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Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Älvdalens kommun
informerar

Än är det inte över
Vi förstår att många anhöriga och boende/brukare/kunder längtar efter att få träffa  
varandra, men smittskydd Dalarna kan se att det finns en ökad smittspridning i vårt område.

Det är extra viktigt att skydda äldre och riskgrupper. Personer över 70 år är den främsta  
riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i Covid-19. 

Vi fortsätter därför med besöksförbud på våra äldreboenden. Vi är också väldigt rädda om våra 
hemtjänstkunder. Fortsätt hålla kontakten, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

Du som är äldre eller tillhör en riskgrupp kan få gratis hjälp med att handla mat, hämta medicin 
eller låna hem böcker. Ring oss så förmedlar vi kontakten till din butik och FRG som hjälper till 
med utkörningen.

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

Tack för din insats!
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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   

18.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren,
Marie Johansson.

Midsommardagen 
lördag 20 juni

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

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

Den helige Johannes döparens dag 
Söndag 21 juni

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

Tredje söndag efter trefaldighet 
Söndag 28 juni

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Marie Johansson, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 24 juni

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.

Sommaren är här! Med glädje och förväntan står vi i tiden med skol-
avslutningar, examenshögtider och annat som hör till, kanske är det 
första doppet i sjön redan avklarat och den första glassen avsmakad. 
För många väntar ledighet och sommartider, en tid att få stanna upp 
och vila. Många av oss har någon favoritplats bland naturens mångfald 
där vi finner ro. Platsen där jag kan vara mig själv. Platsen där jag kan 
reflektera över var jag är och vart jag är på väg. Vare sig det är sjö, skog 
eller äng så påminner naturen oss om att det finns en kraft som är 
större än människan. En kraft som finns i allt skapat och en kraft som 
tillförs till oss, en livgivare. 
Naturen ängslas inte, den förlitar på den högre makten Gud. Även om 
jag inte alltid förstår Guds vägar, så kan jag ändå ta till mig att se livet 
såsom i en spegel. Alltså att Gud fortsätter att bry sig om sin skapelse – 
och i allra högsta grad att Gud bryr sig om oss människor. 

Välkommen till församlingens gudstjänster i sommar, både på 
söndagar men också under onsdagskvällar då vi firar en enklare 
gudstjänst präglad av olika former av musik och psalmsång.

Jag vill önska dig en välsignad början på sommaren!

Andreas Nerelius
Kyrkoherde

Kyrkan hålls öppen: månd 6/7 – sönd 2/8
Är du intresserad? Kontakta:
Alfhild Sehlin  0251-416 48
alfhild.sehlin@svenskakyrkan.se

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

Onsdag 1 juli

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

Fjärde söndagen efter trefaldighet 
Söndag 5 juli

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
körsångare från Våmhus.

Onsdag 8 juli

Är du intresserad av att vara delaktig i årets Vägkyrka?

Vi önskar er en trevlig Midsommar!
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Evy & Lena

Ledare under veckan

Bra att veta

Ansökan

Wawel og wårå är ett 5 dagars läger där du kan få kunskap om
och möjligheten att praktisera det älvdalska språket. I fem dagar
kommer du tillsammans med 7 andra ungdomar och tre ledare
uppleva ett oförglömligt äventyr i skogen. Du kommer träffa nya
vänner, göra massor av roliga aktiviteter, bada, paddla kanot och

mycket mer. All mat ingår och vi kommer tillsammans laga
maten över öppen eld/trangiakök. Vi kommer spendera den

största delen av tiden utomhus. Wavel og wårå är ett mobilfritt
läger. Det innebär att när du kommer till lägret så får du lämna
in din telefon och när du åker hem så får du tillbaka den. Detta

gäller även dator, padda och kamera. Du kommer att få en
engångskamera med 16 bilder samt en goodiebag med
spännande saker du kommer ha nytta av under veckan. Det kommer att finnas en nödtelefon som

vårdnadshavare/anhöriga kan ringa om det skulle vara
något akut. I nödtelefonen kommer även nummer till
ungdomarnas anhöriga finnas om det skulle hända något
under veckan. Den här telefonen kommer ledarna alltid
att ha med sig. 
Vi har noggranna säkerhetsrutiner som vi följer under hela
veckan.
Detta är ett alkohol och drogfritt läger. 
Diskriminering, kränkning eller mobbning är inte okej.
Detta kan leda till att man få lämna lägret. 
För att du ska få följa med på lägret krävs godkännande
från vårdnadshavare.

W A V E L  O G  W Å R Å
 

Är du intresserad av att ta del av det älvdalska språket? Vill du träffa nya
vänner, paddla kanot, vandra eller bada i ett vattenfall? Nu får ungdomar i

Älvdalens socken chans att följa med på sommarens största äventyr.

Lina Karlsson- Född och uppvuxen i den vackra byn Åsen. Jag
älskar äventyr och resor, utomhusaktivitet och att träffa nya
människor.  Jag driver företaget No Connection. No
Connection är ett företag som arrangerar telefonfria äventyr i
skogen. Mitt stora syfte med mitt företag är att få människor
att må bra, skapa en härlig gemenskap, förebygga psykisk
ohälsa samt ge chansen att vara med om ett oförglömligt
äventyr.

Det här lägret är för dig som är 13 - 15 år, bor i Älvdalens
socken och vill vara med om ett spännande äventyr samt få

kunskap om det älvdalska språket. Det behövs ingen
förkunskap, men däremot behövs det en vilja att vara

beredd att lära sig mer.

Emil Eriksson - Född och uppvuxen i byn Holen, Älvdalen. Mina
intressen är träning, jakt,  vara ute i naturen och umgås med
min sambo och våra två hundar. Till vardags jobbar jag i det
älvdalska projektet Wilum og Bellum som
ungdomssamordnare.

Ansöka gör du genom att fylla i formuläret nedan. Både
motiveringarna och hur tidigt ansökan skickas in kommer ha
stor betydelse när det gäller vilka ungdomar som får chansen

att delta. Sista ansökningsdagen är den 31 juni, därefter
kommer de deltagare som valts ut att kontaktas och få all

nödvändig information samt en packningslista.

Rasmus Larsson - Jag är 16 år och går på samhällsprogrammet i
Mora. På min fritid fiskar jag mycket och spelar fotboll och
ishockey. Jag är även intresserad av jakt. Jag har pratat
älvdalska sen jag var liten.

 

Vem får följa med?

Vad är wavel og wårå? Vart kommer vi att bo?

Djupsildret i Älvdalen. Här kommer vi att bo tillsammans i
både i stuga och tält.

Emil.Eriksson@alvdalen.se eller 073 - 82 63 775 info@no-connection.se eller 072 - 03 37 671

Har du några frågor?

Kumið og werið min i wildest eventyrę i såmår

 Emil: Lina:

                       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

Välkommen till Salem i Midsommartid! 
Kapellet är öppet för bön och andakt - söndag 21/6, 28/6 och 5/7  kl. 11–12

Den här midsommaraftonen 
kommer inte att vara som 
andra års aftnar. Såklart, ingen 
midsommarafton är den andra 
lik, men den här kommer ändå 
att vara speciell på ett alldeles 
eget sätt. För ingen dansar i år 
ringdans till ”små grodorna” och 
håller en okänd hand i sin. Ing-
en går tillsammans och plockar 
ängens blommor och binder 
långa rankor till midsommar-
stången. Ett litet virus, så litet att 
det är osynligt för vårt öga, har 
satt hela världen ur spel. 
Midsommar blir det trots allt 
och vi får väl ändå fira så gott vi 
kan. Vill man ha något att dansa 
runt så går det ju finemang att 
göra en liten privat stång, så kan 
man hoppa runt där, som en 
liten groda. Helt på egen hand, 
utan någon eventuell smitto-
härd vid sin sida. Och är man 
fortfarande i det stadiet att man 
är nyfiken på sin tillkommande 
så är det något som funkar hur 
bra som helst denna midsom-
marnatt. De flesta av dessa 
”stupsäkra” profetior kräver 
nämligen total avskildhet för att 
det ska fungera. Således perfekt 
att utöva i dessa karantäntider. 
Vill man inte köra klassikern 
med sju sorters blommor, 
plockade under tystnad och 
gärna medan man klättrar över 
sju gärdsgårdar, så finns det fler 
sätt. Man kan ju till exempel 
sätta sig bak och fram på en stol 
och äta strömming. Säkert som 
amen i kyrkan kommer käres-
tan att visa sig under natten. 
Funkar inte det så kan man äta 
lite salt gröt innan man lägger 
sig. Då ska den tillkommande 
dyka upp i drömmen med ett 
glas vatten eller annan dryck att 
släcka törsten med. Det finns 
såklart många sätt för den här 
magin, varför inte klä av sig 
naken och gå motsols runt en 
källa i skogen. Om man inte blir 
yr och drattar ner i källhålet så 
ska den kärastes synas i vattnets 
spegelbild efter de nio varven. 
Ja,ni hör ju, finns mycket att 
sysselsätta sig med på midsom-
marnatten. Åtminstone för den 
som trånar efter kärlek. Vi andra 
gamla ruggugglor får väl hålla 
oss på vår kant, ta en sillbit och 
en nubbe och hoppas på bättre 
tider. Ha de!
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Önskas hyra

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 

8 juli 

   Köpes
liten eka max 3 m. 
önskas köpa.
070-2980185, Jan

Blybergs samfällighets-
förening

kallelse till årsstämma
Onsdagen den 24 juni 

2020 klockan 19.00 
Blybergs bystuga utomhus.
Klockan 18.45 registrering 

av röstberättigade
Ärenden enligt stadgarna

Årsredovisningshandlingar 
finns tillgängliga hos 

kassören och i bykontoret
Styrelsen

Klockan 18.00 samma dag 
årsstämma 

Blynetekonomisk förening.
Månsta vvOF

Ordinarie årsstämma i 
gamla skolan i Månsta 

fredag 3/7 kl. 18.00
Ärenden enligt stadgarna.

För nya jägare gäller 
anmälan till årets jakt 

senast på årsstämman, 
för övriga gäller anmälan till 

årets jakt senast 9/8.

Medtag fullmakter.
Styrelsen

Tack
Varmt tack till Palliativa 
teamet, Hemsjukvården 

och Hemtjänsten i Älvdalen 
för mycket god och ömsint 

omvårdnad av 
May-Britt Hermansson 

under hennes sjukdomstid och 
sista tid i livet! Och för mycket 

fint stöd till oss närstående!
Syskonen med familjer och 

Anna, Ulla, Sune Åsens Jaktvårdsförening kallar delägarna till  
 ÅrSMöte  

 Söndagen den  28 / 6  2020  kl. 18.00  
 vid Slaktladan   

 Ärenden: Enligt stadgarna.  
 Nya och gamla älgjägare anmälan till årets jakt  

 senast 31 maj  
 Anmälningsavgift 300:- insättes på  

 Plusgiro nr: 507927-2  
 senast den 31 maj  

 Välkomna !  
 Styrelsen 

Ordinarie årsmöte
karlsarvets vvOF

Fredag 26 juni kl. 18.00
i karlsarvets bystuga

Ärenden enligt stadgarna
ev. nya jägare anmäler sig till 

ordförande före årsmötet.
Välkomna! styrelsen

Pensionerad sjuksköterska 
söker stuga/hus 3 r.o.k. 
i Älvdalen eller dess närhet.
070-2564654

Älvdalen

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

Telefonnummer   116 111 
Mejl & Chatt         bris.se

”När jag blir stressad får jag ont i magen.”

Till BRIS kan du ringa och skriva om stort och smått.

AnnonsKullan
- ditt lokala annonsblad -

www.annonskullan.se
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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!

Tandläkare Johannes Hütter   
Dalag. 12, Orsa • 0250-401 75 • www.orsatandvard.se

Behöver  
du hjälp med  

Dina tänder? 
Ring oss! 

önskar Johannes med personal

Vi har semesterstängt 6 juli–7 augusti.

Trevlig midsommar

Tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

Särna (park. vid kyrkan)
tisdag 23/6  kl 15-16
lördag 27/6  kl 14-15

idre (vid Idrebua)
tisdag 23/6  kl 17-18
lördag 27/6  kl 16-17

Älvdalen (mitt emot Biografen)
torsdag 18/6  kl 10-18
Fredag 19/6    kl 10-14
Måndag 22/6 kl 17-18

Jordgubbar säljes
Först till kvarn!

Butiken på Sollerön 
öppen varje dag 10-18

Glad Midsommar!
Glöm inte att hålla avstånd och lova att hålla er hemma vid minsta sjukdomssymtom.

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

Följ oss gärna på 
FB och Instagram

Uteliv i Midsommar

Fiskeutrustning
Fiskekort
Metmask
Myggmedel
Flytvästar
Fritidskläder
Fritidsartiklar
rökar/Spån/Bränsle
Sommarlek/Spel
Cyklar/MtB-Standard-elcykel
Cykeluthyrning

öppettider:
Ons 17/6 10-18
tors 18/6 10-18
Midsommarafton 10-13
Midsommardagen StÄnGt

Önskar alla en Trevlig Midsommar!

Trevlig Midsommar 
önskar  AnnonsKullan 

Vi ses igen den 8 juli
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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

8 juli 
manusstopp fredag  3/7

www.annonskullan.se

Älvdalens Sim- och Ishall
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simhall.ishall@alvdalen.se   0251-312 83
www.alvdalen.se

Välkomna!

Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och Ishall

Den perfekta anläggningen för både 
familjeutflykten och träningspasset

Vi erbjuder 50-meters simbassäng, 
barnbassäng med 60-meters 
vattenrutschbana och plask-
bassäng för de minsta.
Bastu, bubbelpool och solarium 
för en avslappnad stund.
Vi har även en cafeteria med grill, glass 
samt lättare förtäring. Utanför simhallen finns 
stora gräsytor för solbad, fikastund och lek.  
Vi har basketkorg, beachvolleyplaner, utomhus-
pingisbord och fotbollsmål för roliga aktiviteter.

Sommaröppettider gäller under vecka 26-33
Måndag-Tisdag    kl. 10.00-16.00
Onsdag              kl. 10.00-19.00
Torsdag                kl. 10.00-16.00     
Fredag   stängt
Lördag   stängt
Söndag   kl. 10.00-16.00

 Midsommarafton stängt!

Tel: 0771-450 450
apoteket.se

Hos oss kan du hämta ut dina 
receptbelagda läkemedel, få personlig 
rådgivning och handla kvalitetssäkrade 
produkter som gör det enklare att må bra.

Apoteket 
Furuvägen 3, Älvdalen
Vardagar 9.30–18
(vecka 27–34) 

Handla 
dygnet runt på 

apoteket.se

Välkommen 
till Apoteket!

Norra Dalarnas Fastighets AB
Brotvägen 5, Tel: 0251-31 162
E-post: liselott.lovgren@nodaf.se
www.nodaf.se

SeMeSterStÄnGt 
vecka 29 - 31 

Ordinarie öppettider 
mån- fre 9-12

För anmälan och info:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se  
alt. 0251-312 72 

SOMMArBOKeN På ÄLVdALeNS BIBLIOTeK

Älvdalens kommun
           Informerar

Är du 8-12 år? Biblioteket ordnar 
träffar och aktiviteter i sommar. 
Alla får vara med!

Fredag 3/7 kl. 13:00 Pyssel tillsammans 
med Hanna Nielsen.

Måndag 10/8 kl. 13:00 Vi gör film med green screen 
och iPads tillsammans med Niklas Nieminen.



7AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

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

Eston 7 år, neuroblastom.

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den 
vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen.  
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.
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Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  8/7

manusstopp fredag 3/7 
Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

röjsågar FS 460

 9290:-
inkl. 3 skärutrustningar!

           FS 410 

NU 7490:-
ord. pris 8490:-

kampaNjpriS

inkl. 3 skärutrustningar!

Öppettider: 
Mån-Fre 7-17, Lördag 9-14

0251-597330

Midsommarafton
Midsommardagen STÄNGT
Efter midsommar börjar 
vi med extra långa 
lördagar,  öppet till kl. 14

Skön sommar!!

Äntligen är sommaren här...!
Vi har det mesta du behöver för sommarens aktiviteter.

Sp
ar

a 
an

no
ns

en

JÄLL  LOPPIS
Nallgården, Risbergsv. 7 i Loka, Älvdalen. Skyltat från RV70.

(HÖSKULLE LOPPIS)

sön  28/6   10-16  Trädgårdsfika
sön   5/7   10-16  Trädgårdstema
sön  12/7   10-16 Bokens dag
sön  19/7   10-16 Barnens dag med djur
sön  26/7   10-16 Hantverk
sön   2/8   10-16 Skördetema
sön   9/8   10-16 Retrodag
sön 16/8   10-16 Fikabuffé

Försäljning av hembakat 
fika i mysig miljö.

Kavelgris, tunnbröd och bondsmör 
säljes i begränsat antal varje gång.

Se mer info om våra populära teman på Facebook ”Lokas Jäll Loppis”

Varmt välkomna!

Vi har i år öppet färre dagar då vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och behöver vara flera i personalen på plats för att kunna bidra till en säker miljö. 
Vi kommer att släppa in Max 30 personer åt gången på loppisen, för att undvika 
köbildning i trånga passager. Fikat hålles separat så ta gärna en fika medan du 
väntar. Tänk på att hålla avstånden vid ev. köbildning och stanna hemma om du 
känner dig sjuk!        Följ oss på Facebook för mer info. 
Tillhör du riskgrupp? Ring Maria Andersson 070-1881440 så öppnar vi upp för 
privat visning för dig själv, din familj eller dina kompisar. 


