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Under två dagar kommer Medborgarhuset i Dorotea 
att sjuda av verksamhet när Västerbottens museum 
tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten och 
Dorotea kommun bjuder in till en Kulturarvsmässa. 

Här får du som besökare möta sakkunnig musei- och arkivpersonal, bläddra bland 
fotografier och arkivhandlingar från Dorotea, söka i digitala samlingar och titta på 
filmer ur arkiven. Du kan även lyssna till intressanta föredrag, delta i föremålsquiz, 
prova på yllebroderi, testa att vara arkivdetektiv, tillverka egna leksaker och 
mycket annat. Mässan har fri entré. Välkommen till en helg i kulturarvets tecken! 

LÖRDAG 11 – 16
11 – 16 Forskarbyrån & avdelningen  
för okända personer
Här finns några knepiga fall att lösa bland 
gömda och glömda arkivdokument! 

12.00 Bergbodarna – att väcka  
liv i en gammal fäbod
Föredrag om Bergbodarnas historia och 
fäbodstugans förvandling.

13.00 Från smussel till stolthet 
Dolda symboler, anonyma telefonsamtal 
och längtansfulla brev. Karin Holmgren, 
1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten, berättar om RFSL Umeås 
verksamhet åren 1972–1985.
 
14.00 Kamp för Demokrati!
Det är 1910-tal. En rösträttsagitator som 
reser landet runt och talar om vikten av 
kvinnlig rösträtt har kommit till Dorotea. 

15.00 Folkliv och folktro i Dorotea
Åsa Holmgren, etnolog på ISOF, 
presenterar gårdagens och dagens arkiv 
med fokus på berättelser om vardagsliv 
och det övernaturliga med bilder och 
inspelningar från Dorotea.

SÖNDAG 11 – 15
11 – 15 Gammeldags leksaker  
– Skaparverkstad för barn 
Förr i tiden gjorde man barnens leksaker 
hemma på gården! Kom och prova på att 
göra dockor, snurror och andra leksaker 
från förr med hjälp av museipedagoger 
från Västerbottens museum.

12.00 Förhistorien i Dorotea
Lyssna till arkeolog Tone Hellsten på 
Västerbottens museum när hon berättar 
om förhistorien i Dorotea och de spår som 
idag fortfarande finns i landskapet.

13.00 Arbetsstugor för barn  
Susanne Odell, arkivarie vid 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berättar 
om tillvaron för barnen som kom för att 
under terminerna bo på arbetsstugorna, 
långt borta från mamma och pappa. 

14.00 Västerbottens skarprättare och 
den sista avrättningen i Lappmarkerna
Under den här föreläsningen av Mattias 
Johansson, pedagog vid Västerbottens 
museum, får du veta mer om de 
västerbottniska bödlarna i allmänhet, och 
om Jacob Gyll i synnerhet.
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Välkommen till oss på Strömsunds Begravningsbyrå
Med personligt engagemang, präglat av omtanke och
valfrihet hjälper vi Dig med allt som rör en stilfull
och värdig begravning.
Samma omsorg i små som stora uppdrag.
Vi �nns för Dig var Du än bor, alla dagar dygnet runt.

www.stromsundsbegravningsbyra.se

Kontakta oss på
0942 -330 10

eller 0670-101 41.

ÅRSSTÄMMA
Bellvik/Rörströms FVOF kallar till årsstämma torsdag 
2023-03-02 kl 18.00. Plats: Furuberg, Rörström.
För att ta del av förvaltnings- och revisionsberättelse, utgifts och 
inkomst stat hänvisas till föreningens styrelse eller mejl:
berofvof@outlook.com.  Välkomna! Styrelsen
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SÄLJES: Villa/parhus centralt i Dorotea. 
För info, ring Rolf 070-566 19 57.

Årsmöte Jägareförbundet Dorotea
Onsdag 22 februari kl 18.00, 
Medborgarhuset, A-salen. 
Demonstration/testskjutning skyttesimulator. 
Fika.  Välkomna!
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VINNARE I VINTERLOTTERIET
anordnad av Dorotea Köpmanna-/Intresseförening. 
Dragningen skedde lördag 4/2 2023 vid torget på Dorotea-Dagen.
Vinnare 1:a pris (grillplats, värde 15000 kr) lottnummer: 0844.
Vinnare 2:a pris (2 st borgastolar och skärbräda, värde 5000 kr) 
lottnummer: 0233.
Vinnare 3:e pris (eldkorg, värde 2500 kr) lottnummer: 0633.
Alla vinnare är kontaktade. 

Dorotea Köpmanna-/Intresseförening tackar alla som har 
köpt lotter av oss och våra medlemmar som hjälpt till att 
sälja lotterna åt föreningen.  //Styrelsen
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BRÄNNABY LOPPIS KÖPER DÖDSBON M M. 
Helhetslösningar. Ring Bengt på 070-265 68 78.

Utbilda dig hemifrån och få jobb direkt! 

Från hösten 2023 kan Arbetsterapeutprogrammet  
läsas på distans vid Umeå universitet

Arbetsterapeut – vad är det?
Arbetsterapeuten intresserar sig för människors möjligheter att skapa

en meningsfull och fungerande vardag och kan med sin breda kompetens jobba inom många 
olika områden. Som arbetsterapeut utreder du bland annat aktivitetshinder, skapar tillgängliga 

miljöer, och vägleder personer i deras rehabilitering.

För mer information: www.umu.se/utbildning/program/arbetsterapeutprogrammet/ 
Kontakt: Studierektor Ulla Nygren, ulla.nygren@umu.se 090-786 9102
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INOMHUSMÄSSAN

Välkomna!

 Plats: Lokalen bredvid Grönlunds Jakt & Fiske

LÖRDAG-SÖNDAG 18-19/2 kl 11-16
Arr:MARKNADSHANDEL • FÖRETAGARE

 I VILHELMINA

Båda dagar kl 13.00
BOTTLENECK JOHN – känd bluesartist
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Välkomna till DX Motor Vilhelmina,
bredvid Bilprovningen. Fear no place

Köp en ny Segway Snarler EPS
från 89.900 kr och få tillbehör för 10.000 kr

0940-120 30

Avaträsk-Arksjö FVO håller årsstämma
söndag 5/3 kl 18.00 i skolan Avaträsk.
Motioner till ska vara ordförande tillhanda fem dagar före stämman.

Ordningsvaktutbildning
Vilhelmina Lärcentrum och Vilhelmina Utvecklingsenhet ger 
i samarbete med polisen en grundutbildning till ordningsvakt.

Tider: Lämplighetsprövning i Vilhelmina 2023-03-07
 Grundutbildning i Vilhelmina (minst 15 pers)
 2023-05-03--2023-05-16

Ansökan: Görs digitalt på polisens ansökningsformulär.

Boende: Förslag till boendepaket finns framtaget, 
 se mer info.

Mer info: www.vilhelminalarcentrum.se/utbildningar/ordningsvakt
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Skogsfastigheter köpes av danskar. Omgående. 
Ring för pris, värdering. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

SlussforsFria församling       www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut. 
Matt.28:20

VIKTIG INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE
Under 2023 sker en del förändringar...

VIKTTAXA - Sophämtningsavgiften förändras
Din nya taxa består av en fastavgift och en rörlig viktavgift. 
Med viktavgiften kan du påverka och sänka dina kostnader 
genom att sortera rätt.

Vägningen sker när sopbilen har lyft ditt kärl OCH när soptun-
nan har blivit tömd. Vilket betyder att: Om en avfallspåse har 
frusit fast i kärlet kommer den kostnaden på din räkning först 
den dagen då påsen ramlar ur.

DEBITERING AV BYGG- & RIVNINGSAVFALL
De som lämnar bygg- och rivningsavfall på återvinnings-
centralen kommer att beläggas med en viktbaserad avgift.

Bygg- och rivningsavfall är t ex, om du renoverar ditt kök eller 
badrum, byter golv, tak eller panel. Vid ankomst till återvinnings- 
centralen kontaktar du personalen för information samt för att 
fylla i en blankett.

Tänk på att alltid sortera avfallet innan du kommer till återvin-
ningscentralen. Osorterat tas EJ emot och endast genomskinli-
ga säckar tas emot!

FÖJANDE INGÅR FORTFARANDE I DIN GRUNDAVGIFT
Batteri, lysrör, glödlampor, trädgårdsavfall, miljöfarligt 
avfall, elavfall, metall och wellpapp.

Läs mer på Dorotea kommuns 
webbplats: www.dorotea.se


