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Bertil Hultman, ordf Vilhelmina Winter Weekend ideell förening

Känner du/ni att ni skulle kunna bidra
med något – litet som stort?!

Se hemsidan winterweekend.se för kontaktuppgifter
samt övrig information.

Detta gäller både privatpersoner och föreningar
som vill hjälpa till att göra denna helg till något extra!

Nu har vi påbörjat arbetet för att försöka
få till ett efterlängat evenemang.

Men – för att det ska bli
möjligt behöver vi bli fler
som kan hjälpa till ideellt!

winterweekend.se

Välkomna att ta kontakt med oss i föreningen!

Nu har vi påbörjat arbetet för att försöka

WWW 2022
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pingstpingst
Postgatan  vilhelmina.pingst.se

30 september Sön 3 okt kl 11  Gudstjänst, Samuel Svensson.
        Välkomna!

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 3 oktober kl 11.00 Gudstjänst, Fröb.
VILHELMINA FÖRSAMLINGSHEM
Fredag 1 oktober kl 09.00 ”Antikrundan” – kom och följ med 
Ulla-Britt på promenad.
Tisdag 5 oktober kl 10.00 Stickcafé.
LATIKBERGS KYRKA
Söndag 3 oktober kl18.00 Söndagskväll i Latikbergs kyrka – 
Var jag går i skogar berg och dalar. – Se annons!

Församlingsexpeditionen i Vilhelmina
Besökstid: måndag, onsdag och fredag kl 10-12.
Telefontid: helgfria vardagar kl 10.00-12.00 0940-37200.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 www.facebook.com/�alldistriktet

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 3 oktober kl 11.00 Gudstjänst, Fröb.
VILHELMINA FÖRSAMLINGSHEM
Fredag 1 oktober kl 09.00 ”Antikrundan” – kom och följ med 
Ulla-Britt på promenad.
Tisdag 5 oktober kl 10.00 Stickcafé.
LATIKBERGS KYRKA
Söndag 3 oktober kl18.00 Söndagskväll i Latikbergs kyrka – 
Var jag går i skogar berg och dalar. – Se annons!

Församlingsexpeditionen i Vilhelmina
Besökstid: måndag, onsdag och fredag kl 10-12.
Telefontid: helgfria vardagar kl 10.00-12.00 0940-37200.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 www.facebook.com/�alldistriktet

 
Missionskyrkan Söndag 3/10 kl 11.00 Predikan av  

Moa Forsén. Välkommen!

Söndagar 16.00-17.30. Bibel, bön, sång & fika tillsammans.
Tisdagar 11.00-16.00 Öppen Dörr: Mötesplats för alla. 
Välkommen till Fjällgatan 3!
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All eventuell uppvaktning på min födelsedag 
undanbedes vänligt men bestämt p g a hälsoskäl.

Knut Holmberg

Vårt varma tack
till alla som hedrat minnet av

       NILS RUNE JONSSON
Tack för de vackra blommorna och gåvor till fonder.
Tack Fonus och Heinrich Fröb för en ljus och fin begravning.
Tack Doris för den fina jojken.
Tack till den fina personalen på Tibast, Tallbacka, som fick 
pappa att trivas och må så bra där.

Carola med familj och Sören

Jag drömmer jag vandrar
i Skog och Mark

Jag drömmer jag åter
är frisk och stark

Jag ser blåbär i skog
och hjortron på myr
Nu sover jag skönt

med frid i mitt sinne
Det lindrar er sorg

och i kärlek ert minne

Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell fredag 15/10 kl 10.00.
Därefter inbjuds till minnesstund på Hotell Wilhelmina. O.s.a till Fonus

0940-134 70, senast måndag 11/10. Tänk på Hjärt-Lungfonden
Bg 909-1927, tel 0200-882 400. Besök gärna minnessidor.fonus.se

Yvonne
Maria och Oscar
Ingvar och Lena
Robert och Karin

Susanne och Joakim
Vivi-Anne

Pierre och Linda
André och Tina
Glenn och Sofi

Raaz
Barnbarnsbarnen

Systrar, släkt och vänner

* 13/10 1930    † 24/9 2021

har stilla somnat in

Vilhelmina

Vår älskade

Ruth Lundqvist



www.varitryck.se

Så länge har Far stått
och väntat på stranden

Ögonen lyser när
Mor han får se

Så stilla och varsamt
han räcker ut handen

Nu vandrar de samman
de skiljas ej mer

Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell fredag 15/10 kl 14.00
i kretsen av de närmaste. Tänk på Hjärt-Lungfonden BG 909-1927, 

tel 0200-88 24 00. Besök gärna: minnessidor.fonus.se

Gertrud
Bertil och Monica

Rolf och Toril
Torbjörn och Christina

Barnbarn, barnbarnsbarn
Släkt och vänner

* 12/5 1925    † 18/9 2021
har stilla somnat in

Vilhelmina

Vår kära

Birgit Nyman

Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där granar står
Sov i ro där sol så fager

Blickar ned från himmel blå

Begravningen äger rum i Korsets kapell, Västerås
 torsdag 7 oktober kl 15.00.Valfri klädsel. Urnsättning i Dikanäs kyrka

torsdag 14 oktober kl 11.00. Efter akten inbjuds till minnesstund
i Matsdals Bygdegård. Svar om deltagande till Tommy 073-080 67 75.

 Stöd gärna Cancerfonden på 010-199 10 10.
Se minnesida på fonus.se

ESKO
Roger och Marie-Louise
Tommy och Margareta

Siw
Jörgen och Eva

Barnbarn, Barnbarnsbarn

* 18 december 1930 Matsdal
    † 13 september 2021 Västerås

har lämnat oss i stor sorg och saknad

Vår älskade

Ragnhild Johansson

BROTTSOFFERJOUREN 076-795 24 30
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Torsdag kl 12.00 Lunchbön Missionskyrkan. Söndag kl 11.00
Gudstjänst Strandskolan. Tisdag samling i smågrupperna.

Strandvägen 1. 

SÄLJES: Tvättmaskin Philips 600:-. Frisörstol 4000:-.
Tel 070-551 66 87.

Vilhelmina
– bilder från förr

AB Ohlssons Bila�är
Demobilar klara för
leverans.
Adressen var då Volgsjö-
vägen 40. Numera är
adressen Postgatan och
Vojma Optik huserar i
lokalen.
Bilden tagen i slutet av
50-talet.

Bilden utlånad av en av våra läsare.
Har du någon gammal bild från Vilhelmina kommun, av platser och
miljöer som idag ser helt annorlunda ut, som du kan tänka dig att
låna ut till oss för publicering i VILHELMINA-aktuellt?
Hör gärna av dig! Självklart får du tillbaka dina bilder.

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

Aluminiumformar
finns hos oss!

Välkomna in!

850 ml. 10- och 20-pack.

59:-
20-pack 32:-

10-pack



www.varitryck.se

ONSDAG DEN 6 OKT KL 19.00 BYGDEGÅRDEN DIKANÄS
Biljetter:  100kr betalas på plats!

Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med MOTILI och Hembygdsföreningen i dikanäs

SÅNGER SOM VI
En härlig stund av dråplighet och mer eller mindre sanna anekdoter blandas 
med låtar och sånger av bland andra Leonard Cohen, Joni Mitchell,The Beatles
och Bob Dylan. Allt i sann ”Skottesanda” – med humor, innerlighet och kärlek till 
musiken och publiken. Kanske är våra fadäser och tillkortakommanden,
längtan och lustigheter inte helt olika era?
Berättelserna vävs samman med våra
absoluta favoritlåtar i helt nya tappningar.

Hembygdsföreningen säljer fika i pausen!

NYA VINTERDÄCK?    Vi har DÄCKHOTELL

SPF Seniorerna i Vilhelmina
inbjuder till medlemsmöte i Folkets Hus, 
onsdag 6 oktober kl 13.00.

Kommunchef Karl-Johan Ottosson informerar om kom-
munens verksamhet och ekonomi.
Lotteri. Köttsoppa kommer att serveras. Kostnad 50 kr. 

Välkomna!
ANBUD LANTBRUKSFASTIGHET
Obebyggda lantbruksfastigheten Laxbäcken 1:5 säljes genom 
anbudsförfarande. Fastigheten omfattande 52,6 ha varav 16 ha 
produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner. Skogsbruks- 
plan upprättad 1976. Bedömt virkesförråd ca 2500 m3sk. 
Taxeringsvärde 298000 kr, varav skogsbruksvärde 278000 kr. 
Möjlighet att ansöka om medlemskap i Laxbäckens jaktlag. 

Säljaren förbehåller sig rätten att förhandla med anbudsgivarna. 
Skriftligt anbud märkt "Laxbäcken 1:5" undertecknad tillhanda 
senast 30 oktober 2021. Fri prövningsrätt.
Sverker Edman, Rembacka 62, 912 91 Vilhelmina. 076-134 28 05.
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Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!
Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

2 st 3:or UTHYRES
HOS MALGOVIK UTHYRNINGSFASTIGHETER AB
Altan/balkong, kabel-TV, tvätt, torktumlare, diskmaskin, bredband. 

Ring  Andreas 070-3651549, för visning.

070-656 62 96070-656 62 96

Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer 

Värmepumpar
Berg/Jord/Luft-vatten

förbränningstoaletter

Aktiviteter i Malgoviks sporthall
Måndagar Familjeinnebandy kl 18.00
Tisdagar Step-up kl 18.30
Onsdagar Seniorgympa kl 18.30
Torsdagar Badminton kl 18.30
Söndagar Funktionell träning kl 18.30
 Innebandy vuxna kl 19.30

För att delta i aktiviteter samt nyttja gym, behöver du lösa medlems- 
avgift: 300:-/familj. Märk din inbetalning med för- och efternamn. 
Bankgiro 748-8778. Swish till MIIF: 123 051 98 84.

Följ oss på Facebook: Malgoviks byn och Instagram: Malgovik, för att 
ta del av mer information om vad som händer i byn. MIIF

ID
R

O
TTS- & INTRESSEFÖREN

IN
G

MALGOVIKS

Gymavgift
Kalenderår: 400:-
Halvår (1/7-31/12): 250:-
Pris per familj

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

ALMANACKOR
för 2022 finns nu

i butiken!

Välkomna in!
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Toalettpapper

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider:

Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB
Välkomna in!

0 299:-
/bal

64 rullar

nu ly�er vi på ha�en och säger –

LÖRDAGTORSDAG FREDAG

Tack för oss
Tomas       Karin      Amilia      lilla Eddiess ss     KK nn n n    AAAAA aaa aaa     llllii

 350:-

Fyll en kasse med kläder på UTSIDAN

Tills vidare kommer vi a� uppdatera vår webbutik
www.gallerian.store

och skylta upp med artiklar från den i våra skyltfönster.

T

och

till alla kunder genom åren
från både när och �ärran!

LÖRDAG 2 OKTOBER
är SISTA DAGEN vi har öppet, såå....

30/9

Stängt fro m 3/10 2021

1/10 2/10

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

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.

VILHELMINA TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
Kallelse till årsmöte onsdag 18/10 -21

kl 18.00 i Volgsjöstugan, Kyrkstan. 
Vi bjuder på kaffe & tilltugg. 

Osa senast 11/10 till ordf 070-238 13 45, ring eller sms:a.
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VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se

Vilhelmina kommun välkomnar till 

 
Plats: Hotell Wilhelmina
Datum & tid: Fredag 1 okt kl 07.30-09.00

Go’morron Vilhelmina

Program: 

• 07.30-08.00 - Vi bjuder på frukost på Hotell Wilhelmina

• 08.00 Vad händer i kommunen?
 - Annika Andersson KSO
Presentation av nya medarbetare Näringslivskontoret

• 08.15 - Robin Nilsson från Level Fitness AB berättar om sin
satsning på gymmet

• 08.30 - Hendrik Bäckström från Bäckströms Tra�ik berättar
om hur de klarat sig igenom pandemin

Anmäl dig direkt eller senast 30 sept 12.00 till:
 naringsliv@vilhelmina.se, tel 0940-140 68. 

Vi kör med coronasäkert avstånd på frukosten.

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

Aluminiumformar
finns hos oss!

Välkomna in!

850 ml. 10- och 20-pack.

59:-
20-pack 32:-

10-pack
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Det �nns många enkla saker som 
du kan göra för att förebygga fall och de 
förödande konsekvenser som kan komma  
med fallet. Här är våra bästa tips för att hjälpa 
dig minimera riskerna.

Mer information hittar du på 

Motionera regelbundet
Fokusera på aktiviteter som utmanar din 
balans och som stärker ditt skelett med 
olika hem övningar eller t.ex. dans, Tai Chi, 
trappgång, spela badminton eller andra 
gruppaktiviteter.

Fråga om dina mediciner
Vissa mediciner kan göra att du känner dig 
trött och din balans blir påverkad. Tala om 
för din läkare om du någon gång känner 
så. Kanske kan doseringen ändras eller att 
ni kan titta på andra alternativ.

Vikten av näringsriktig mat

Säkrare hemma
Se till att ditt hem är säkert och väl upplyst. 

någon risk att falla över sladdar och mattor.

KOM 
IHÅG

Motionera 
regelbundet

Fråga om 
mina mediciner

Äta närings- 
riktig mat

Drick vatten 

Säkra hemmet

Testa min syn 
och hörsel

Kontakta min 
Vårdcentral

Se efter 
mina fötter

�

�

�

�

�

�

�

�

FÖR ATT
UNDVIKA

FALL

1

2

3

4

5

6

7

8

Gå i varierad miljö minst 
30 min. Räkna baklänges 
från 100 genom att dra 
bort 3 eller 7 varje gång.

Res dig från sittande till 
stående så många gånger 
du kan under 30 sek.  
Upprepa 2 gånger.

Stå på ett ben. Håll  
eventuellt i något stöd.  
Stå 3 gånger 30 sek.

�

�

�

100, 97, 
94, 91, 88, 

85, 82 ...

FÖR ATT 
UNDVIKA 

FALL

Goda vanor för en friskare 
och säkrare vardag.

Testa din syn och hörsel
Syn- och hörselproblem påverkar balansen 
och koordinationen. Testa din syn och 
hörsel regelbundet och var uppmärksam 
på om du får svårare att höra eller smärta 
i öronen.

Kontakta din Vårdcentral
Om du har fallit eller är rädd för att falla  

fysio terapeut eller annan personal på 
 

anledningar till att du ramlar, men även 
många sätt för att du ska känna dig mer 
säker igen.

Glöm inte vätskan
Tänk på att dricka 1½ –2 liter vätska  
per dag. Varma dagar kan det behövas 
ännu mer.

Se efter dina fötter 
Problem med fötterna, speciellt sådant 
som orsakar smärta, kan påverka din  
balans. Se till att använda skor som 
passar bra med hälkappa och en fast 
halksäker sula. Har du problem med 
fötterna tala om det för din läkare  
eller fotvårdsspecialist.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 
OCH BEREDSKAP (MSB)

Fal lprevent ionsve cka n  2021
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Syn- och hörselproblem påverkar balansen 
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fysio terapeut eller annan personal på 
 

anledningar till att du ramlar, men även 
många sätt för att du ska känna dig mer 
säker igen.

Glöm inte vätskan
Tänk på att dricka 1½ –2 liter vätska  
per dag. Varma dagar kan det behövas 
ännu mer.

Se efter dina fötter 
Problem med fötterna, speciellt sådant 
som orsakar smärta, kan påverka din  
balans. Se till att använda skor som 
passar bra med hälkappa och en fast 
halksäker sula. Har du problem med 
fötterna tala om det för din läkare  
eller fotvårdsspecialist.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 
OCH BEREDSKAP (MSB)

Fa l l pre vent ionsveckan 20 21
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TAPETER

Det innebär att om du hittar en likadan produkt, 
till ett lägre pris någon annanstans, matchar vi det priset

Hos oss ska du känna dig säker på att du får bästa pris. 
Fråga oss om prisgarantin så berättar vi om garantins villkor.

NU ERBJUDER VI
PRISGARANTI
PÅ TAPETER 

Störst på färg, tapet, golv och kakel
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VI HJÄLPER ER MED:
MÅLNING
TAPETSERING
GOLVLÄGGNING
BADRUM

vilhelminagolv@gmail.com • 070-64 58 714 Magnus
Välkommen!

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, 
du och din familj”. Apg. 16:31

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

Välkommen till en 
händelserik hösttermin!

Barn- och ungdomsverksamheten i 
Vilhelmina Församling hösten 2021

Huset fullt Tisdagar kl 18.00-19.30, med start 5/10
Pyssel & Lek (förskoleklass)
Pyssel (åk 1-2)
Sport & Lek (åk 1-2)
Sport & Äventyr (åk 3-5)  
Hobbygrupp (åk 3-5)

Körverksamhet  se kommande annons!

KU-Huset (det gula huset bakom apoteket)
Kompaniet (åk 6) Torsdagar kl 18.00-20.00, med start den 7/10
Fredags KU (åk 7-9) Fredagar kl 18.00-20.00, med start den 8/10
Kyrkans Ungdom Fredagar kl 20.00-22.00, med start den 8/10
(åk gymnasiet och äldre)  
Söndagsgruppen Söndagar ojämna veckor kl 18.00-20.00,
(från åk 7 och uppåt) med start 3/10

Har ni frågor? Ring:
Barn- och ungdomsverksamheten:  Kattis 372 08,
   Sofia 372 17
Körverksamheten:  Karolina 372 09
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BOKA NU FÖR OKTOBER MÅNAD!
   RING 072-247 05 81, öppet onsdagar och torsdagar (tidsbokning)

50 min Massage (avslappnande massage) eller
50 min Ansiktsbehandling (rengöring, kontrollera
huden, peeling, mask, massage, creme eller
50 min Fotbehandling (fotbad, klippa naglar,
ta bort förhårdnader, Little massage, fotkräm.

NU 450:-

Lizzy's Wellness Center

Drop-in alla lördagar under oktober
9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 11.00-15.00 Dorotea

9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 16.00-21.00 Åsele
Testa Willys lilla chokladlåda (trevlig för dig själv eller som present)

30 olika smaker fylld choklad & sockerfri 
11 st i ask 250 gr 75:-, 10:-/st Mvh Willy(Inga

behandlingar

på lördagar)

FLÅKURS i oktober
(ex mård, mink, räv)
5 träffar kvälls
d. Ledare: Trappern.
Skinnberedningskurs senare om intresse finns. 

Info och anmälan: 0940-553 89 eller vilhelmina@sv.se

Borttagning av eldningsoljetankar
Har du oljetanken kvar i källaren? Vi tar bort den!
Fast pris, ring för info, Thomas 073-046 51 49.
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Vi finns,
när du behöver oss.

Örjan & Marri
0940-134 70

Volgsjövägen 33, Vilhelmina

VILHELMINA

Friskvård Rehabilitering
Behandling Hundrastning
Försäljning av färskfoder,
kosttillskott, hundtäcken mm

Hemsida www.inlandetshundhalsa.se   Tel 072-73 70 404   E-mail sofie@inlandetshundhalsa.se

I år fyller Dalasjö 250 år!
Vi hälsar före detta och nuvarande Dalasjöbor 
välkomna:

Söndag 3 oktober Dalasjö folkets hus
kl 14.00

Mingel och utställning med verk av Dalasjökonstnärer.
Konstvägg för barnmålning. 
Vi bjuder på stort fikakalas med 250 bakverk.
Försäljning av skriften Dalasjö 250 år 1771-2021 som 
producerats av Lappmarkens släkt-och bygdeforskare i 
Vilhelmina - Pris 100:-.
kl 15.30

Auktion på ev. kvarvarande fikabröd.
PAUS
Kl 18.00
Berättarkväll med temat Dalasjös historia.
Välkomna!                                    Dalasjö byaförening
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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

Melodikrysset v.39 - 2 oktober

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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Charlotte Thunberg 073-673 45 45.  

Charlottes Hud & Hälsa
Volgsjövägen 29, Vilhelmina

LÄSECIRKEL
Start 5/10

kl 13.00, ABFVÄLKOMNA!
M

itt i Lappland

SITTGYMPA
Start 5/10

kl 10.00, ABF

SÖKER NU
KUNDER

K
lip

p
 u

t 
o

ch
 s

p
ar

a!

Även om det är sent på säsongen startar jag nu mitt företag!
Jag har ett blandat utbud av olika trädgårdstjänster. 

Det jag kan börja med omgående är: 
 Beskärning av buskar och träd  Hembesök i din trädgård
 Ritning av trädgård/rabatt  Viss gravskötsel
 Krattning  Ogräsrensning

Många av mina tjänster blir billigare om du har rätt till RUT- 
avdrag. På Facebook kan du läsa mer om mina tjänster och 
se viss försäljning.

Kontakta Dominga: Vardagar efter kl 18.00, 072-457 87 11
Övriga dygnet Facebook: Silverdalens Trädgårdstjänst
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Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

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

MÅNDAG
4/10

MÅNDAG TISDAG
5/10

TISDAG
4/10 5/10

”Var jag går i skogar berg och dalar”

SÖNDAGKVÄLL I LATIKBERGS KYRKA
3/10 kl 18.00

Välkommen till en kväll med psalmer och sånger!
Inga-Lena och Barbro.

MÅNDAG DEN 4 OKT KL 19.00 FOLKETS HUS NÖJESGÅRD
Biljetter:  Ord 150 kr, Scenpass: 100 kr, Ungdom -25år fri entré

Förköp:  Folkets Hus reception tel 14434 alt riksteatern.se/vilhelmina
Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med MOTILI och ABF mitt i Lappland

DEN INBILLADE SJUKE
En klassisk Molièreföreställning som med skrattets hjälp vill förändra människan 
MolièreEnsemblen tar i uppsättningen av Den inbillade sjuke 
fasta på influenserna från Commedia dell'Arte och spelar lekfullt med mycket 
fysisk komik och direkt kontakt med publiken. 
I Den inbillade sjuke driver Molière skoningslöst
med sin egen hypokondri. Han sätter även ljuset
både på dagens och på sin samtids kvacksalvare 
som till dyra kostnader erbjuder verkningslösa 
kurer och tosserier. 
Men som i alla Molière komedier så segrar 
förnuftet och kärleken tillslut, de dåraktiga förlöjligas och de goda belönas.
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Tobaksfri skoltidVARI-tryck/Hilex Reklam, Vilhelmina

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER

Bannerbowannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eeeeeerrrrrrrrerrrrrrererrbbbbbbbbbbbbbbbobooobobbbbbbbboobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbobbbobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

SKYLTAR...SKYLTAR...
trottoarpratare, beachflaggor, affischer,
banderoller och flaggor är exempel på
marknadsföringsmaterial som du kan
beställa hos oss!

SKOGS-
PLANTERING

Kamera-
övervakning

med inbyggd GPS

FISKEGRÄNS
FÖR BÅT
www.kultsjonfvo.se

BULLERFALLET

Tretjärn 3,9 km



www.varitryck.se
RÄTT PRIS PÅ RÄTT KVALITET ÄR EN VIKTIG JÄMFÖRELSE

Tel 0940-375 75RESEVALUTA

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

Manuella
disken:

LAXBAKELSE

GRUYERE

KOKT
SKINKA

 Kvittovinnare: Anna E 434:-

ORKIDÉ

Bagerie
t

1790/hg

3290/hg

/st
79k

99k
/st

20k
1290/hg

25k
/st

      
BACONRÖRA 990/hg

DELIKATESS-
POTATIS
1:50 kr går 
till Cancerfonden 15k

/st

ÖPPETTIDER:Måndag – lördag kl 07.00-22.00

2 FÖR
PEPSI
MAX
50 cl

ÄGG
15-PACK
PELLE&LISA 25k

/st

OXFILÉ

BUTTER-
KAKA

399k
/kg

Konditor
iet

49kKAFFE &
valfri
BAKELSE

KÄLLARRÖKT
BOG


