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Lördag 8 februari 2020  kl 11-15
vid gamla godsmagasinet i Älvdalen

Missa inte årets galnaste tävling! 

Kälke med en vikt på100 kg
dras på en delvis preparerad 

bana, 1856 meter.
Start tävling: 13.00

Sarkofagdraget 

Håll dig uppdaterad, följ Sarkofagdraget på       @sarkofagdraget

pardraget
-två personer hjälps åt- 

Brunnsbergs IF

kompiSdraget 

Dra varandra på en kälke, 
92,8 meter/person.

Kl 11-15, med uppehåll 
för tävlingarna.

Kälke med en vikt på100 kg
dras på en delvis preparerad 

bana, 1856 meter.
Start tävling: 11.30

Anmälan och info: www.sarkofagdraget.se
servering

Sarkofagdraget
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ÄlvdAlen

11.00  Åsens kyrkliga arbetskrets i 
Knutstugan.

ÄlvdAlen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att söka 
på Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

åsen

18.30  Samtalsgrupp i Brittgården.

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

Diakonicenters Textilavdelning   
Tel: 0251-431 65   Måndag 10.00-18.00,  

Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Kyrkliga arbetskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00 
Ungdomsgruppen i Brittgården.

12.00  Musikcafé i Väsa bystuga med 
Kjell Thiger.   /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

                  Ledare:  
Diakonicenters textilavdelning: 
Annika Hedlund
Barn och ungdom:  Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Husmor:  Lena Backlund
Kyrkans syföreningar:  Lena Schröder
Samtalsgrupp:  Inga Persson

Måndag 20 januari

Andra  söndagen  efter trettondedagen 
söndag 19 januari

evertsberg

12.15  Lunchmusik i kyrkan, soppa 
serveras efteråt.   Mait Thoäng.

11.00  Andakt i Tallbacken.
Andreas Nerelius,  Mait Thoäng.

Onsdag 22 januari

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

/Terminstart/

/Terminstart/

/Terminstart/

/Terminstart/

/Terminstart/

tisdag 21 januari

torsdag 23 januari

/Terminstart/

Tredje  söndagen  efter trettondedagen 
söndag 26 januari

Måndag 27 januari
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Missionskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00 
Ungdomsgruppen i Brittgården.

tisdag 28 januari

/Terminstart/

söndag 19 januari
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

söndag 19 januari
14.00  Gudstjänst i Åsens kapell. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

tisdag 28 januari

/Terminstart/

Välkommen tillbaka konfirmander
Brittgården torsdag 23/1-20 kl 15.30

Andreas, Carina och Linda



3AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Evy & Lena

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16
Lunchservering i Salem torsdagar från 11.30

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Söndag 12/1  kl 11:00 Öppen dörr med kyrkkaffe – bön och samtal på det nya året.
Söndag 19/1  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska. 
Onsdag 22/1  kl 13 – 15 Öppen dörr med kulturkaffe. 
          Boksamtal med Kersti Vikström. Berätta en saga eller beskriva en verklighet? 
Söndag 26/1  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.  
Onsdag 29/1 kl 13:00 Terminsstart för Dorkas – gemenskap för daglediga. 
Lunchservering i Salem torsdagar från 11:30, På Soldis, Åsen onsdagar jämna veckor från 11:30

fotoarkivets dag
den 18 -19/1 på Rots skans kl. 10 - 16

Kom och titta i fotopärmarna
Servering          Välkomna!

Arr: Elfdalens Hembygdsförening

inbjuder till  
medLemSmöte  

i Brittgården
onsdag 12/2  2020,  kl 14.00

Kjell Tenn informerar
från kommunen m.m. 

Lotterier.  
Kaffe/the, smörgås o kaka. Pris 60:-

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Älvdalen

ONSDAGSTRUBADUR
kl. 19-21 Kvällens middag 95:-

MUSIKFESTIVAL PÅ HOTELL ÄLVDALEN • LÖRDAG 26/1-2019 KL. 21.00-02.00 • ENTRÉ: 200:- • 18 ÅR LEG
KL. 18-21 AMERIKANSK BUFFÉ 179:-, BOKA BORD!

CANON BALL RUN
LÖRDAG 25/1-2020

LÖRDAG 25/1-2020
LOCAL HEROES
SNOWRIDER & DIGISTREAM & HOTELL ÄLVDALEN PROUDLY PRESENTS:

TOTAL BLACKOUT [ LOKA ]   BURNIN [ BLYBERG ]   

SÅ MYCKET SÄMRE [ STORBROTT ]

KRITZERS [ NÄSET ]  BLACK PITCH [ STORBROTT ]   

HEAVY BREATHING [ ROT ]   

MUSIKFESTIVAL PÅ HOTELL ÄLVDALEN • LÖRDAG 25/1-2020 KL. 21.00-02.00 • ENTRÉ: 200.- • 18 ÅR LEG
KL. 18-21 AMERIKANSK BUFFÉ 199:- BOKA BORD!

Världens största veteranskotertävling?

Målgång vid Hotell Älvdalen!

Tack!
Ett varmt tack till alla som jag under mina över 60 aktiva år varit i luven på. Trots att jag 
själv inte är så berest så har jag sett mycket av världen genom mina berättande kunders 
ögon. Tack vare mina kunder har jag som frisör haft ett givande och trevligt jobb, men 

nu har min största fiende åldern börjat ta ut sin rätt. Då får man vårda sina minnen och 
ändå vara positiv inför starten på resan som pensionär.

Sven-Olov (Bosse) Åsberg

Årets första spalt. Vi sitter 
här sprickfärdiga av alla 
mål som vi är fyllda av. 
Julmaten tänker ni nu. Nej, 
nej, målen som vi satt för 
oss själva, som vi ska jobba 
för det här året såklart. För 
det är ju viktigt att ha nya 
mål. Ve den som traskar på 
i samma lunk ännu ett år. 
Då är det något som inte 
stämmer. För att vara lyck-
lig så måste man förnya sig. 
Göra nya saker. Byta jobb. 
Hoppa fallskärm. Kasta sig 
med dödsförakt utför en 
klippa iförd en sele med 
några skruttiga låtsasvingar 
på ryggen. Det är då man 
lever. På riktigt. Eller? Är vi 
i grund och botten, i våra 
hjärnor, i våra cellminnen, 
fortfarande grottmänniskor 
som letar mat och försöker 
undvika att bli dödade. 
Lever vi i ett samhälle som 
vi inte riktigt är kompatibla 
med? Är det därför som 
utbrändhet är lika vanligt 
som förkylning nuförtiden? 
Och är det därför som det 
blir allt vanligare att det 
ordineras ”skogsbad” (be-
finna sig i skogen, krama 
ett träd, sitta på en stubbe 
och filosofera osv) istället 
för antidepressiva piller. Vi 
kanske helt enkelt behöver 
sakta ner och komma lite 
närmre till de vi en gång 
var. Naturmänniskor som 
jagade och samlade ätbara 
örter för att överleva. Och 
är vi skapta för att hela 
tiden vara lyckliga och 
euforiska? Är det inte bara 
helt naturligt att vara lite 
smådeppig då och då? Till 
och med Alfons Åbergs 
pappa sa ju att det ”är bra 
att ha tråkigt”. Han om nå-
gon borde veta. Så, ha inte 
panik om ni inte satt några 
specifika mål inför det nya 
året. Att ta det lite som det 
kommer kan vara nog så 
utmanande…

Älvdalens Röda korskrets
välkomnar till ÅRsMÖTE

på Dalgatan 101 (f.d. Fjäril)

Mån 24 februari   kl 16.00

Vi bjuder på fika.
Välkomna!
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, 
Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
Finns även att läsa på olika näringsställen. Senaste numret på  www.annonskullan.se 
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller olägenhet som kan drabba annonsör pga 
skrift- och tryckfel, försening i produktion eller utgivning. 
Vid utebliven tidning, hör av er till:  070-2538457 eller evylena@telia.com

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: PostNord

Älvdalens bibliotek v.4-v.5 
I samband med Förintelsens minnesdag 27/1 
visas utställningen ”Jag kom ensam - Judiska flykting-
barn i Sverige” som handlar om de judiska flyktingbarn 
som kom till Sverige från Nazityskland under slutet av 
1930-talet. 

 utstÄllning: jag kom ensam

datakurs för seniorer och nybörjare

Älvdalens kommun
informerar

För mer info: 
bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70

Älvdalens bibliotek 6 måndagar med start 20/1 kl 13-16 
Antal platser: 10 
Utbildare: Arne Strand
Kostnadsfritt. Biblioteket tillhandahåller datorer.

För mer info och anmälan: 0251-312 87

bokslÄpp med kersti vikström

Kersti Vikström berättar om sin nya bok 
”Vitterstigar”. Det blir högläsning, mingel 
med tilltugg och det finns även möjlighet 
att köpa boken direkt på plats och få den 
signerad.

Välkomna!

Älvdalens bibliotek tisdag 21 januari kl.18

Välkomna!

Det älvdalska projektet wilum og bellum 
inbjuder till föreläsning på Baureð. 

tisdagen den 21/1 klockan 19.00-20.30
Ämnet älvdalska eller annat språk…
Hur kan du som förälder stötta ditt barns tvåspråkiga 
utveckling? Universitetslektor Yair Sapir föreläser och 
svarar på eventuella frågor.

Projektet bjuder på lättare förtäring.
Vid frågor? 
Vänligen kontakta emil.eriksson@alvdalen.se

förelÄsning Älvdalska eller annat språk 
Älvdalens kommun

informerar

Samhällsenheten i Älvdalens kommun
                          informerar

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 
och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna.

Handlingarna finns på Älvdalens kommunkontor 
Samhällsenheten/Bygg, Permatsvägen 1.

Synpunkter lämnas skriftligen senast 2020-01-30 till: 
Samhällsenheten/Bygg. 
Box 100, 796 22 Älvdalen, tfn. 0251 313 00 
eller till kommun@alvdalen.se 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
mobiltorn samt teknikbodar på fastigheten 

Älvdalens kyrkby 57:1 (Naturbruksgymnasiet)

såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Hos oss hittar du produkterna!
Rusta dig för vintern...

Älvdalens kommun
informerar

Arr: Welest, Älvdalens bibliotek, Rädda Barnens 
lokalavdelning, Riksteatern Dalarna

lördagen 1/2 kl. 13.00 
på kyrkbacksgården 
i särna

söndag 2/2 kl. 13.00 
i Älvdalsskolans 
rörelserum

För barn 4-8 år. 
Fri Entré. 
Begränsat antal platser till 
söndag 2/2, biljetter häm-
tas på Älvdalens bibliotek

barnteater: rÄtt som det Är med 
teater kung och drottning 

Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd 
med svängig musik och massor av lek, men också 
svåra dilemman.

För mer info: bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70
Välkomna!

Nästa nummer 29 januarimanusstopp fredag 24/1


