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Håll ut! Håll avstånd! Håll kontakten!

Älvdalens kommun
informerar

Älvdalens kommun kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

Skicka en videohälsning till din vän på våra äldreboenden 
Skicka en videohälsning till någon som bor på Solängsgården i Idre, Särna äldreboende eller Furuvägens 
och Tallbackens äldreboende i Älvdalen som vi kan visa för mottagaren och alla närvarande som vill se den.

Tillsammans kan vi bromsa smittan
• Res bara om det är nödvändigt.
• Håll kontakten med släkt och vänner över internet  
 eller telefon.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
• Stanna hemma även om du bara känner dig  
 lite sjuk.
• Är du 70 år eller äldre? Be om hjälp med att handla.

Så här gör du din hälsning
• Gör en film - enklast med en mobiltelefon.
• Filma dig själv, de som vill hälsa något 
 eller det du vill visa.
• Börja filmen med att berätta:
 1. vem du är  
 2. vem du vill hälsa till  
 3. på vilket boende personen bor
• Skicka filmen till:
 ros-marie.hamas@alvdalen.se
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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    Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Pingstdagen 
Söndag 31 maj

Annandag pingst 
Måndag 1 juni
18.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

Älvdalens kyrka hålls öppen vardagar dagtid, se hemsida och Facebook.

Andakt med bön för Älvdalen och 
världen, onsdagar, torsdagar och 
fredagar i kyrkan kl 12.00

Andreas Nerelius
Kyrkoherde

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Heliga trefaldighets dag 
Söndag 7 juni

Vi lever verkligen i speciella tider, och sommaren som ligger framför 
oss kommer också att se annorlunda ut än vad vi är vana vid. Vi utsätts 
på olika sätt för prövningar som vi inte är vana vid, vi får leva våra liv på 
ett sätt som innebär att vår sociala samvaro och vår vardag begränsas 
på olika sätt. Vi lever med en oro för vår egen och våra närmastes hälsa 
och välbefinnande. 

Det vi nu upplever i vår värld och våra liv kan kännas tungt och mörkt, 
men någonstans får vi hoppas på att ljuset kommer att bryta igenom 
och att vi får återgå till det normala igen. Ljuset finns för oss och kanske 
är det också i den mörkaste dal som vi särskilt kan se hoppets ljusstrim-
ma – jag tänker på de ord som vi läser vid varje dop i kyrkan: 
Jesus sa: Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra 
i mörker utan ha livets ljus.

Inför sommarens gudstjänster är det också mycket som kommer att 
vara annorlunda – för att minska risken för smittspridning kommer vi 
inte i år att fira fäbodgudstjänster, vi väljer att istället fira gudstjänst i 
vår vackra och stora kyrka både under söndagar och veckodagar under 
sommaren. Välkommen att fira gudstjänst, kanske tända ett ljus som en 
bön för vår värld. 

Till dig som vill komma till kyrkan men av olika anledningar inte kan 
med tanke på den tid vi lever i vill jag att du ska veta att vi ber för dig i 
vår gudstjänst – trons gemenskap bär även i dessa tider.

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Marie Johansson.

Första söndag efter trefaldighet 
Söndag 14 juni

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
Marie Johansson.

Onsdag 17 juni

Söndag 31 maj
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

evertSberg

Vi fortsätter att endast annonsera våra gudstjänster.
Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommendationer och 
kan därför behöva ställa om övriga verksamheter.
För att följa vårt veckoprogram med övriga verksamheter kommer 
detta att uppdateras på vår hemsida och facebook varje fredag 
inför kommande vecka.

 Vi utökar också våra telefontider, 
 du når oss varje vardag kl 10-14.

Ett stort TACK till er alla som köpte lotter under mars
till förmån för SKUT-Svenska kyrkan i utlandet.

Dragningen är gjord och vinnarna är underrättade.

/ Gun Olsson och Inga Persson
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Evy & Lena

FÄRGEXPERTEN TIPSAR:

Skönt för glada
sommarfötter!

Terrassolja förhindrar
uttorkning från sol och regn
och minskar risken för flisor i
fötterna. Dessutom görs den
på biologisk olja som vid
odling bidrar till ett rikare
insektsliv med fler bin och
fjärilar.

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.alvfarg.se

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

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

Kapellet är öppet för bön och andakt - Söndag 31/5, 7/6 och 14/6  kl. 11–12
Välkommen! 

Åh, den här våren! Först 
kommer den med buller 
och bång några dagar i april. 
Vårkänslorna spirar och alla 
går man ur huse och tum-
lar runt där i trädgårdarna. 
Det krattas och inhandlas 
frön och plantor. Nöjd går 
man till sängs på kvällen 
och planerar morgondagen, 
när allt ska sås och plante-
ras och det ska bli som en 
prunkande oas där utanför. 
Morgonen därpå är våren-
puts väck. Det blåser en 
isande nordanvind, och snön 
ligger som ett fluffigt täcke 
över de inhandlade jord- och 
gödselpåsarna. Man kommer 
liksom av sig lite med den 
här tänkta blomsterprakten. 
Efter ett antal veckor med 
minusgrader på nätterna 
och några få plusgrader på 
dagarna så längtar man verk-
ligen efter värmen. Och den 
verkar väl vara lite på gång 
nu som det ser ut..? Om än 
med lite regn här och var. Vi 
som inte riktigt hann med 
första vändan får skynda oss 
att så och plantera mellan 
skurarna, hoppas att våren är 
här på riktigt nu och att det 
som sätts i jorden hinner gro 
innan hösten är här. Det här 
året kommer vi i alla fall ha 
all tid i världen att sköta om 
våra odlingar. Vi kommer 
ju aldrig att vara längre bort 
än fyra timmar (två timmar 
bort, två timmar hem) från 
att rycka ut om det skulle 
vara så att persiljan börjar 
sloka. Visst är det bra att vara 
inom räckhåll men vi hoppas 
ändå att läget stabiliseras så 
att vi kan börja umgås över 
gränserna igen.
 Ha de!

Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-
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Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden BG 5099-0043  Swish  1235498985
             Annelie 070-760 35 18  

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

Nästa nummer 

18 juni 

   Köpes

   Säljes

Apotekets blodtrycksmä-
tare. Använd ca 2 veckor. 
Nypris 699:-  nu 500:-
Älvdalen 070-825 37 38

Årsmöte Näsets JVF 
tors 11/6  kl 19 i bystugan.  

Ärenden enl stadgar.
Gamla och nya jägare anmäl 
till G Wallin, 070-3799637, 
el. A Barke, 070-5418532, 

senast 10/6.
OBS! Anmälan OBLIGATO-

RISK för ALLA!
Läs också i vår FB-grupp 

om årets jakt.

STYRELSEN

ÅrSMöte 
Mångsbodarna Tennängets Fäbodlag

Söndag 7 juni kl 16.00 
Vasaloppskontrollen Mångsbodarna. 

Sedvanliga förhandlingar.

Välkomna!

Amerikanare 50-70 tal 
i fint skick. 
Tel. 070-5707447

Ett stort TAck till våra sponsorer!

Älvdalens SKg skidskytte
inbjuder alla medlemmar till  ÅrSMöte
Onsdag 10 juni kl 18.00  Plats: lokalen

Välkomna!

ICA Supermarket Olssons, Siljan Skog, 
Midroc AB, Skistart,  Besparingsskogen, 

KnutsBygg AB, ErJa Mur & Kakel AB 

Bilkompaniet, Anders Norin, Wasabedden, 
Anders Persson, Norrdala Bygg AB, HedData, 
Mixtrum AB, Älvdalsbygg, Älvdalens Måleri, 

Såg & Kedjeservice, Maserfrakt AB, Mellanskog AB, 
Älvdalsfrakt, Erikssons Buss, Nya Byggvaruhuset, 

Kjell Halvarssons Bygg, Asfalt och Mark, Rovswaiders, 
Bennys Mark, Westlings Skogsentreprenad, 

Älvdalens VVS, Synums, Dahlbergspojken, Tord Persson, 
Mats Karlsson Schakt AB, Norra Dalarnas Fastighets AB

RuM/DEl AV BoENDE uthyres. 
Berätta vem du är & varför du 
vill hyra. kort / långtidsuthyr-
ning. Möblerad el med egna 
möbler i rummet.  
Endast lugna & skötsamma. 
Ej fester! Till yngre studerande 
krävs en vuxen som kontakt 
som är ansvarig. Svar till: 
alvdalenalvdalen@gmail.com

rämma fäbodlag
kallar till årsmöte 

Söndag 21 juni 2020, kl 11.00
vid dansladan i rämma.

Förhandling enligt stadgarna.

Medlemskort kan lösas vid årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

  Uthyres

Tel. 0251-100 66

Välkomna!

Gårdsbutiken i Gåsvarv

Följ oss gärna på  våra 
sociala medier för dagar 

och öppettider framöver!

©r.bilar
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Efter 2019 års enorma regnväder vid Wheels Nats 
och årets inställda event pga Coronaspridningen 
känns det helt fantastiskt att redan nu kunna 
bjuda in till Älvdalens Musik och Motorfestival 
den 12-15 augusti 2021! 

Detta är möjligt enbart tack vare ett stort och 
brett stöd, hjälp och ett engagemang från 
samarbetspartners, föreningar, funktionärer, 
kommunen mfl.  

Vi tackar samtidigt Älvdalens kommun för ett 
positivt stöd och engagemang för Musik och Motor. 
Dessutom har vi våra fantastiska sponsorer som 
redan nu beslutat att stödja Musik och Motor 
inför år 2021: 

Huvudpartners:

DIN-X/ÄLVDALENS CAMPING • BILMETRO/VW 
COOP/KONSUM • HOTELL ÄLVDALEN
KNUTS BYGG • ICA OLSSONS • SUEZ  • NORRDALA 
BYGG • ÄLVDALENS VVS • HANSON MOTOR. 

Silverpartners:

Kjell Halvarsson bygg • Byggvaruhuset  
Erikssons buss.

bronspartners:

Emretssons entreprenad • Dala Kross • Älvdalsfrakt 
OKQ8 • Assemblin • Thord Persson bygg 
Älvdalsbygg & Hyvleri • Restaurang Dalgatan 118 
Anders Persson AB • Älvdalsfönster 
knoddes Street Food. 

Dessutom har vi dessa redan nu färdiga 
prissponsorer: 

Byggvaruhuset • Älvdalens Bildelar • Wheels 
Magazine • Gummicentralen i Rättvik • Maserfrakt.

Älvdalens Musik och Motorfestival 
TACKAR sina samarbetspartners: 

Tusen TACK 
för allas stöd 

inför vecka 32-2021!
Tobbe och Niklas

tak & Fasadmålning!
nu har vi 20% rabatt på takmålningar 

(Plåttak,Betongpannor,Eternittak m.m)

Samt fasadmålningar.

Viab  Tel:0790 474847

Passa på att boka ditt uppdrag idag.
rOt-avdrag!

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Butiken är fylld med allt 
för skog och trädgård!

Gräsklippare 
prisex. Stihl Rm2.0Rt

3990:-

Mors Dag 31 maj!

www.dalgatan118.wordpress.com

•Dagens lunch mån-fre 11-14
Vill du inte äta hos oss?
Ring så packar vi matlådor ni kan hämta efter ö.k.

Take away erbjudanden 
16-20 fredag- och lördag 
Meny och mer info på 
Facebooksidan eller 0251-10980

•

Take away meny 12-16:00 
Det går även bra att boka bord och sitta i 
restaurangen. Begränsat med platser. 

Nästa nummer av Annonskullan delas ut 18 juni
manusstopp fredag12/6
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AnnonsKullan 
ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

boka din annons redan idag!
tel: 0251-431 31, 070-253 84 57

Mail: evylena@telia.com

nästa nummer delas ut

18 juni 
manusstopp fredag 12/6

www.annonskullan.se

©r.bilar
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.alvfarg.se

Öppet mån-fre 9-18

Nu rensar vi bland möbeltygerna 

Perfekt till dig som vill 
pyssla och sy kuddar, 
dynor, sitsar, draperier m.m.

Vi säljer även ut 
BäddmadraSSer

Mer info om våran lager-
rensning kommer på 
facebook /wibergsmobler

mängder av tyger 
från 20kr/m

Skynda 

& fynda!

80x200 
& 90x200

i udda tyger och i olika kvalitéer  

alzheimerfonden.se | Tel 020-30 11 30
PG 90 11 19-8 | BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED HJÄRTAT 
FÖR HJÄRNAN

28 maj.  4, 11, 17 & 25 juni. 2 juli   kl 10-18
30 maj.  6, 13 & 27 juni. 4 juli     kl 10-14

070-252 55 17

Utplanteringsväxter

Välkommen!

Älvdalen, parkeringen mitt emot Biografen 

Särna, park. utanför Abris Sjö & Snö 

Idre, park. vid Turistbyrån

Betalning med Swish 
eller kontanter!

29 maj. 5, 12, 16 & 26 juni. 
3 juli   kl 10-12

29 maj. 5, 12, 16 & 26 juni. 
3 juli   kl 14-17
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Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, lördag 9-13

0251-597330

GASolGRill 
Ascona 570 från outdoor chef, 
Schweizisk ingenjörskonst när 
den är som bäst.

GRILLSSÄSONGEN HAR BöRjAT!

köp klotgrill, smoker, 
gasolgrill och dina 
grilltillbehör hos din 
lokala Elon-butik.

erbjudande juSt nu

kloTGRill 
57cm från landmann för 899:- (ord. 1090:-)

just nu 6995:- (ord. 7495:-) 
dessutom ingår en grillplancha 
(värde 1395:-) för tillagning av 
köttillbehör, potatis, grönsaker m.m.
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WWF Panda Planet
Sajten för unga som gillar djur  
och natur. www.pandaplanet.se

W
W

F kontrolleras av Svensk Insam
lingskontroll


