
Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen Tel 0251-431 31 070-253 84 57
www.annonskullan.se      
e-post: evylena@telia.com   PG 410 93 42-8  BG 5479-0639

AnnonsKullanAnnonsKullan

AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Älvdalen 010-7474 750
Särna 010-7474 800
Idre 0253-20078

Norra Dalarna

gelehjärtan
Aroma 
per st

pan pizza
Billys 8-pack
        per förp.

1000

färsk skinkstek  
      i bit
            per kg

3500
3st

5990

Alla Hjärtans Dag 
på lördag!

6990

kanon
pris

2690

3990

Hej!
Roger här...
Nu sänker vi priset 
på massor av varor 
i våra butiker! 
Följ pilarna i butik!

ekologisk a-fil
  1 lit. 
         per st.

baguetter             
Långa 380g
Nygräddat i butik.
          
    per st 995

Priserna gäller i Coop Konsum Älvdalen, Särna och Idre t.o.m. 15/2 2015 eller så långt lagret räcker.

tårtor
Frysta Frödinge 
olika sorter per st

Försäljning av VM-PÅSEN 
börjar måndag 16 februari 

och pågår hela WM!

MElodiFEStiValtiPS!
soft tortilla
Santa Maria 
320g      per st 1000

pepsi  7up 
zingo
1,5 lit  pant tillk.

På torsdag i Älvdalen, 
kl 13 -18 bjuder vi på fika, 

och hjälper dig med
PoÄng-shoPen. 

Kom ihåg att ta 
med dig kortet!

Nästa vecka startar 
Skid-VM!

Innehåll
1 fl. Blossa Glögg2 st Kexchoklad1 st Stilldrink 3-p1 pkt Grillkorv Coop1 pkt Korvbröd 10-p1x6 st Russin, små paket1 st vikbar sittdyna

o.p. 136:10 per påse

VM-PÅSE100:00MEdlEMSPRiS
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Älvdalen
Torsdag 12 februari 
9.00-12.00   Öppna förskolan i Brittgården. 
18.30-20.00  Öppet samtal om livet och om tron, i Brittgården.
   samtalsledare: Inga Persson.
18.30   Föreläsning i Brittgården ”Våga vara förälder & håll kärleken  
   levande”  Familjenätet i Älvdalen 

söndag 15 februari     
11.00   nattvardsgudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin elgbro. 

Måndag 16 februari
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 (för barn i årskurs 1-6)

Tisdag 17 februari
11.00   sångstund i stugan på Furuvägen. 

onsdag 18 februari
11.00   Andakt i Tallbacken. Ulf Jonsson och Christina Wermelin elgbro.

Torsdag 19 februari 
9.00-12.00   Öppna förskolan i Brittgården.
18.00   Kvällsmässa i Älvdalens Kyrka.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin elgbro.

söndag 22 februari
11.00   gudstjänst ”med stora och små” i Älvdalens Kyrka. 
   Inga Persson och elisabeth sjödin.
   Barnkörerna medverkar.  /se annons/

Måndag 23 februari
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 (för barn i årskurs 1-6) 

 

Nornäs Kapell
söndag 15 februari
14.00   gudstjänst i nornäs Kapell. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin elgbro. 

Åsens Kapell
Tisdag 24 februari
11.00   Åsen syförening i Knutsstugan.

                    Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården
Tel: 0251-431 40 Måndag, onsdag-Fredag 10.00-12.00

                hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen Evy & Lena

Mmm..det drar ihop sig till 
semmeldagen! Eller fettisdag som 
den heter på riktigt. Men först har vi 
köttsöndagen och sedan bull- fläsk- 
eller korvmåndag. Lite valfritt där vad 
man vill kalla den där dagen. Beror 
nog på vad man äter. Hursomhelst så 
är det dags att ”moffa” i sig, för sen blir 
det fasta i fyrtio dagar. Inte så många 
som följer den där gamla traditionen 
nuförtiden förstås. Egentligen vore 
det nog ingen dum idé att tvingas 
späka sig de där veckorna. Men ser vi 
inte en liten tendens till att vi börjar 
tröttna på allt frosseri ändå? Vi har 
till exempel testat minisemlan. Liten 
men naggande god. Och väldigt lagom 
i storlek till en kopp kaffe. Ja, vi vet 
det är fruktansvärt att äta semlor 
före premiärdagen, men vi gjorde det 
ändå! Man måste ju vara lite ”wild 
and crazy” ibland. Flera butiker har 
också börjat införa mindre godispåsar 
och det är verkligen välkommet. Lätt 
hänt att det blir lite mycket i de där 
femkilospåsarna när man plockar några 
segisar och surisar här och där bland 
hundra sorter. Ett tag fanns det också 
nästan bara enorma jättemuffins på 
cafeérna, men även muffinsen börjar 
krympa ner till sin normala storlek. 
Kanske allt ”bigpack” av onyttigheter 
kläms in i skämshörnet till sist. 
Butikerna vill så klart sälja mycket och 
stort så någon motatack kommer det 
antagligen i så fall. Femtiokilospåsar 
av ”Stevia” kanske? Varje hälsofreaks 
stora grej just nu. Det används som 
ett ”nyttigt” alternativ till vitt socker, 
och kalorimässigt har det i och för 
sig noll kalorier. Det är glykosider 
från växten stevia som används till 
att framställa sötningsmedlet, och 
det har fått e-nummer E960 och är 
godkänt som livsmedelstillsats sen 
några år tillbaka. Steviolglykosider är 
såklart inte ”naturligare” bara för att 
de utvunnits ur ett blad istället för ur 
en beta. Effekterna är desamma som 
med vanligt socker, det triggar igång 
belöningssystemet i hjärnan och ökar 
suget efter mer. Och slutprodukten har 
genomgått många kemiska steg under 
framställningsprocessen. Nyttigt? 
Njae..! Det bästa kanske ändå är att 
försöka bli av med suget efter det som 
är sött. Och det blir man visst om 
man utesluter både ”vanligt” socker 
och ”låtsassocker” från kosten, sägs 
det. Själva tar vi det i små etapper. Vi 
börjar med att gå från storsemla till 
minisemla!     
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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 i Älvdalen, Mora och Orsa. 
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: Centrumtryck
Distributör: Posten

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

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Predikoturer för Älvdalens Baptistförsamling Salem.

Ons 11/2 kl 13.00 Dorkas. 
Sön 15/2 kl 11.00 Gudstjänst med Burmesiska gruppen.
Lör 21/2 kl 10 - 16 Scoutdag.
Sön 22/2 kl 11.00 Nattvardsandakt.   Församlingens årsmöte.
Ons 25/2 kl 13.00 Dorkas. 

öppettider Loppis i Åsen! öppet  mån-tors kl. 10-15 Fredag StÄNGt
Vi tar emot böcker och prylar för loppis.

www.annonskullan.se

Vackraste rosen till din (hemliga) Valentine 
köper du på FJÄrIl Älvdalen
Kvalitet till bästa pris, fin förpackning!

Öppettider: Måndag till Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndag stängt
För Blommor, Plantor, delikatesser från Sverige.

Dalgatan 101
79230 Älvdalen
tel 0251-32032

Välkomna!

FJÄRIL

Ost från Holland

Blommor till 
dop, bröllop, 

och begravning.

14 februari Alla Hjärtans Dag

VISSA FRÅGOR 
HAR INGA 

ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma 

och utsatta unga som vill att någon  
vuxen tar dem på allvar. Smsa bris50  
till 729 09 så ger du 50 kronor och 

hjälper oss att fortsätta svara.

Nästa nummer 

25 februari  
Manusstopp fredag 20/2
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Grattis

MöRt 3:- /st
070-353 90 82, 070-582 26 18

   Säljes

manusstopp  fredag 20/2

Nästa 
nummer

25 februari

Försvunnen

har någon sett katten 
Nizze? Försvann från 
Månsta 11 dec.  
Tel.  070-270 37 23 eller
070-204 92 29

www.alvdalsfoto.se Centerpartikretsen i Älvdalen 
håller ÅRSMÖTE

i Gamla Småskolan, Evertsberg
Måndag 23 februari kl. 18.00

•Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
•Aktuellt från politiken i Älvdalen.

•Eventuellt någon inbjuden gästtalare.
•Vi bjuder på förtäring.

Alla Centerpartimedlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

STORT GRATTIS TILL 
VÄRLDENS BÄSTA PAPPA 

Ove Jansson 
som fyller 60 år den 18/2!

Grattiskramar 
från dina vice cheriffer

Annica & Linn

Älvdalens Röda korskrets
har ÅRsMÖTE

Tis 24 februari   kl 17.00
Plats: Älvdalens Biograf

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.
Välkomna!

Vi bjuder på lättare förtäring.
 Välkomna!

ÅRSMötE

Tisdag 3 mars kl 19.00
tre Björnar

•sedvanliga årsmötesförhandlingar.

•Intressant information om     
  föreningens verksamhet.

•nya ägarna Tini och lennart    
  berättar om sitt första år på     
  Tre Björnar Vandrarhem.

Kyrkofullmäktige 
kallas till sammanträde 
i Brittgården, Älvdalen 

Tisdag 17 feb. 2015 
klockan 19 00

Älvdalen 2015-02-05 
Peter Egardt
Ordförande

ÅRSMötE  2015
13/2 kl 18.30 rots skans

Klubben bjuder på fika.
Anmäl er gärna till leif  10058

eller Karl 070-353 03 01

Ännu en lycklig vinnare i 
Rovswaiders moped-lotteri.

Rune Larsson, Näset

VARJE DAG INSJUKNAR 
70 PERSONER I DEMENS

STÖD FORSKNINGEN,
BLI MÅNADSGIVARE

Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste formen av 

demenssjukdom.

Alzheimer är en 
obotlig sjukdom.

Allt fler unga 
får diagnosen 

alzheimer.

Ca 2000 svenska barn 
växer upp med en 

demenssjuk förälder.

GE EN GÅVA
Tel: 020-30 11 30, BG: 901-1198, PG: 90 11 19-8
www.alzheimerfonden.se

Utgivning våren 2015

18 mars  manusstopp  fredag 13/3
1 april manusstopp  fredag 27/3
15 april manusstopp  fredag 10/4
29 april manusstopp  fredag 24/4
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Fredagar udda veckor
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

annonskullan är till för dig 
som vill synas i norra dalarna 

och södra Härjedalen!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka din annons redan idag!
tel: 0251-43131, 070-2538457

Mail: evylena@telia.com Midsommar

128 dagar 
kvar   
till 

Folkmusikgruppen  

HomeCraft

Blybergs Bystuga
15 februari 18.00

emma härdelin, Johanna Karlsson
& Johannes Berndalen

Förköp biljetter: 
Älvdalens Bibliotek  0251-312 70

Arr:

ÄLVDALENS BIO

3D

14/2 kl 18 och kl 21
15/2 kl 19
Fr 15 år.  80 kr

19/2 kl 19 
26/2 kl 13   OBS TIDEN!
Barntillåten   70 kr

JUPITer AsCendIng  3D
20/2 och 22/2  kl 19
Fr 11 år    100 kr

nATT PÅ MUseeT
grAVKAMMArens heMlIgheT
21/2 och 22/2  kl 16
Fr 7 år   80 kr

27/2 och 1/3  kl 19
Fr 11 år  80 kr

28/2 och 1/3  kl 16
Barntillåten 60 kr

Premiär! 

FIFTy shAdes oF grey

TreVlIgT FolK

BerÄTTelsen oM AsKUngen
13/3 eng tal
14/3 & 15/3 sv tal

Premiär! 

Välkomna! 

BIg hero 3D
3/3 kl 16
4/3  kl 13 och kl 16
Fr 7 år  80 kr

sPorTlovsfilm 

Fr 7 år 80 kr

Veckostäd • Månadsstäd • Personlig omsorg

tel: 076-075 90 78
Bygg anna-karin axelsson

Fröken rut

4
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Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176

www.moraglas.se

0250-

Dalgatan 77 • 0251-105 00  
• www.hotellalvdalen.se

Temabufféer 
LÖRDAGAR 18-21  

21/2 – Medelhavsbuffé 
28/2 – Pastabuffé
  7/3 – Pastabuffé
14/3 – Mexikansk buffé 
21/3 – Amerikansk buffé

After Work 
FREDAGAR 18-21 
159:- inkl. dryck
 
13/2  –  Nachotallrik 
            Pulled Pork
20/2  –  Husets burgare 
            Club Sandwich
 
Uppehåll under Vasa-
loppshelgerna!

After Dagis 
ONSDAGAR 16.30-20  

Skippa matlagning och 
kom till oss! 
Två rätter för stora en 
för de små. 
 
95:-/vuxen 7:-/barn/år
Glass till barnen!

Lekrum 
med pyssel 
för barnen!

Klädutförsäljning 
FREDAG 20 FEB 
LÖRDAG 21 FEB 
11.00 – 15.00  

I “Fabriken” (nedre plan 
på hotellet) 
Märken som: Kaffe, 
Cream & Repeat. 
 
Välkomna!

Välkomna!

oxfilé med ugnsrostad potatis, baconlindad 
sparris, Jack daniels sås och tryffelbearnaise.
Vit chokladmousse med hallon.

kvällens tips!
kvällens tips!

245:-/person

Boka bord till 
alla Hjärtans dag 14/2!

Boka bord till 
alla Hjärtans dag 14/2!

Tel. 0251-10980
www.dalgatan118.com

Billy 
Opel

Från 23.00

entré 100 kr

Öppettider: måndag-fredag  07.00-17.00,  lördag 09.00-13.00

din lokala bygg-  järn-  & trävaruhandlare!

Andvägen 13, 79630 Älvdalen • info@byggv.se
Tel: 0251-59 73 30

STÖD
KAMPEN MOT

BARN-
DIABETES

Pg 90 00 59-7

Nästa nummer

25 februari

Manusstopp fredag 20/2
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Det senaste tapetmodet är kanske det roligaste på 
länge. Använd tapeter som dekoration eller istället för 
tavlor. Våga mer – sätt inte en mönstrad tapet på bara 
en vägg, utan alla fyra! Och använd ett tapetbord när 
du tapetserar och upptäck hur allt blir mycket enklare 
och bättre. Välkommen in i din butik!

nordsjoidedesign.se

Just nu får du mer för pengarna!
Meralisation

Gäller utvalda tapeter, 
färg och golv.

Köp 4 
betala för 3

Erbjudandet gäller 6–15 feb. 
Lokala avvikelser kan förekomma.


