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Tre chanser kvar...
...att visa vilka perfekta

julklappar du har att erbjuda med
en annons i DOROTEA-bladet!

Än finns även chans

att skicka en

julhälsning till

dina nära & kära,

vänner, personal,

affärskollegor,

kunder eller till

alla Doroteabor. 

JULKLAPPSTIPS!

Dag-
böcker –

1/5/10 år

VARI-tryck
Vilhelmina.

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

Hemsida: www.varitryck.se
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dorotea.pingst.se
Storgatan�28,�Dorotea

Sön 16.00  5 december Gudstjänst
Elin & Stanley Almqvist. Nattvard och fika.

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 5/12 kl 11.00.
Peter Westerberg,
Mats Lindgren.

Begravningen har ägt rum.

har stilla insomnat
Dorotea

22 oktober 2021

Vår kära

Lilly Sjölander
* 26 september 1949

Seth
Syster Anna-Lena med familj

Den dagen jag går för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig precis som jag var
Det blir bara värre, mina kära, om Ni gråter

För inget kan ändra det öde vi har
Den dagen Ni står här och kanske mig saknar

Jag vill att Ni lever och livslusten har
Mina älskade kära, jag vill att Ni vaknar och 

lever de dagar, den tid Ni har kvar
Roger Sörensen 

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Operation Smile BG 900-2221.

Ett stort tack till Dorotea akutvårdsavdelning och Bergvattengårdens personal.

har lämnat oss
22 november 2021

Vår älskade

Ingrid Ebervall
* 24 maj 1933

S Ö R E N
Sven  Göran  Marie

med familjer
Släkt och vänner

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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REKLAMFLAGGORREKLAMFLAGGOR
Kan du beställa hos oss!
Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.

Till stående flaggor kan man även köpa
till en windtracker så att flaggan förmedlar
sitt budskap även när det är vindstilla.

ggg
eet äär vvinnddssttilllaa.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Bra betalt för skogar i Västerbotten,
extra bra betalt i Vilhelmina, Dorotea, Åsele av danskar som måste 
köpa/återinvestera innan årsskiftet pga danska skatteregler.
Ring DK Svensktalande 0045-43 33 29 79, även kväll & helg.  

Torsdag 16 december 15.00, Pingstkyrkan i Dorotea.
Pris för medlem: 150:-. Anmälan görs �ll: HjärtLung, Vivianne 
Svanlund 070-324 73 29. PRO, Elisabeth Nilsson 070-620 31 83, 
Ulf Persson 070-520 51 29. Sista anmälningsdag: 9 december.
Musikunderhållning med Hans-Göran Rångefors.
Betalning: Kontant eller Swish 1234 92 85 52.

Julfest med Julbuffé
för PRO och HjärtLung Dorotea 

Kom i �d!

Varmt välkommen!Mitt i Lapplan
d



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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10

11

Melodikrysset v.48 - 4 december

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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Jul med Franska Trion 

Rödsvart julkänsla som bara Franska Trion kan uppbåda. Det bjuds på låtar från 
trions hela karriär, inramat av några väl valda julsånger. 
Det kultförklarade bandet Franska trion bildades 2002. Sakta men säkert har det 
fått en allt större publik och bland annat har medverkat som ett av husbanden i 
Svt:s På spåret. Musiken är ett kapitel för sig, svår att jämföra med något annat. 
Bandet är aktuella med Matti Ollikainens bok Trasiga Toner – om resan från  
Ullatti i Norrbotten till de stora scenerna.  
Liveframträdandena har en unik intensitet och närvaro och 2021 delar bandet  
med sig av den rödsvarta julkänsla som bara de kan uppbåda. 
2 timmar inklusive paus. 








Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i 
Lycksele 9 DECEMBER kl 10.00  för val av personer 
till de uppdrag inom pastoratet som avser mandatperioden 
2022-2025.

Ärenden enligt kungörelse på församlingarnas anslagstavlor 
samt till förtroendevalda utsänd föredragningslista.
Else Westerlund, ålderkvinna

KYRKOFULLMÄKTIGE  I 
SÖDRA  LAPPLANDS PASTORAT

 

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

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens 
dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.  2Kor. 6:2 

Slussfors Fria församling  - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Välkommen  
på julfika!
Välkommen till oss för en trevlig stund tillsammans! 
På plats får du träffa våra skogsinspektorer som 
besvarar dina frågor om skog och vinstdelning. 

När:  10 december kl. 10-14
Var:  Storgatan 34A, Dorotea

Varmt välkommen! 

Servering av Julbuffé
Vuxna 230 kr, 0-4 år gratis, 5-12 år 80 kr.

I Lajksjö FH. Lördag 4 december kl 11.00-14.00.
Tomten kommer 12-12.30 och de barn som lämnar sin önskelista får en liten julklapp.

Välkommen till Lajksjö

……………………………………………

Extraöppet december 11/12 kl 10-14, 18/12 kl 10-16 & 19/12 kl 10-14.

Mitt i Lapplan
d

Öppet kl 10.00-14.00

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

Tomt i Kittel�äll!  Erbjudande paketpris. Tomt, bra läge, nära 
liftar, byggsats, grundpaket med vatten, avlopp och el ingår. 
950.000:-. Ring för bilder, kartor, ritning.
Alla dagar kl 10–20, 0940-584848, även kvällar och helger.


