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Dorotea sjukstuga
Drop-in för påfyllnadsdos vaccin
mot covid-19 för alla som är 18 år
och äldre

Välkommen följande dagar/tider –
ingång stora entrén:
Tisdag 13/9 kl 13.00-15.00
Onsdag 14/9 kl 13.00-15.00
Tisdag 20/9 kl 13.00-15.00
Onsdag 21/9 kl 13.00-15.00

Du som är 18 år och äldre är välkommen!

Välkommen endast om du är frisk! 
Medtag legitimation. 
Håll avstånd! 

regionvasterbotten.se
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Dorotea-Risbäcks församling
Mässa, Dorotea kyrka
Söndagen den 25/9 kl 11.00.
Peter Westerberg, Veronica Westerlund.

Enligt Rolfs önskemål sker begravningen i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på
Filadelfiaförsamlingens i Dorotea minnesfond. Bg 358-8910. Swish 123 288 24 05.

Min käre pappa

Rolf Ångman
* 28 januari 1945   † 10 september 2022

Ann-Charlotte
Släkt och vänner

Filadelfiaförsamlingen

har lämnat oss efter
en lång tids sjukdom När höstlöven fallit

och mot vintern vi går
Med saknad och sorg

vi står vid Din bår
Vi anade ej att vi
Dig skulle mista

Att sommaren som gått
skulle bliva den sista

Manusstopp onsdagar kl 17.00!

Begravningen äger rum i Höglands kapell torsdag 13/10 kl 11.00 i kretsen av de närmaste. 
Tänk gärna på HjärtLung-fonden. Tänd ett ljus för Lillemor på www.engkvistbegravningsbyra.se

Vår älskade

Lillemor
Berggren Johansson

* 7 december 1961

J Ö R G E N
Mija

Nenna
Martin och Moa

Lenny
Hampus

Far

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad
1 september 2022

An angel passed me by,
so high up in the sky

But she turned around
and let a smile
shine on down
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Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

SÄLJES: Rundbalat hö, 070-358 30 78.

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

THAI/TAKEAWAY Lör-sön 24-25/9 kl 14.00-18.00.
Utanför kommunkontoret i Dorotea.

 072-748 65 65 Worawits thaimat
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Tomt i Kittel�äll med fint läge, ski-in. Byggklar. Vatten och 
avlopp betalt. Ring för bild, karta 0940-58 48 48.

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

Berättarkafé
Den 28 september kl 18.30 på Vuxenskolan.
Live sändning från Vilhelmina där Laila Eliasson
berättar om Lisa Johanssons hårda uppväxt på ett skogstorp i 
Västerbottens inland till att bli erkänd konstnär, författare och 
folklivsforskare
Vi bjuder på fika!               Välkomna!

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Cherie, Gul mandel mfl sorter. 
5 och 20 kg förp. Även KRAV-potatis. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solros- 
frö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter, 60-70% bärhalt. Säljes från lastbil. 
TISDAG 27/9, 25/10: Vilhelmina P Sagahallen 15.30. Meselefors rastplats 16.15. 
Dorotea torget 17.00. Hoting bakom posten 17.45. Backe bakom f d OK 18.45. 
Enda turerna i höst! Ej kort. www.potatisbilarna.se. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Ájttega
Ájttega - Förfäderna på lulesamiska, är en dans- och jojkproduk-
tion som bjuder in publiken till Saepmie. Det är en föreställning 
baserad på konstnärernas personliga berättelser, genom jojk 
och dans kommer du att resa till de platser där förfäderna har 
vandrat. Föreställningen presenterar samisk kultur på ett inno-
vativt sätt med respekt för dess historia, arv och tradition.

Plats:  A-salen, MB i Dorotea
Datum: Onsdagen den 28 september
Tid:  Kl 18.00 (dansföreställningens längd ca 45-50 min)
Målgrupp: Unga vuxna – vuxna

Buerie båeteme – Välkommen

Ájttega Förfäderna p

Ájttega
Fri

entré! 
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Dax för

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Påstejp

Kraftpapper
(vitt/brunt)

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril)

 Torkpapper
(flera sorter)

eerreeeee
rr)))rr

((båå y

Pappers-

tallrikar

Engångs-

förkläde

Torkrulle-
hållare

JAKT!
åånnnggggggggggggggggs

Sopsäckar

Genomskinliga

Blå (Beställningsvara)

Svart (Beställningsvara)

Ärmskydd
(Beställningsvara)

Pappers-
muggar
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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

14

Melodikrysset v.38 - 24 september

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 FRAKTAR
DINA DÄCK!

från 847kr

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring 
DK 0045-43 33 29 79 alla dagar 10.00-20.00. Talar svenska.

FRISÖR SÖKES TILL VILHELMINA
Vi söker dig som är erfaren, självgående, glad och framåt och 
vill hyra en stol hos oss. I salongen jobbar idag två frisörer på 
heltid. Hyrkontrakt kommer a� gälla fr o m 1/1 -23.
Vid intresse, kontakta Linnea,
salonghotstuff@outlook.com
eller 070-54 37 336.
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E45, Storgatan, Dorotea 
̶ nu börjar tätortsprojektet 

Nu startar upprustningen av väg E45 genom Dorotea 
tätort. Målet med projektet är att skapa en attraktiv tätort 
med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en 
tryggare miljö för oskyddade trafikanter. 

På projekthemsidan hittar du fyra illustrationer  
för hela sträckan. Scanna QR-koden med din  
mobilkamera.  

 

Funderar du över hur Storgatan ska se ut?  

www.trafikverket.se/dorotea

KONKURS-
UTFÖRSÄLJNING

BLOMHÖRNAN I ÅSELE
Centralgatan 33

 Fredag 23/9 kl 10-17 40% rabatt
 Lördag 24/9 kl 10-16 50% rabatt
 Söndag 25/9 kl 10-15 60% rabatt

Vi säljer även delar från Dorotea Järnhandel och
Fiskeshopen Nynäshamn. Samma rabatter.

Mathias Eriksson, Partilager AB, tel 072-531 01 03.
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