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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m Toapapper

hel bal, 64 rullar

Minitork
Centrummatad
120 m

post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB
299:-

55:-
319:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
En del i lager, annat

på beställning.

mm0

Tork M2
Centrummatad
300 m

99:-

För a� bygga fram�d
i Dorotea behövs alla
kra�er. 2 x 2 �mmar

med en ung människa
är insatsen.

Alla företagsamma är välkomna. 

Den 7:e november kommer Marie Simonsson och 
hjälper oss forma verktygen.
Förebilder och mentorer gör det omöjliga möjligt.

Välkomna �ll Hotell Dorotea kl 18.00
den 7:e november.

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse
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 Välkommen till Dorotea-Risbäcks församling 
 

 
Ljusets kapell 14 - 16.00 

Allhelgonadagen, den 1/11, kl. 19.00 
 

 
Rose-  

Alla helgons dag, den 2/11, kl. 14.00 
 

 

Alla helgons dag, den 2/11, kl. 18.00 
 

 

Söndagen den 3/11, kl. 18.00 
 

 
 

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.
Om du vill hedra Anne-Marie, tänk gärna på

Dorotea Hembygdsförening, bankgiro 5409-6110.

Vår mamma, svärmor, farmor och mormor

ANNE-MARIE HILLER
* 1937-05-20

har lämnat oss efter lång tids sjukdom
✝ 2019-10-20

Tommy och Rosie
Philip Oskar

Jan och Lollo
Matilda Andreas
Karin och Wille

Cornelia Wanda David
En dag lyfter tusende vingar För fjärran långmila färd

Och flyttfågelstrecket sig svingar Mot himlen, Guds eviga värld
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Är du intresserad av att köpa närodlade produkter
eller sälja något? Gå då med i Fb-sidan

REKORINGEN
Åsele - Vilhelmina - Dorotea.

SÄLJES: Frysbox Elektrolux "Low Frost".
Innermått: B 50 cm, L 70 cm, D 70 cm.
Göransson, tel 070-556 05 49.

Minnesgudstjänst och skördefest med auktion
HÖGLANDS KAPELL

Alla helgons dag, lördag 2 november kl 14.00.
Varor till auktionen mottages tacksamt. Prästen Anders Åström 

och kantor Veronica Westerlund medverkar. Alla hjärtligt välkomna!

Psykeveckan v 45 på Dorotea bibliotek
Hur ungdomar tillsammans skapar svar på psykisk ohälsa
Onsdag 6 november kl 19.00, Dorotea bibliotek
Anne Gotfredsen, doktorand i folkhälsovetenskap vid Umeå 
universitet, berättar om sin forskning om psykisk hälsa hos 
föreningsaktiva ungdomar i Västerbottens inland.
Arrangörer: Dorotea bibliotek, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan

Naturen som läkande plats vid utmattning
Torsdag 7 november kl 12.00-13.00, Dorotea bibliotek
Människor med utmattningssyndrom upplever att de mår 
bättre av naturen. Hur kan denna kunskap användas i behand-
lingen av psykisk ohälsa? Timo Järpeskog, doktorand och 
kbt-terapeut inom primärvården Dorotea & Storuman, berättar.
Arrangör: Dorotea bibliotek

Fälgar BMW
4 st BMW-fälgar 7 x 16 tum, 5/120. Har suttit på
en 320 2005 (E91). Tel 073-182 36 52.

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Tisdag 5 november kl 15.45-16.45 hos ABF Dorotea
ATT LEVA MED TVÅNGSSYDROM (OCD)
Malin Ovesson, egenerfaren, förmedlar med humor och allvar 
hur det är a� leva med tvångssydrom.
Onsdag 6 november kl 15.00-16.15 hos ABF Dorotea
KÄRA DIAGNOSER – VÅR BÄSTA TID ÄR NU
Högskoleutbildade pedagogen Jenny Åkerman berä�ar om ADHD, 
Asperger, bipolär och ADD, som numera är vanliga diagnoser som 
många känner �ll, men de flesta vet nog inte a� de o�a är kom-
binerade med högt IQ. I den här föreläsningen berä�ar Jenny ur 
si� eget perspek�v om hur mycket posi�vt det också finns.
Torsdag 7 november kl 12.00-13.00 hos ABF Dorotea
Guy Lööv, som är utredningssekreterare för den na�onella äldre-
omsorgen ger oss en fundering: 
Hur kan vi  möta äldres ofrivilliga ensamhet? 
Vilka orsaker �ll denna ensamhet finns och hur bemöter och 
anpassar vi vårt samhälle så vi kan lära oss a� se och förebygga
för de människor som är runt oss, som är mest utsa�a. 

Föreläsning med André Bengtsson 
Torsdag 7 november kl 18.00-20.00 kommer han hit �ll ABF Dorotea
BAKOM DEN PERFEKTA FASADEN
André Bengtsson, förläsare, berä�ar om hur det är a� växa upp i en 
familj med alkoholproblem, våld och lögner. (Medberoendeförläsning).
Vi bjuder på fika i pausen. VÄLKOMNA!

Arr: ABF, Hjärnkoll, RSMH, Region Västerbo�en, Svenska Kyrkan, 
Världens bästa hälsa 2020, Schizofreniförbundet

Mitt i Lapplan
d

Föreläsningar och webbsända
föreläsningar under

"Psykeveckan"  –  vecka 45
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Kyrkofullmäktige i 
Södra Lapplands pastorat
Kallelse till sammanträde på Storumans församlingsgård, 
i Storuman. Torsdagen den 7 november 2019, kl 13.00 
för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd 
föredragningslista.

Ordförande
Hans Mårtensson

Välkommen till en helhelg i Vilhelmina 8-10 nov.
Fredag myskväll i butikerna, 18-21 & bra erbjudanden.

Lör/sön ”Må bra” HÄLSOMÄSSA - Hotell Wilhelmina.

Välkommen till en helhelg i Vilhelmina 8-10 nov.

DOROTEA-bladet på nätet: www.varitryck.se
Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog 

i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

UTÖKADE ÖPPETTIDER
på Dorotea bibliotek from fredag 1/11!

Måndag 10.00-17.00
Tisdag Stängt
Onsdag 12.00-19.00
Torsdag 10.00-15.00
Fredag 10.00-15.00

Foajen är öppen dagligen
från kl 09.00.

Välkomna!

Mitt i Lapplan
d

DOROTEA PRO Inbjuder till HÖSTMÖTE
Måndag 11 november 2019 kl 13.00 på församlingshemmet
Ärenden: Budget 2020, Medlemsavgift och verksamhetsplan 2020.
Vi kommer att få besök av kommunalråden Greger Lindqvist och 
Nicke Grahn samt ordf i vård- och stödutskottet Bengt Henriks-
son. De kommer att informera om kommunens äldrevård.
Vi får även möjlighet att ställa frågor.
Varmt Välkomna!
Styrelsen
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

15

16

Melodikrysset v.44 - 2 november

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:...............................................................................................................................................
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Vill du lära dig sälja 
dina varor/tjänster
via sociala medier?
Tre träffar där vi går igenom allt från början. 
Du behöver inga förkunskaper och du behöver 
inte ha hängt med i alla de senaste svängarna. 
Här törs du ställa alla frågor!
  (Har du lite mer förkunskaper och vill 
  vara med ändå kommer det att finnas 
  extrauppgifter och möjlighet att få 
  hjälp med inställningar av facebook-
  sida och lite annan överkurs.)
Vi lär oss skilja på privata facebook-konton, facebooksidor 
och facebookgrupper. 
Vi lär oss hur man lägger till bilder och text, gillar, delar, söker. 
Därefter går vi igenom smarta funktioner för småföretagare 
som tex schemaläggning, statistik och call-to-action-knappen. 
Tredje träffen, när vi är säkrare, hjälps vi åt att skapa strate-
gier för DIN marknadsföring i sociala medier.
Lokal: VästerbottensSåpa Fik & Butik,
 Volgsjöstrand 5 i Vilhelmina
Tid: Onsdag 6, 13 och 20 november kl 18.00-20.30.
 Anmäl dig senast 4/11 till sara@idenfors.se

Rekoringen
Åsele-Dorotea-Vilhelmina

Arr:

SÄLJES: Matsalsbord i furu, L=190 cm, 
B=100 cm, H=75 cm, med tillhörande 6 st 
stolar i furu. Göransson, tel 070-556 05 49.

*  Mattläggning och tätskikt
*  Kakel och klinker

Vi utgår ifrån Hoting och utför bland annat:
*  Renoveringar 
*  Nybyggnationer

Christian: 073-074 28 19    tkvbygg@gmail.com
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Bilbolaget Vilhelmina Volgsjövägen 67
Bilhall
0940-16 54 41

Verkstad
0940-16 54 42

Butik
0940-16 54 45

Vi stänger vår anläggning i Vilhelmina och vill
rikta ett stort tack till alla våra kunder, medarbetare 
och leverantörer för dessa år! Följande datum
gäller för stängningen: 

Bilförsäljningen stänger 31 oktober 2019.
Verkstad och butik stänger 20 december 2019.

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor!

Vi stänger vår
anläggning i
Vilhelmina!


