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Inbjudan till temadag  om 
industriprodukte

Plats: Tannbergsskolans industrilokaler.

Fronius visar nya svetsmaskiner i form av TPSi, TransSteel Pulse, Transtig, Magic 

med demonstration av virtuell svetsning och orbital rörsvetsning.

Utöver detta visas även ett brett sortiment av Chicago Pneumatics luftmaskiner, 
det senaste inom Pferds sortiment av slipmaterial samt NST:s högkvalitativa 
tillsatsmaterial.
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Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 14/11 kl 11.00
Peter Westerberg
Veronica Westerlund

Morgon mellan fjällen.
Hör hur bäck och flod,
sorlande mot hällen.

Akten har ägt rum. Tänk gärna på Cancerfonden.

Mats-Åke
Göran
Malin

Markus
Släkt och vänner

Anny Hedberg
* 14/5 1938   † 25/10 2021

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i 
Kristus Jesus, vår Herre. Rom. 6:23

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

Årsmöte Dorotea Konstförening
Tisdag 16/11 kl 19.00, A-salen MB.

Efter årsmötet sker utlottning av konst och hantverk.
Under den här långa pausen har några i styrelsen och arbets-
gruppen valt att kliva av och vi efterlyser därför nya personer 
som vill engagera sig i att ordna konstutställningar i Dorotea. 
Vi har inte så många möten under året och arbetet är roligt 
och inte speciellt betungande om man är några att dela på 
sysslorna.  Kom fram till oss på eller inför årsmötet så kan vi 
berätta mer.

 Välkomna!
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www.medborgarskolan.se

Höst- och Julmarknad
Höglands Hembygdsområde lördag 13/11 kl 12.00-15.00.

       Varmt välkomna! Höglands Hembygdsförening
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Söker Du bostad med trygghet och
anpassning?
Nu kan Dorotea Kommun och Doroteahus i Dorotea AB 
erbjuda Dig lediga lägenheter.

För Dig som är 55+, alternativt i behov av anpassad bostad 
finns vårt fina Seniorboende på Skogsgatan i Dorotea.

För Dig som vill bo i gemenskap för tryggheten med anpassad 
bostad finns trevliga Trygghetsboendet Sofiagården på 
Villagatan i Dorotea.

Är du intresserad av bostad
eller vill veta mera angående
Seniorboende eller
Trygghetsboende kontakta:
0942-140 00

Endast bordsbokning. Ring/sms 073-080 77 38

Årets JULBORD 2021

Lördag 4/12, 11/12 och 18/12
Sittning 1 kl 15.00-17.00. Sittning 2 kl 18.00

Välkomna till ett generöst och stämningsfullt julbord uppdukat i vår mysiga restaurang.

545:- per person.
Barn upp till 12 år: ålder x 20:-

Lördag 11/12

liveunderhållning

under sittning 2.

Skorstenshuv
Skydda din skorstenshuv mot fukt och
nerderbörd.
Nu från 2500 kr inkl montering.
Vi fogar även skorstenar.
Tel: 076-588 70 24. Sonnys Plåt

VILL DU LÄRA DIG SPANSKA?
Ledare: Wences Rivas
Hör av dig om du är intresserad 0942-500 500. 

Mitt i Lapplan
d
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Skyltmaterial
Allt för att du och ditt företag ska synas

kan du beställa hos oss!

Roll-ups, banderoller, beachflaggor, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i
flera storlekar

Trottoarpratare

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

Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Eventtält –
flera storlekar,
olika antal väggar

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

Eventtält –
flera storlekarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Kamera-övervakning

OBS!

TACK

Visa hänsyn och
håll avstånd

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

Handarbetscirkel på Sofiagården i Dorotea!
Välkommen alla ni som älskar handarbete och vill göra det 

tillsammans med andra. Ta med ditt eget arbete och kom och 
umgås i trevlig miljö! Vi träffas alla måndagar, med start 
den 15 november, kl 13.00 i Sofiagårdens samlingssal.

Hjärtligt välkommen! Mitt i Lapplan
d

MATTCURLING MB Sporthallen. 
Jämna veckor börjar fredag 19 november kl 14.00.
Medtag: 30 kr, handsprit, inneskor och dricka/frukt till pausen.

För mer info: Vivianne Edman 070-813 58 44.

Alla medlemmar varmt välkomna! 
DOROTEABYGDEN
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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

Melodikrysset v.45 - 13 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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Västerbottens Folkhögskola i Lycksele
öppnar nya platser på vår populära

Lärarassistentutbildning
Kursstart 2022-01-10 – 2022-12-16

CSN-berättigad yrkesutbildning, kurslängd två terminer. 
50% praktik på din hemort, fjärrundervisning möjlig.

Sista ansökningsdag 2021-11-15.

Ansökan görs via vår hemsida: fhsk.nu

För information, kontakta Staffan Bergström, 072-210 66 46, 
staffan.bergstrom@fhsk.nu

- Vi är en del av Region Västerbotten

Citat från kursdeltagare:
”Att gå den här utbildningen, är det 

bästa och roligaste jag har gjort”
Mona, Vilhelmina

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

TEATERFÖRESTÄLLNING
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

– Hávdát mu váimmu Uttjájávregáddái

Fredag 12 november kl 18.00
Medborgarhuset MB, A-salen, Dorotea

Maxantal 60 personer, först till kvarn! 

Fri entré!

Buerie båeteme – Buerestbåhtieme
Burist båhtem – Buorisboahtem

Bures boahtin – Välkommen

Dorotea kommun
Kraapohken tjïelte



www.varitryck.se


