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Årsmöte Dorotea IF
Onsdag 18/5 kl 19.00 på Kansliet. Hjärtligt välkomna!
                                                                                        Dorotea IF

THAI/TAKEAWAY Lör-sön 14-15/5 kl 14.00-18.00.
Utanför kommunkontoret i Dorotea.

 072-748 65 65 Worawits thaimat
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Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 15/5 kl 11.00
Peter Westerberg, Helén Skoglund

Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du

bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått

dit vi alla ska gå
med glädje vi minns

allt det fina ändå

Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå

Sov i ro där sol så fager
Blickar ner

från himmel blå

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden.

Tänd ett ljus för Mikael på www.engkvistbegravningsbyra.se

Vår älskade

Mikael Jonke
Jonsson
* 3 december 1962

L I S E L O T T E
Daniel och Olivia

Cecilia och Sammy
Nanna  Nate

Emelie
Mor Maj

Övrig släkt och vänner

har hastigt lämnat oss

Dorotea
15 april 2022

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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Kallelse till sammanträde på församlingshemmet i 
Åsele 19 MAJ kl. 13:00 

för handläggning av ärenden enligt anslag hos 
församlingarna  samt utsänd föredragningslista.

Kerstin Olla Grahn, Ordförande

KYRKOFULLMÄKTIGE  I 
SÖDRA  LAPPLANDS PASTORAT

 

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Kallelse till årsmöte för DMCK-Fridas lördag 14/5 kl 12-13.
Plats: Bredviksnäset. Vi bjuder på lunch. Väl mött!

Manusstopp onsdagar kl 17.00!

Jesus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror 
Joh.20:29b

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

Nya platser öppnas på vår uppskattade 

Lärarassistentutbildning i Lycksele 22 augusti!
CSN-berättigad yrkesutbildning, på två terminer. 
50% praktik på din hemort.
Undervisningen sker till största delen på fjärr.
Efter godkänd utbildning kan du få jobb som t.ex mentor, klassassistent 
eller elevcoach

Sista ansökningsdag 15 maj.
För information kontakta Staffan Bergström 072-210 66 46
staffan.bergstrom@fhsk.nu eller besök vår hemsida 
www.fhsk.nu

Vi är en del av Region Västerbotten

”Det bästa jag nånsin gjort!”
(Mona,Vilhelmina)
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.19 - 14 maj

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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Gå en  
vattenvandring 
i skogen 
Hur tar man hänsyn till vattnet i ett aktivt skogsbruk?  
Hur kan man skapa gynnsamma vattendrag för  

Välkommen till en kostnadsfri vattenvandring  
 

Tid:  Lördag 28 maj kl. 10 - 12.
Plats:  Bäckkroken, Mårdsjö, 8 km norr om  
 Dorotea längs E45. Skyltat från E45.

Vandringen är kort men ta med dig bra skor!  
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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

dan.danielsson@dorotea.se eller 0942-141 64.

Facklig kontakt för BRF är Tomas Appelqvist som nås på
appelqvisttomas@gmail.com eller 070-317 49 09.

Välkomna att söka till vår gemenskap!

Vi söker både kvinnor och män


