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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar
skymta en semester i fjärran.

Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.

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

Vi håller tryckeriet stängt

19/7 – 8/8
Sista annonsbladen före semestern

kommer torsdagen den 15 juli.

Glöm  inte att beställa trycksaker i tid samt att fylla på
med kontorsmateriel inför sommaren!

Vi är tillbaka med förnyade
krafter den 9 augusti och
nya annonsblad kommer

torsdag 12 augusti.
MANUSSTOPP måndag 9/8.

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

Nr 262021-07-01

VILHELMINA-aktuellt
Årgång 62
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pingstpingst
Postgatan  vilhelmina.pingst.se

1 juli Sö 4 juli kl 18 Ekumenisk gudstjänst i 
SKOLPARKEN. Se separat annons.

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Onsdag 30 juni kl 12.12 Öppen kyrka med lunchmusik.
Söndag 4 juli kl 11.00 Gudstjänst, Örnberg.
Onsdag 7 juli kl 12.12 Öppen kyrka med lunchmusik.
SVANNÄS GÅRDSKYRKA
Torsdag 1 juli kl 19.00 Här vid stranden, andakt, allsång.
Ta med egen sittplats och fika - se annons!
SKVALTKVARNEN - STRANDKULLEN
Söndag 4 juli kl 15.00 Gudstjänst, Örnberg.
GAMMSÅGEN – SKANSHOLM
Torsdag 7 juli kl 19.00 Här vid stranden, andakt, allsång.
Ta med egen sittplats och fika - se annons!

FJÄLLDISTRIKTET
MATSDAL
Onsdag 7 juli kl 19.00 Sommarmusik ”Här vid stranden”.
Allsång, andakt. Inga-Lena, Gösta och Birgitta.
P g a Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för besök 
tillsvidare. Telefontid: helgfria vardagar kl 10.00-12.00 
0940-37200.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 www.facebook.com/fjalldistriktet
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Vårt varma tack till alla er som hedrat minnet av vår käre

TORSTEN ERLINGSSON
med blommor, hälsningar och gåvor till olika fonder.

Kickie, Maria, Magnus, Mattias och Max med familjer

STOR Loppis 
Bryggaregatan 16 Åsele hos Orädd

Från: Lördag 3 juli     Till: Söndag 11 juli 
Öppet: Lördag & söndag 11.00-17.00. Måndag-fredag 12.00-17.00.

Möbler, Verktyg, Husgeråd, Trasma
or, An�kt, Pry
lar, Matserviser, DVD,
Skrivare, Dataspel m tbh, Drönare, Verktyg, grejer fr garaget, Samlingsmynt,

Skoterkläder från Cross, XFR, Halvarsson. Och mycket, mycket mer. 
Välkommen!
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Viktig information
från Sjukstugan

Under sommaren har vi låg bemanning hos oss, så ring 
090-7859521, innan ni besöker oss

Receptförnyelser kan lämnas in i receptionen, skriv namn och 
personnummer om vi behöver kontakta er för frågor.

Vid rådgivning ring 1177, och vid
akuta sjukdomsfall ring 112.

SOMMARKYRKA I LATIKBERG
Varje onsdag under sommaren

mellan 7 juli och 28 juli
är kyrkan öppen från kl 14.00 �ll 18.00. 

Fikaservering
Kom in och ��a i den vackra kyrkan.

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

Säljes: Stora tjocka fårskinn av tackor. Finns 30 st.
600:-/st. Tel 070-21 35 709.

KÖPES: Tomt eller fastighet köpes i Kultsjödalen
Gärna ensligt. Jag är beredd att bryta ny väg. Jag betalar ev 
avstyckningskostnad. 

Ring Jon Bäckström, 070-467 05 32 (även kvällar).

Kontoret är semesterstängt 
12/7-15/8.

Vi är 
llbaka måndag 16 augus
.
Trevlig sommar!

 Personalen Vuxenskolan

Vedmaskin uthyres
Pilkemaster evo 36 HC lite
Bensindriven, stocklyft, bildragen 80 km/tim.
Fredrik 073-036 03 37, Johan 073-055 32 93.
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB 
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SOMMARKVÄLL I BADVIKEN
Kvällar med fika, gemenskap, sång och andakt.
Missionskyrkans sommargård tisdagkvällar kl 19
29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7 och 3/8.

För samåkning samling vid Missionskyrkan kl 18.30.
Varmt välkomna!

VIK informerar: 

NYA SOMMARDÄCK?    Vi har DÄCKHOTELL

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

SÄLJES: PLASTBÅT, Persson 425, ett år gammal. Suzuki 4-takt, 
5 hk, få timmar. 29500 kr. 070-330 98 15.

ÅRSMÖTE Malgovik VVO
Lördag 3 juli 2021 kl 15.00, Eliassons Åkeri garage.

Verksamhetsavslutning för Vilhelmina IK simsektion
Torsdag 22 juli kl 18.30. Mötet hålls digitalt, anmäl intresse till: 
vilhelminasimsektion@gmail.com. Välkomna önskar styrelsen! 

SKPF-pensionärerna Distrikt Västerbotten inbjuder 
sina medlemmar i Åsele, Dorotea och Vilhelmina till 

TEATER-RESA i Skellefteå
den 17 juli 2021.

Buss avgår från Vilhelmina, Dorotea & Åsele. Övrig information 
vid anmälan. Kostnad 350 kr. Sista anmälningsdag 9 juli. 
Anmälan till:
Åsele Eivor 072-234 00 65
Dorotea Birgitta 073-054 08 98
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20.
I programmet ingår kaffe, mat, teater. 
Välkommen!

M
itt i Lappla

ndStyrelsen
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SOMMARLOVSAKTIVITETER I VILHELMINA

Kostnadsfria aktiviteter, delvis med bidrag från Socialstyrelsen

• Fritidsbanken
Vid Fritidsbanken i Kyrkstan (Storgatan 9 A) finns det 
hela sommaren utomhusspel och en massa annan utrustning 
att låna. Kubb, jätteyatzy, ring-toss, fiskespön, boule, bollar
m m. Helt enkelt massor av sport- och friluftsprylar att låna 
gratis!

• Aktivitetsområden
På friluftsområdet vid Saiva har vi under sommartid samlat 
en mängd roliga aktiviteter för dig, oavsett ålder. Förutom 
badplats intill campingen finns ett utegym, frisbee-golf, 
puckelbollplan för dig som vill utmana bollsinnet lite extra - 
eller varför inte göra det genom att spela volleyboll med 
dina vänner? Även hinderbanan Utmaningen finns här. 
Nedanför hotell Wilhelmina finns det även en basketplan.

• Sommarlovsbingo
Bingobrickor finns att hämta i en postlåda märkt sommar-
bingo som står vid Tingshuset, alternativt ladda ner själv från 
Vilhelmina.se.
Fina priser lottas ut bland deltagare i åldern 6-15 år

• Folkbiblioteket anordnar bokbingo och skrivutmaning
Se deras hemsida för mer info:
www.v8biblioteken.se/skrivutmaning-2021

• Fritidsgården
Anordnar olika aktiviteter under augusti, se deras sociala 
medier för mer information.

• Jakten på Amuletten
Ett spännande och pulshöjande digitalt skattjaktsspel för 
barnen. Telefon och surf krävs. Se information på skyltar vid 
utegymmet, mitt emot Saiva Camping.

Kostnadsfria aktiviteter, delvis med bidrag från Socialstyrelsen
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Ett spännande och pulshöjande digitalt skattjaktsspel för 
barnen. Telefon och surf krävs. Se information på skyltar vid 
utegymmet, mitt emot Saiva Camping.

• Dikanäs idrottsförening
Anordnar fotbollsträning och dansträning i Dikanäs under 
sommaren för 6–15 åringar. Begränsat antal platser. Kontak-
ta Åsa för mer info och anmälan: 0704-21 75 37.

• Dikanäs Bygdeförening
Anordnar aktivitetsdagar för 6–15 åringar och ridning i 
Gielas, begränsat antal platser. Kontakta Åsa för mer info och 
anmälan: 0704-21 75 37.

• Rembacka hantverksförening
9–10 augusti. Anordnas uteläger med lekar, skattjakt, fiske 
och lägereldshäng med massa mat. Begränsat antal platser. 
För anmälan, kontakta Petra: 070-667 33 03.
Aktiviteterna följer rådande coronarestriktioner och program-
met kan därför komma att ändras utifrån aktuellt läge.

Aktiviteterna följer rådande coronarestriktioner och programmet 
kan därför komma att ändras utifrån aktuellt läge.
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Kom och sjung med oss!
MUSIK I SOMMARKVÄLL –

"Här vid stranden"
En serie kvällar invid vattnet med musik, allsång och andakt. 

Medverkande:
Inga-Lena Larsson, Max Fredriksson, Karolina Lif med vänner.
 Svannäs Gårdskyrka

torsdag 1 juli kl 19.00
Skansholm, "Gamm-Sågen"

torsdag 8 juli kl 19.00
 
 På grund av rådande omständigheter håller vi till utomhus i 
 Guds vackra natur. Vid dåligt väder finns möjlighet att vara 
 inomhus.
 Det kommer att vara SKYLTAT så det är lätt att hitta!
 Medtag EGEN STOL och fika!
 
 Varmt välkomna att vara med! 

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!
Säljes: Fiat 126 -98, cool bil. Pris 16000:-. Tel 070-21 35 709.

Radhus uthyres på Hällstigen.
Info maila: info@favici.se
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Sven-Erik Genberg
0950- 27677
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se

För mer information kontakta:
RÖSTA I 

KYRKOVALET 
19 SEPT
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Sommarkvällar i Skolparken
Välkommen till söndagskvällar med
sång, musik och berättelser ur livet.

Söndag 4, 11, 18, 25 juli & 1 augusti kl 18.00

Ta med något att sitta på. 
Vid regn är vi i Missionskyrkan.

Församlingarna i Vilhelmina

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!
Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

LOPPIS PÅ TALLÅSVÄGEN 51 lördag 3/7 kl 10-16
Kläder •  Trädgårdsverktyg • Utemöbler •  Leksaker mm

Säljes: Crossmoped klass 1
Derbi Senda PRO xtreme -08. Svart, 1960 mil.

16.000:-. Tel 073-182 36 52.

NIOS kallar alla medlemmar till årsmöte
fredag 23 juli kl 19.00 i Bäsksjö skola.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Skogsfastigheter sökes/köpes av danskar som måste köpa/
återinvestera innan bokslut p g a danska skatteregler.
För bra betalt ring ett oförpliktande samtal.
Ring även kväll & helg, DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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MUSIK I SOMMARKVÄLL –
"Här vid stranden"

En kväll invid vattnet med musik, allsång och andakt.
Medverkande:

Birgitta Wikström, Inga-Lena Larsson och Gösta Johansson.
 MATSDAL, "Lillsjön"

onsdag 7 juli kl 19.00
 Medtag EGEN STOL! Fika. 

Varmt välkomna att vara med!

Audi Q5 Quattro -17, 11439 mil 234 900 kr
Audi A6 Allroad Quattro -17, 5600 mil 328 000 kr
Skoda Octavia Scout 4x4 -18 12200 mil  199900 kr
Subaru Outback AWD -10, 20400 mil 68 900 kr
VW Passat CC 4-motion -11, 13300 mil 119 900 kr

Fina bilar
till salu i

Vilhelmina
VÄLKOMNA TILL

Kenneth och Sune på DX MOTOR
Bredvid Bilprovningen, Fordonsgatan 3

0940-120 30, 070-305 15 43

Säljes: Fabriksny båt med åror.
Längd 3,90 m, dubbelbottnad. 12500:-. Tel 070-21 35 709.

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Restaurang KATAE 0940-109 11 Varmt välkomna!
THAIMAT – TAKE AWAY Fredagar

OPTIKER
Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade 

glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.

Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam, 

Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89
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ÖPPEN KYRKA MED LUNCHMUSIK
Varje onsdag kl 12.12 i Vilhelmina kyrka under juli månad.j

Varmt
välkomna!

STOR LOPPIS 
GRYTSJÖ

Lördag 3 juli
kl 10-16

GLÖM EJ! GLÖM EJ!GLÖM EJ!GLÖM EJ!

Önskas: Murare som kan laga min skorsten. 
Kjell Gustafsson, Låitavare, Dorotea. 070-333 05 19.
Säljes i Järvsjöby: 3:27, 3:28 alternativt 3:43, 3:44,

skog/rivningsmoget hus. Info 076-799 06 11.

Välkomna att sjunga med oss i Segertonen!
Vi sjunger sånger man minns - besök vår nya sida!

Slussfors Fria församling - www.sjungmed.segertonen.se

Folktandvården Vilhelmina, Åsele, Dorotea
informerar!
Under perioden 12/7 tom 6/8 har vi begränsade 
öppettider. Ring respektive klinik för information om 
eventuell hänvisning. 
Vilhelmina 090-785 93 64
Åsele 090-785 93 95
Dorotea 090-785 93 96

Trevlig sommar önskar vi på Folktandvården!

HÄR kunde DIN annons nått 4000 hushåll och företag! Färgannons 3 cm, 585 kr inkl moms.
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RÄTT PRIS PÅ RÄTT KVALITET ÄR EN VIKTIG JÄMFÖRELSE

Tel 0940-375 75RESEVALUTA

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

Manuella
disken,
våra egen-
tillverkade:

Sön 10-22

Vi håller extra öppet för
de som tillhör riskgrupp: Måndag – fredag kl 07-08

ÖRTAIOLI

LÄSK
√
1,5 Lit

1990/hg

SAINT AGUR

 Kvittovinnare: Lage Nilsson 1241:-

VITLÖKS-
BAGUETTER

LINDÖSALAMI
Olika smaker

40k
2 för

25k
2 för

15k
2 för

+ pant

4990/kg

FLINTA-
STEK
Scan

RÖKT SKINKA
Ugglarp 1890/hg

RÄKSALLAD 1590/hg

1790/hg

/hg1990
FETAOST
Apetina

Smaksa�
FILMJÖLK
Norrmejerier

18k
/st

KEJSAR-
KRONA 39k

/st

Konditor
iet


