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AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.

 N
r 

21
   

16
 n

ov
em

be
r 

  2
01

6
 D

ag
en

s 
na

m
n:

 V
ib

ek
e,

 V
iv

ek
a

Ny, förbättrad snösläde!
Storsäljaren Masi Nova Max
Nytänkande tuff design, extra hållfast handtag.
Arbetsbredd 75cm ger släden extra volym.
Lätt glidande skopa av slagtålig plast med slitskena.

Snöredskap.
Tillverkade i Finland.

Julstämning i butiken...

Ljusstakar från 59:-

Stort utbud av ljusslingor för 
både inom- och utomhusbruk

info@byggv.se

Öppettider: 
Mån-Fre  7-17 
Lördag    9-13

Gilla oss på Facebook!

Välkomna in! 0251-597330
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Evy & Lena

Älvdalen
Onsdag 16 november
11.00   Andakt i Tallbacken. 
14.00   Må-bra-kören i Brittgården. 

Torsdag 17 november
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården. 

 
Söndag 20 november
11.00   Nattvardsgudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
    

Måndag 21 november
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården. 
13.00   Missionskretsen i Brittgården. 
15.15-16.45  Måndagskul i Brittgården. 

Onsdag 23 november
14.00   Må-bra-kören i Brittgården.   

Torsdag 24 november
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården. 
18.30-20.00  Öppet samtal om liv och tro utifrån oss själva, bibelns 
   berättelser och Martin Lönnebos frälsarkrans. I Brittgården. 
   Samtalsledare: Inga Persson. 

Söndag 27 november
11.00   Adventsgudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   

Måndag 28 november
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården. 
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården. 
15.15-16.45  Måndagskul i Brittgården. 

Onsdag 30 november
14.00   Må-bra-kören i Brittgården. 

Åsen
Söndag 20 november
14.00   Nattvardsgudstjänst i Åsens Kapell. 

Tisdag 22 november
11.00-13.00  Åsens Kyrkliga arbetskrets i Knutsstugan.

/se annons/

Med reservation för eventuella ändringar.

forts. på sid 3

Tid. Nej, jag har inte tid. En 
ganska vanlig kommentar och 
om man tänker efter så är den 
ganska korkad. För tiden finns ju 
där hela tiden. Den ligger där i 
bakgrunden och gör så att vi ska 
ha lite lättare att strukturera upp 
vad vi håller på med. Så att vi kan 
förhålla oss till vad som hänt, 
vad som sker nu och vad vi ska 
göra sen. Tiden är viktig i all sin 
osynlighet. Ingen har väl missat 
att det glunkats om att skippa det 
här med sommar- och vintertid. 
Många vill ha sommartid året 
om, på grund av ljuset som de 
tycker sig ha sån nytta av. Nja, 
behåller nog hellre vintertiden 
året om i så fall och slipper tvinga 
oss upp ännu mer i ottan. När 
man har fullt sjå med att få upp 
sig själv och eventuella barn på 
morgonen ändå så känns det inte 
alls motiverande att ställa tillbaks 
klockan en hel jädra timme, för 
att göra morgonritualen ännu 
mer plågsam! Och har man 
någon nytta av den där ljusare 
timmen egentligen? På kvällen 
är man ju ändå  ”aptrött”, för att 
man tvingats upp så tidigt, och 
så blir man stressad för att man 
inte orkar vara  uppe o ute och 
”ta vara på ljuset”. Undrar också 
hur ska man ”ta vara på det”? Ska 
man stå där och låta sig bestrålas 
av det, stirra på solen för att låta 
D-vitaminerna tränga sig in i 
ögonen och sprida sig i kroppen? 
Ljuset kommer ju ändå, naturligt 
med årstiden. Och man får säkert 
sin beskärda del... Vill ni få ett 
nytt perspektiv på just tiden så läs 
gärna Alex Schulman och Sigge 
Eklunds bok som heter just ”tid”. 
De funderar kring tiden, hur 
olika man uppfattar den. Som till 
exempel i ett väntrum, där fem 
minuter kan kännas som tre och 
ett halvt år. Eller som att, citat; 
”jag satt där i trehundrafemtio 
tankar” 
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AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, 
Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, samt till företag 
i Älvdalen, Mora, Orsa och Sveg. 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.

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

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 070-6851994

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

iessn til café & second hand 
    öppet:   tisdag - fredag 10-16

Tors 17/11 11.30  Lunch.
Fre 18/11 18.30-21.30  Fredagshäng.
Sön 20/11 11.00  En rättvis Gud? Gudstjänst för alla åldrar med Fairtrade-tema.
             Nattvard. Kersti Vikström. Servering. Församlingsmöte.
Ons 23/11 13.00  Dorkas.
Tors 24/11 11.30  Lunch.
Sön 27/11 18.00-19.00  SPA för själen i Advent. Monica Kimstål.

Välkommen till Nornäs bygdegård!
Julmarknad 

Lördag 19 november kl 13-16
   Hembakat, hemslöjd, kaffe & kakor

Julbord Söndag 11 december kl 12-16

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65 
Måndag 12.00-20.00,  Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

------------------------
Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 

Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

forts. från sid 2
Vi har fyllt upp vår fairtrade-hylla

Välkommen in och titta!

Julmarknad på Tallbacken
Söndag 27 nov. kl 13.00-16.00

Välkomna att fynda julklappar och njuta av 
trevligt sällskap när ni fikar och blir underhållna!

(Endast kontant betalning)

Underhållning och försäljning av hantverk av lokala förmå-
gor samt Johannas Flora och Backlunds Skor (hon har mycket 
mer än bara skor)  Det finns även bondsmör, messmör, kavel-
gris, tunnbröd och handarbeten - mycket stickat!
OCH förståss fikaförsäljning.

Tomten har bett oss att vidarebefordra önskelistan.

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndag STängT

Dalgatan 101
79230 Älvdalen
tel 0251-32032

Välkomna!

Hos oss 
kan Ni  beställa 

BLOMSTer-
ArrANGeMANG

till Bröllop 
och Begravning.Blommor

Plantor

OST från Holland
Presentartiklar
Delikatesser

Fjäril
Ni kan redan nu beställa 
     julklappar och 
   julgrupper hos oss!

Stöd kampen mot
prostatacancer!

SWISHA VALFRITT BELOPP TILL
1230 5662 73

SMS:A BLÅTT100 TILL 729 29

MUSTACHKAMPEN ARRANGERAS AV 
PROSTATACANCERFÖRBUNDET

MUSTASCHKAMPEN.SE

219 dagar kvar   
till Midsommar
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   Köpes
Äldre bostadshus i Älvdalen 
med fristående läge.
Tel. 072-5551334

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

Lägenhet i by, rymlig 1:a 
70kvm, kök o badrum, 
veranda. Möjlighet till 
carport.
Tel. 0730499855

  Uthyres

Tis-Fre 10-16
Tel 0251- 10001

Welkumin!

Hej och hå
Tomtar kan vara röda,

dom kan vara grå.
Nu har vi mysigt kul,

butiken är fylld med jul.
Tomtar och juleljus,
söker nu egna hus.

Hos JAK behövs ingen marginalberäkning - Du vet idag vad Du betalar 
om 29 år! Vi äger banken tillsammans och omfattas av den statliga 
insättningsgarantin.

Medlemsmöte - men inte bara för medlemmar.
Kom även Du som är nyfiken på´t! Tid för frågor, samtal, ideér & 
inspiration, vi bjuder på någon form av smörgåsfika.

SÄRNA:  Mån 28/11 kl 18 i Kyrkbacksgården
ÄLVDALEN:  Tis 29/11 kl 18 på STF Vandrarhem Tre Björnar
GRÖVELDALEN: Ons 30/11 kl 18 i Renbitens butik i Storsätern
IDRE:  Tors 1/12 kl 18 i Idre prästgård

Kan Du inte där Du bor närmast är Du förstås välkommen annorstädes.

VÄLKOMMEN! 
Åke Näslund, en personlig medlem i banken, tel. 070-589 72 39

TRÖTT TILL MILJARDERS 
PÅ DIN BANK?!

www.jak.se • Utan ränta, för en rättvis ekonomi

Älvdalens GK

bjuder in till 
HÖSTÅRSMÖTE

Söndag 27 nov kl. 17.00
Plats:  Baureð

Vi bjuder på fika.
Välkomna!

manusstopp 
fredag 25/1130/11Nästa 

nummer
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Älvdalens kommun
informerar om

Medborgarlöftet är ett resultat av den enkät som genom-
fördes i april 2016 och de dialoger som hållits med 
medborgare och medarbetare inom kommun och polis.

Utifrån dialogerna, där medborgarna tillfrågats om var och när 
de upplever otrygghet, har tre fokusområden valts ut. 
Dessa är trafik, frånvaro av polis och busliv.

Från 1 november 2016 till 31 mars 2017 lovar kommunen 
och polisen att genomföra följande aktiviteter för att öka 
tryggheten i Älvdalens kommun:

•  Polisen ska genomföra trafikkontroller, både hastighets- och    
 nykterhetskontroller. Trafikkontroller leder till att polisen är  
 både synlig och tillgänglig.
•  Polisen och kommunen kommer att arrangera informations- 
 möten för ungdomar och föräldrar tillsammans med lokala  
 föreningar med flera.
•  Polisen och kommunen ska genom kommunpolis och 
 kommunalråd träffa medborgare vid minst en träff på 
 respektive tätort. 
•  Kommunen ska aktivt stötta och arbeta tillsammans med  
 motorintresserade ungdomar för att skapa förutsättningar för  
 att deras intresse kan utvecklas under ordnade former.
•  Kommunen ska i processen med framtagande av ny över- 
 siktsplan beakta och ta med synpunkter som medborgarna  
 har i frågan om trafiksäkerhet kring säkrare gång- och cykel 
 miljö

Läs medborgarlöftet i sin helhet på Älvdalens kommuns 
webbsida: www.alvdalen.se

ÄLVDALENS KOMMUN OCH POLISEN 
TECKNAR GEMENSAMT MEDBORGARLÖFTE

Möte om unga och trafik

Älvdalens kommun
informerar

Välkommen till möte om unga och trafik
Föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar plus ungdomar som 
kör eller kommer att köra A-traktor och snöskoter hälsas 
välkomna till informations- och dialogmöte där vi bland annat 
kommer att prata om trafiksäkerhet och lagstiftning.  Välkomna 
är också ungdomar som tagit eller snart kommer att ta 
B-körkort, deras föräldrar och andra intresserade.
Tanken är att utbyta erfarenheter om vad vi tillsammans kan 
göra för att få en bra och säker trafikmiljö i kommunen. 

     Välkomna till Brittgården i Älvdalen 
          1 december kl. 18.00 – 20.00

BRÅ (Brottsförebyggande rådet Älvdalens kommun) i samverkan med: 
Polisen, Mora Trafikskola, RVR och Älvdalens snöskoterklubb

Vill du veta mer kontakta:

Älvdalens kommun, kontaktcenter
tel: 0251- 313 00, e-post: kommun@alvdalen.se

Välkomna till Evertsberg 
söndag 27/11 kl 11-15

Hantverkare m.m.
Musikunderhållning, Evertsbergsmågarna med komp.

  i Bygdegården

•Adventskaffe
•Porfyrutställning av Jan Westling
•Utställning och försäljning från     
  lapptäckskursen.

  i Bagarstugan

•Tunnbrödsbak
•Liten Julmarknad med       
  försäljning av bröd 
  och hantverk.

Nästa nummer av 
AnnonsKullan 

delas ut 
onsdag 30/11 
inför Julskyltningen 

i Älvdalen
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Lördag 3 & Söndag 4 dec

Lördag 10 & Söndag 11 dec

Boka gärna på tel 073-844 56 49
Önskemål om annan tid, ring för info 073-844 56 49

Bjärres Bygdegård ek. förening
Välkomna!

Pris 300:-    

Julbord i Evertsbergs Bygdegård
kl 11-16

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

Paket som växer med barnen
Längdskidor

skridskor

Därefter byter ni upp till större storlek för 

Köp första paret för 

Komplett skidpaket 
där ni köper första för 

Därefter byter ni upp till större storlek för

Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

599:-

450:-

250:-

1595:-

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

1995:-
från

motionär 
till elit

Skidpaket
           ...så klart 
      har vi även 
   de populära 
  vallningsfria 
 skinskidorna 
                från

VaLLa-
serVice

skid-
uthyrning

Ska vi vara i tid i år? kom in och 
beställ fina julgåvor 

Personliga tryck

Vi �yttar ut ur källarlokalen 
vid Swedbank och in i den 
mycket rymliga lokalen vid 
gamla systembolaget. Nya 
besöksadressen är Furuvägen 
3 i Älvdalen. Vi öppnar 
butiken den 28/11 och har 
Öppet hus på julskyltningen. Se senare annonsering.
OBS! Öppettiderna kan just nu variera, �nns dock alltid på telefon!

Ring eller kom in i butiken så hjälper vi dig att 
hitta �na gåvor till nära och kära!

Varför inte beställa en Jacka, Fleece, 
Hoody, T-shirt eller något annat med 
personligt tryck inför julen?  

 º Kök & Dukning
 º Inredningsdetaljer
 º Tyg & Textil
 º Belysning
 º Smycken & Mode
 º Gåvokort 
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FOLKPARK ´65

Pilkastning
Lyckohjul

Dansbana
DansVarmkorv
Slagsmål

Tombola

Ung som gammal, man ur huse,
möt upp på parken!

kvartettNykvist´ś

JULSHOW på Hotell Älvdalen, kl. 19.00, 679:-/pers  
inkl. 3-rättersmiddag, boka bord på tfn: 0251-105 00

25/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 = FULLBOKAT! 
16/12 = fåtal platser kvar!

EFTERINSLÄPP till dansen  
från kl. 22.00 entré: 80:-, gäller alla datum, 18 år leg

Fredag 25/11 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Pluggannonser

Geblod.nu_plugg_fyrkantig.eps

Geblod.nu_plugg_fyrkantig_sv.eps

Geblod.nu_plugg_liggande.eps

Geblod.nu_plugg_staende.eps

Geblod.nu_plugg_staende_sv.eps

 

PG: 90 03 39-3   
BG: 900-3393
Ring Givarservice: 
020-075 17 17

alzheimersti�elsen.se 

Minnesvärd
Jag, Claes Malmberg, är en av dom som stödjer 
ny svensk patientnära klinisk forskning kring 
Alzheimers sjukdom. Endast forskning kan 
lösa Alzheimers gåta. Ge ditt bidrag idag!

Minnesvärdar
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