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Skogsfastigheter sökes/köpes av danskar som måste 
köpa/återinvestera innan bokslut p g a danska skatteregler.
För bra betalt, ring ett oförpliktande samtal.
Ring även kväll och helg DK 0045-43 33 29 79 talar svenska.
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dorotea.pingst.se
Storgatan�28,�DoroteaVälkomna tillbaka 4 juli!

Corona-säker gudstjänst med nattvard och fika.

Välkomna till Dorotea-Risbäcks församling
Midsommardagen 26/6, kl. 11.00. 

Sön. den 27/6, kl. 11.00.

Vi önskar er alla
en lång och härlig sommar

När sjukdom härjar
i människans kropp
och åter till hälsa
ej mer finnes hopp
vi måste i döden

befrielse se
för vad har av glädje

då livet att ge

Minnesstund äger rum i kretsen av de närmaste. 
Tänk gärna på Hjärt- och Lungfonden.

MONICA
Christina  Susanne

Sara  Nils
med familjer

Min älskling, livskamrat och bästa vän
Vår älskade pappa, morfar, farfar, 

svärfar och gammelmorfar

Assar Nilsson
* 15 oktober 1946

har lämnat oss i stor sorg och saknad
Norråker

9 juni 2021

Manusstopp onsdag kl 15.00 denna vecka!
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BYGGEXTRA!!
Plast
Papp

Skruv

Spik
Tryckvirke

Virke

Cement

Leca
Spånskivor

Gips
Hängrännor

Fönster

Dörrar

Nordsjö färg
Verktyg

Vindpapp

Takpapp
Platon

Honda
gräsklippare

Honda
båtmotorer

TGB
fyrhjulingar

Mitsubishi

värmepumpar
VÄLKOMMEN IN!

samt
mycket

mer!

SHOPPA KLÄDER I DOROTEA!
Öppettider: Måndagar stängt.

Tisdag-fredag 11.00-17.00.
Lördag 10.00-13.00.

 Välkommen! Trevlig sommar!

STOR Loppis i Åsele. Lördag 3 juli till söndag 11 juli.
Se annons nästa vecka.

KÖPES: Tomt eller fastighet köpes i Kultsjödalen
Gärna ensligt. Jag är beredd att bryta ny väg. Jag betalar ev 
avstyckningskostnad. 

Ring Jon Bäckström, 070-467 05 32 (även kvällar).

FISKESTÄMMA RAJASTRANDS FVO 
Tid: Lördagen den 3/7 kl 10.00.
Plats: Kåtan uppe i Kvarnberget, Rajastrand.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med förslag att ändra 
§23 i stadgarna. Vi bjuder kaffe och tilltugg.
Tänk på FHM:s uppmaningar att hålla avstånd.
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

Melodikrysset v.25 - 26 juni

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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Renodlat
sommarnöje

hos oss!
Lyckolandet 
är öppet i år

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Välkomna att sjunga med oss i Segertonen!
Vi sjunger sånger man minns - besök vår nya sida!

Slussfors Fria församling - www.sjungmed.segertonen.se

VAD HÄNDER I DOROTEA
TORSDAGEN DEN 1:a juli kl 10.00?
JO, DOROTEA RÖDA KORS-krets slår upp portarna i
GALLERIAN STORGATAN 37.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN
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Hela gänget samlat!
Äntligen har vi flyttat ihop med kollegorna från bankkontoret i Åsele 

och vi hälsar både nya och gamla kunder varmt välkomna till oss.
Nu när det snart dags för sommar och ledighet vill vi passa på att 

dela med oss av några tips som kan förenkla din vardagsekonomi.

Boka tid
Boka en tid innan du kommer till oss på bankkontoret, så hinner vi 

förbereda ditt besök och du får ännu snabbare service. Du bokar på 
telefon 0940-39650 eller via vilhelmina@handelsbanken.se.

Alltid öppet
Du kan prata med någon på banken när du vill, vart du än befinner dig. 

Ring 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Volgsjövägen 27, Vilhelmina
0940-39 650
vilhelmina@handelsbanken.se


