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ÅRSMÖTE
Skoteralliansen inom Dorotea kommun.
Lördagen den 11 september kl 18.00.
Plats: Bygdegården, Risbäck
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Andreas hjälper 
dig med din skog 
Genom att planera rätt åtgärder i rätt tid, 
skapar Andreas bästa förutsättningar för din 
skog att växa och utvecklas som du vill. 

Ring Andreas Hedberg 
072-050 46 37

dorotea.pingst.se
Storgatan�28,�DoroteaSön 16.00  29 augusti Gudstjänst 

Elin�&�Stanley�Almqvist,�Nattvard & Fika

INPIPE söker medarbetare inom kvalite och 
utveckling. 
Se annons Blocket Jobb. 
Sista ansökningsdag 1 september. S W E D E N  A B
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#packatoklart
Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Fårskinn säljes: Stora, tjocka, breda. 600 kr/st.
Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

Välkommen att sjunga med oss i Segertonen!
Livesändning varje onsdag på Facebook & YouTube

Slussfors Fria församling - www.sjungmed.segertonen.se

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.34 - 28 augusti

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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Var sak har sin tid, så även

Passa på !
KOM & FYNDA

samt framför allt,
använd era presentkort!

Mån-fre 11.00-17.30 ca
Lördag 11.00-14.00 ca

RÖTT pris gäller!

Vi stänger butiken !
Har öppet september ut...

SÄLJES: Årets rundbalat hö, 070-358 30 78.

DOROTEA 
KYRKA

Din röst behövs!

Du får rösta från 
16 års ålder.

  RÖSTA PÅ 
CENTERPARTIET
I KYRKOVALET

DEN 19 SEPTEMBER

CENTERPARTIET
I SÖDRA LAPPLANDS 

PASTORAT

vill att Svenska Kyrkan aktivt söker 
upp barn och ungdomar och hjälper 
dem till en god livsstil

vill fortsätta och öka aktiviteter för 
de äldre, med de erfarenheter vi fått 
under Coronatiden

vill medverka till en bra miljöpolitik: 
minska åkandet, effektivisera värmen 
i våra kyrkor och övriga lokaler, 
medverka till att Kyrkan har en god 
skogsskötsel

Vi är ett stort pastorat med 
Dorotea, Lycksele, Stensele, 
Vilhelmina och Åsele församlingar. 
Men vi är glest befolkade

VI BEHÖVER TA HAND 
      OM VARANDRA!

Valsedlarna gäller kyrkofullmäktige vita, kyrkomötet gula 
och stiftsfullmäktige rosa.
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INLANDSBANEFESTIVALEN 2021
Åter på spåret

Mat serveras från kl 17.00
Hotell Dorotea - Lördag 28 augusti kl 19.00

FRI ENTRÈ

Pia-Maria Nutti Holmgren
Johan Piribauer & Gruvtolvan

Kristian Anttila
Ran Svanlund

Decorate the sky
Matilda Landgren

Dag SwanöDag Swanö

Inlandskult i samarbete med KF Kretsen och KF Sub presenterar:

Våra partners, stödgivare & medarrangörer:
Dorotea 

Musik och Riksteaterförening 

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

TYGKASSETYGKASSE
Den första maj infördes en skatt på
plastkassar. Skaffa dig därför en
hållbar kasse som du kan använda
om och om igen.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Hos oss kan du köpa en
praktisk tygkasse!

VÄLKOMMEN IN!

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring ett 
oförpliktat samtal. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.



www.varitryck.se

sca.com/skog

Avverkat  
sommarplanerna?

Som skogsägare är det viktigt att också ge sig tid  
att njuta av skogen. Passa på att göra det nu i sommar.  
När du sedan har avverkat sommarplanerna och istället  

vill prata om din skog så finns vi här för dig.
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på  

sca.com/skog eller i Skogsvinge.
Anders Tanse

Virkesköpare Åsele/Dorotea
tel 0941-143 69

Elof Grönlund
Virkesköpare Åsele/Dorotea

tel 0941-143 68

sca.com/skog
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 Fiskestämma Avaträsk-Arksjö FVO
 29/8 kl 18.00 i Avaträsk skola.RÄTTELSE!!

Bland skrynkliga papperslappar står Knubb, ensam med sina minnen.  
Hon går igenom sitt utspridda liv och de mest otroliga historier kommer fram. 
För det är inte lätt att vara clown. Det är inte heller alltid lätt att vara människa 
utan att tappa rösten, förståndet och sig själv.  
För vad är egentligen ett rimligt liv? Hur många gånger kan man upprepa sina 
misstag? Och hur gör man för att ha koll på sina egna gränser? 
Publiken kastas in i en centrifug där livets rimlighet utforskas med lika delar 
skratt och allvar.  
Teaterupplevelsen balanserar mellan improvisation och skriven text där  
ingen föreställning blir den andra lik. 
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Det här erbjuder vi:
Bra utbildning

Gott kamratskap

Spännande roligt och
omväxlande jobb

Tillgång till vårt gym

Tillgång till vår tvätthall
och verkstad

Du får C-körkort om du
inte har det

Läkarundersökning varje år

Du får hjälpa människor i nöd

Lön på ca 90 000 per år

DELTIDSBRANDPERSONAL SÖKES

Det här kräver vi:
Du ska ha fyllt 18 år

Du ska ha lägst B-körkort

Du ska ha din arbetsgivares 
tillstånd

Du kan simma minst 200 meter

Du bor och jobbar så du kan 
vara på brandstationen inom
ca 5 minuter

Du ska ha goda kunskaper i 
svenska språket

Du behöver ha bra fysisk status, 
vara frisk och klara våra tester

Om du känner att det här är något för dig, 
hör av dig till räddningschefen på

lars.rydstedt@dorotea.se eller 0942-141 64.

Facklig kontakt för BRF är Pelle Eskelind som nås på
pelle.eskelind@gmail.com eller 070-255 65 74.

Välkomna att söka till vår gemenskap!

Vi söker både kvinnor och män


