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En klassisk Molièreföreställning som med skrattets hjälp vill förändra människan. 
MolièreEnsemblen tar i uppsättningen av Den inbillade sjuke fasta på influenserna från 
Commedia dell'Arte och spelar lekfullt med mycket fysisk komik och direkt kontakt med 
publiken. I Den inbillade sjuke driver Molière skoningslöst med sin egen hypokondri.  
Han sätter även ljuset både på dagens och på sin samtids kvacksalvare som till dyra  
kostnader erbjuder verkningslösa kurer och tosserier.  
Men som i alla Molière komedier så segrar förnuftet och kärleken till slut, de dåraktiga 
förlöjligas och de goda belönas.
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Hösthandla i dagarna tre!
Under fredag, lördag och söndag (extraöppet 12-15) lämnar vi 

30% höstrabatt
på HELA SORTIMENTET

(Gäller EJ redan prisnedsatta varor, varor från LJ Design och presentkort)

Välkomna in till oss!
Följ oss gärna på Facebook "Klädhuset BA:s"

eller på Instagram "kladhuset_bas".

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse

  
Nr 39Årgång 3 DOROTEA -bladet

2021-09-30

VILHELMINA

Friskvård Rehabilitering
Behandling Hundrastning
Försäljning av färskfoder,
kosttillskott, hundtäcken mm

Hemsida www.inlandetshundhalsa.se   Tel 072-73 70 404   E-mail sofie@inlandetshundhalsa.se
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BOKA NU FÖR OKTOBER MÅNAD!
   RING 072-247 05 81, öppet onsdagar och torsdagar (tidsbokning)

50 min Massage (avslappnande massage) eller
50 min Ansiktsbehandling (rengöring, kontrollera
huden, peeling, mask, massage, creme eller
50 min Fotbehandling (fotbad, klippa naglar,
ta bort förhårdnader, Little massage, fotkräm.

NU 450:-

Lizzy's Wellness Center

Drop-in alla lördagar under oktober
9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 11.00-15.00 Dorotea

9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 16.00-21.00 Åsele
Testa Willys lilla chokladlåda (trevlig för dig själv eller som present)

30 olika smaker fylld choklad & sockerfri 
11 st i ask 250 gr 75:-, 10:-/st Mvh Willy(Inga

behandlingar

på lördagar)

Musikgudstjänst med allsång, Dorotea kyrka
Sön den 3/10 kl 18.00
Kent & Marie, två musikanter från Junsele
Peter Westerberg
Veronica Westerlund

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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NATIONELLA ANHÖRIGDAGEN 6 OKTOBER
Dorotea kommun uppmärksammar alla anhöriga och 
bjuder in till träff med Anhörigkonsulenten kl 13.00-17.00 
på Sofiagården i samlingssalen.
Kom och stifta bekantskap och ställ dina frågor
omkring Anhörigstöd.
Vi bjuder på fika.      Varmt välkomna!

MÅNDAG
4/10

MÅNDAG TISDAG
5/10

TISDAG
4/10 5/10

Parhus centralt i Dorotea. Köp eller hyr. Inflyttning kan ske 
omgående. För mer info ring Rolf 070-566 19 57.

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, 
du och din familj”. Apg. 16:31

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

Melodikrysset v.39 - 2 oktober

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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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

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

ÅRSMÖTE LÅNGSELE–HÖGLAND FVO
Lördag 16 oktober kl 17.00 Posten Högland.  

 Välkomna!  Styrelsen

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

för 2022 finns nu
i butiken!

Välkomna in!

ALMANACKOR

Meröppet på Dorotea bibliotek
Vi vill ge Doroteas invånare
fler möjligheter att besöka
biblioteket, t ex på helger
och kvällar. Därför inför vi meröppet.
Det innebär att du kan använda biblioteket även när det 
är obemannat, kl 6-22 alla dagar i veckan!
Meröppet innebär inte att de bemannade tiderna eller 
antalet anställda minskas, utan är ett komplement. Det 
bygger på att du klarar dina ärenden själv. Du kan låna 
och lämna böcker, hämta reservationer, läsa tidningar, 
använda besöksdatorn och skriva ut.
För att använda meröppet måste du vara minst 18 år, ha 
ett lånekort hos V8-biblioteken och registrera dig som 
meröppetanvändare. Det gör du på biblioteket under 
bemannad öppettid. Glöm inte legitimation!

Meröppet startar den 4 oktober.
Välkommen att bli meröppetanvändare! 
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Mysig, fräsch 3:a uthyres i Järnhandelshuset - Måste ses! 
Omg in�yttning om så önskas. Billig hyra. 070-521 68 33.

Aktuella höstkurser hos oss! 


