

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Loppis Dalasjö Folkets hus

Lördag 14 maj & söndag 15 maj kl 11-15. Trasmattor, hushållssaker, barnkläder, diverse......

Kontanter eller swish

EXTRA ÖPPET Fredagar till kl 18.00

THAIMAT – TAKE AWAY
Restaurang KATAE 0940-109 11 Varmt välkomna!

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
Manuella disken,
våra egentillverkade
produkter:

a
50% r batt

Stjärnor
Hjärtan
Skruvar
OLW

b
16% ra att

Coca cola
33 cl burk

10k
/st

2 för

10k

b
51% ra att

Minivattenmelon

a
50% r batt

Satsumas

20ª
/kg

20ª

Cognacsmedvurst

890
/hg

Rökt
skinka

1690

Italiensk
rulle

2490

Grillad
bog

89ª

/hg

/hg

/kg

Till grillen!

99ª

Marinerade
grillribs

/kg

Kondis

/kg

Bageri
ab
29% r att

Butterkaka

25ª
/st

Kaffe &
prinsessbakelse

49k

Kvittovinnare: Katarina Wikström 653:-

Tel 0940-375 75

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

