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

www.varitryck.se

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Tisdag 13 september kl 19.00 Konsert
Söndag 18 september kl 11.00 Gudstjänst, Örnberg.
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina
Besökstid; måndag, onsdag och 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
18/9 Sön 11.00 Gemensam Gudstjänst i Pingstkyrkan.
21/9 Ons 18.00 Skördefest! Vi tar tacksamt emot gåvor
till årorna, gärna ätbara!
Välkommen!

Välkom

men!

Torsdag 15/9 kl 12.00 Lunchbön.
Söndag 18/9 kl 11.00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.
13 september

Postgatan vilhelmina. pingst. se

Sön 18 sept kl 11.00 Gemensam gudstjänst.
Pastor David Johansson, Värnamo.
Tis 20 sept kl 18.30 Bön & lovsång.

Strandvägen 1.

Torsdagar Lunchbön kl 12.00 i Missionskyrkan.
Söndag 18 september 11.00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan,
David Johansson gästar oss.
Tisdag 20 september 18.30 Smågrupperna.

www.varitryck.se

Vår älskade

Ulla Almqvist
* 23/4 1937

† 6/9 2022

har fridfullt somnat in
Nästansjö
KARL-JOHAN
Marie
Tomas och Monica
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.
Dan Andersson
Älskad

Saknad

Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell, torsdagen den 29/9 kl 10.00
i kretsen av de närmsta. Tänk på Hjärnfonden, tel 020-523523.
Besök gärna minnessidor.fonus.se

Vår käre

Arne Jonsson

* 27/2 1936
† 30/8 2022
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad

Ett verksamt liv
har slocknat ut
En flitig hand
har domnat
Din arbetsdag
har nått sitt slut
Och i Guds hand
Du somnat
Din kära stämma
tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar.

Vilhelmina
Kenth
Monica och Roger
Karolina och Rickard
Tilde, Pella
Kristina
Alve
Katarina och Max
Släkt och vänner

Mor har räckt ut handen
Far har fattat den
Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell, fredagen den 30/9 kl 10.00.
Därefter inbjuds till minnesstund på församlingshemmet. Anmälan görs via
minnessidor.fonus.se eller ring 0940-13470, senast måndagen den 26/9.
Lika välkommet som blommor är en gåva till Operation Smile. Tel: 08-51512400.
www.varitryck.se

Ett varmt tack till alla som hedrat minnet av

ANITA JONSSON

vid hennes bortgång och begravning.

GÖSTA
Elisabet, Roland, Ante, Karina
Barnbarn och barnbarnsbarn
Ingen nämnd, ingen glömd.
Ett varmt tack till alla som hedrat minnet
av vår make, far och farfar

VALTER MATTSSON
Tack för er närvaro, blommor och gåvor till fonden.
Tack till kantor Inga-Lena Larsson, präst Åke Sjöström och sång
Terese Mattsson, för en ljus och fin begravningsceremoni.
Tack Marri och Örjan på Fonus.
Tack till personalen på Gläntan och Åsbacka kök.
Tack!
Ulla

Pär
Hanna

www.varitryck.se

HÖSTPYSSEL
Onsdag 28/9
kl 18.00

Kom in eller ring och boka
plats,0940-102 12

Pris:
450:-

3 st Ljung
169:- ord 69:-/st

HÖSTVINDAR
Höstens vindar kraftigt ökar,
trädens blad svävar så lätt.
Blir tillslut ett vackert täcke,
ett måste för många på olika sätt.
Vita vågors kraft man skådar.
Ingen vill väl i stormen ut.
Nej, bättre är att inne vara,
för stormen tar nog säkert slut.
Hillevi Johnsén 2019

Vilhelmina
– bilder från förr

AB Ohlssons Bilaffär
Demobilar klara för
leverans.
Adressen var då Volgsjövägen 40. Numera är
adressen Postgatan och
Vojma Optik huserar i
lokalen.
Bilden tagen i slutet av
50-talet.
Bilden utlånad av en av våra läsare.
Har du någon gammal bild från Vilhelmina kommun, av platser och
miljöer som idag ser helt annorlunda ut, som du kan tänka dig att
låna ut till oss för publicering i VILHELMINA-aktuellt?
Hör gärna av dig! Självklart får du tillbaka dina bilder.

www.varitryck.se

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring
DK 0045-43 33 29 79 alla dagar 10.00-20.00. Talar svenska.
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens
(Jesus) namn skall bli frälst. Rom.10:13

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

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

Sökning efter gravrättsinnehavare
Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att
föra register över pastoratets gravar. Registret skall innehålla
uppgifter om gravsatta, upplåtelsetid samt vem eller vilka som
gravrätten upplåtits till.
Vissa gravplatser där det saknas uppgifter om innehavare har
markerats med en skylt där anhöriga uppmanas att kontakta förvaltningen. Dessa skyltar kommer vara uppsatta under två år.
De kyrkogårdar som just nu berörs är bl.a. Dikanäs, Latikberg,
Saxnäs och Stensele.
På nedanstående webbsida:
svenskakyrkan.se/sodralappland/gravrattsinnehavare
finns mer detaljerad information gällande vilka kyrkogårdar samt
gravar som omfattas och när kontakt senast behöver tas.
Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Kyrkogårdar inom Dorotea-Risbäck, Vilhelmina &
Åsele-Fredrika församlingar.
Johan Olsson, 0942-142 37
johan.s.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdar inom Lycksele & Stensele församlingar
Sven-Erik Genberg, 0950-276 77
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se

www.varitryck.se

Tomt i Kittelfjäll med fint läge, ski-in. Byggklar. Vatten och
avlopp betalt. Ring för bild, karta 0940-58 48 48.
Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Louise Olofsson
Leg. kiropraktor

Ni hittar mig på
Hotell Wilhelmina
söndag 25/9 &
28-29/9 2022.

070-6287471
www.bokadirekt.se Vilhelmina Kiropraktik

Nu kör vi igång med höstens Bingo i Dorotea!
Strandenskolan, torsdag 22 september kl 18³º.
Vi spelar följande torsdagar under hösten:
22 september
6 oktober
3 november
29 september 13 oktober
10 november
20 oktober
17 november
27 oktober
24 november

1 december
8 december
15 december

Förbingo, Stor Rövare, Vanlig Bingo
Lotterier, Chokladhjul
DIF Fotboll

Klipp ur och spara denna annons

DAGBOKSBLADET
Skeppsgossen Otto Sarkman som flytt
kriget i den finska delen av Sverige
och hamnat i Sundsvall på våren 1721.
Strax därefter börjar rykten gå om
ryska härjningar och bränningar av
byar längs norrlandskusten.
Pjäsen är samtidigt en berättelse om
en flyktingpojke som flyr till Sundsvall
och sedan tvingas fly i det nya landet
men som till slut finner fristad och
kan börja studera.

TORSDAG DEN 22 SEPT KL 19.00 FOLKETS HUS, NÖJESGÅRD
Förköp: Folkets Hus reception 0940-144 34 alt riksteatern.se/vilhelmina
Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med ABF Mitt i Lappland

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA

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 •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

Soptömning - så placerar du kärlet rätt

VILHELMINA KOMMU
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

N INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

Se mer på: www.vilhelmina.se

KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00
13.00-15.45
13.00-17.00
11.00-14.00

OBS! Lördag och söndag när VIK-hockey inte har
hemmamatcher eller andra arrangemang. VIK Hockey
ansvarar för låsning och tillsyn.
För information om allmänhetens tid helger – Se VIK:s
annonsering, anslag vid Sagahallen eller ring
VIK-kansliet, tel 0940-396 39.
Visa hänsyn mot åkare utan puck och klubba.
Ena halvan av rinken ska vara utan puck och klubba
om det finns åkare som ej har klubba.

Ingång via servicehusets entré mot spindeln
VÄLKOMNA TILL SAGAHALLEN!

VILHELMINA KOMM

Ombyte sker inne i ishallen fram till att fotbollssäsongen är klar.

•

•
VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

För allmänhetens åkning hålls Sagahallen öppen:

UN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Allmänhetens tid i ishallen

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

ORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INF

MÄRKTEJP
Dymo och Brother i lager.
Flera olika färger och bredder.
Även märkmaskiner kan du
köpa hos oss.

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

www.varitryck.se

Allt för ditt
kontor!

För dödsbos räkning säljes lägenhet på Bondegatan 17.
3 r o k, nedre plan. Uppl, ök visning. Ewa Larsson, 070-364 79 18.

NYA SOMMARDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

Socialdemokraterna i Vilhelmina

inbjuder till medlemsmöte måndagen den 19/9 kl 18.00
på Vilhelmina Folkets hus.
Välkomna!

VIK informerar:
Vilhelmina IK Alpina –

Årsmöte onsdag 21 september kl 18.30

på Folkets Hus Vilhelmina. Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Enklare förtäring, anmäl gärna ditt deltagande via VIK Alpina
Facebook.
Styrelsen

Erik guidar
dig rätt i ditt
skogsägande
Erik skapar förutsättningar för att din skog ska
utvecklas som du vill. Du
kan känna trygghet i att
Erik har koll på läget och
arbetar för ditt bästa.
Alltid.
Ring Erik 070-619 88 50

www.varitryck.se

INPIPE SWEDEN SÖKER FÖRSTÄRKNING
TILL VÅR FABRIK I VILHELMINA
Inpipe Sweden AB behöver förstärka vår personalgrupp med
operatörer i vår produktion.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Känner du igen dig i att du har ett teknikintresse och trivs med att
varva självständigt arbete med samarbete? Hos oss kommer du
att bidra till utveckling av våra produkter och tjänster genom att
vi är en organisation där samarbete och påverkan är en stor del av
vår framgång.
Inpipe Sweden AB ligger i Vilhelmina, i hjärtat av Södra Lappland.
Här verkar vi sedan 35 år tillbaka. Vi har en effektiv och modern
fabrik där vi utvecklar och producerar våra produkter. Vår hemmamarknad är Norden, men vi levererar våra produkter till stora
delar av världen.
Är du intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter och bli en del
av Inpipe? Tveka då inte att skicka din ansökan redan idag!
Inpipe eftersträvar mångfald och så även i våra rektryteringar.
Ansökan: Skicka din ansökan till jobb@inpipe.se senast den
30 september 2022. Bifoga ett CV där du beskriver vad du har för
erfarenheter och utbildning samt ett personligt brev där du
beskriver varför just denna tjänst passar dig.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta vår Produktionschef
Kent Ove Lindblad på telefon 0940-395 34.
Inpipe Sweden AB ägs av Björnvind Holding AB och har ett 20-tal anställda och
en omsättning på cirka 55 MSEK. Företaget bildades 1986 och är idag Nordens
största tillverkare av glasfiberarmerade liner för schaktfri tätning av rör och
ledningar som är i behov av renovering.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.37 - 17 september
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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

HELA

PRODUKTIONSKEDJAN
I VILHE LMINA

från

Ax till limpa

En kortare sträcka "från ax till limpa"

Först ett möte med kund

förslag till kund

Uppmapping av bil
Dekorering av bil

Färdigt!

Kontakt: hansg@mac.com, 070-395 25 50.

Hilex.se

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

www.varitryck.se

KÖPES: Gamla Volvo- eller Saab-bilar. Allt av intresse, repobjekt, skrotbjekt mm. Ring 070-305 15 43 eller skicka ett sms.
Garageplats sökes till min jänkare under vintern,
070-240 63 33.

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

STÄMPLAR
Stämplar i flesta de utföranden
beställer du hos oss.
Hör av dig för info och pris.

VARI-tryck

Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

LIFSENS ROT
Romanen Lifsens rot, som Sara Lidman
skrivit om sin mor är inget annat
än en kärleksakt.
Hon överger tjänsten som mejerinna
för gifte med småbrukaren
Isak Mårten Mårtensson.
Kärleken segrar över rädslan för
fattigdom men den har mött en
värdig motståndare!

TORSDAG 15 SEPTEMBER KL 19.00 FOLKETS HUS, NÖJESGÅRD
Förköp: Folkets Hus reception 0940-144 34 alt riksteatern.se/vilhelmina
Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med ABF Mitt i Lappland

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
SÄLJES: 30 st stora, tjocka fårskinn av fårtackor.
600-700 kr/st. Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

3:a uthyres

på Ljungvägen 1.
Maila: info@favici.se

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

Invigning av utställning i Folkets hus lördag 24 september

Ordvävare från Lappmarken – författarporträtt
Program – Fri entré – Alla är välkomna!

11.00 Utställningen i Folkets hus öppnar. Musik av och med
Johnny Holmgren.
12.00 Invigning av kommunfullmäktiges ordförande Marita
Stinnerbom.
13.00 Göran och Mats fick en idé. Göran Lidström och
Mats Grönlund berättar om sitt bokprojekt.
14.00 Vilhelminaglimtar och samisk kamp.
Åsa Össbo, Några strandhugg i Karin Stenbergs och
Valdemar Lindholms författarskap.
15.00 Det skrivna ordet. Annika Andreen berättar om sin mor
Linnea Fjällstedt.
Utställningen finns kvar 26-29 september.
Arrangörer: Bernhard Nordh-sällskapet, Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
och DELS - De litterära sällskapens samarbetsnämnd samt Studieförbundet
Medborgarskolan.
www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
OBS! Annonsen gäller från torsdag!

Palt 2-pack

Bastuträsk Charkuteri
280 gr

Manuella disken,
våra egentillverkade
produkter:

20ª
/st

Rökt bog
Ugglarps

1790
/hg

Kroppkakor 2-pack
Bastuträsk Charkuteri
280 gr

20ª
/st

Blodpalt 2-pack

Bastuträsk Charkuteri
280 gr

20ª
/st

Rökt
lantskinka

1690

Nygrillade
Tunna spjäll

4990

Kycklingklubbor

/hg

/kg

15k
/st

Paltmix
1 kg

40ª
/st

Basturökt
falukorv
Bastuträsk
Charkuteri
430 gr

Digestive
McVities
400 gr

2990
/st

15ª
/st

Kvittovinnare: AG Hellgren 1058:-

Tel 0940-375 75

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

