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AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Olssons
Öppet alla dagar  8–21

Priserna gäller vecka 20 t o m söndag 17/5-15. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Vi kan mat.
Du med.

Råvaror och recept Råvaror och recept Råvaror och recept 
i en färdig matkasse.i en färdig matkasse.i en färdig matkasse.

Vi kan mat.Vi kan mat.Vi kan mat.
Du med.

Nyhet!
Vår matksse ger dig 
goda, varierande och 
näringsriktiga recept, 
framtagna av ICAs 
egna kockar. 
Vi erbjuder både 
tredagars- och 
femdagarskassar.

Priserna gäller vecka 20 t o m söndag 17/5-15. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 21k   
 /st 

 Grillolja 
 Santa Maria.   400 ml.     

   Jfr pris 52:50/liter.    

 Max 2 köp/hushåll. 

 Drick-
kvarg 
 Arla.   350 ml.   

Olika smaker.   

   Jfr pris 22:86/liter.    

 Max 2 köp/hushåll.   Max 2 köp/hushåll. 

 8k   
 /st 

 Vispgrädde 
 ICA.   250 ml.     

   Jfr pris 32:00/liter.    

 Max 2 köp/hushåll. 

 Engångsgrill 
     Så långt lagret räcker.   

 Max 1 köp/hushåll. 

Priserna gäller vecka 20 t o m söndag 17/5-15. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 21k   
 /st 

 BBQ sauce 
 Santa Maria.   470 ml.     

   Jfr pris 44:68/liter.    

 Max 1 köp/hushåll. 

 Wienerbröd 
 Vaasan.   80 g.   Vanilj.   

   Jfr pris 3:00/st.    

 Max 2 köp/hushåll. 

Så långt 
lagret räcker.

 Falukorv 
 Melkers.   Svensk 

köttråvara. 700 g.     

   Jfr pris 30:00/ kg.    

 21k   
 /st 

 Vispgrädde  Wienerbröd 
 Vaasan.   80 g.   Vanilj.   

 Wienerbröd 

 21k   
 7 för 

  

Längre
öppettider! 

Nu har vi öppet 8–21.

 Arla.   350 ml.   

Olika smaker.   

   Jfr pris 22:86/liter.    

Max 2 köp/hushåll. Max 2 köp/hushåll. 

lagret räcker.lagret räcker.

 8k   
 /st 

kortprissuper  
klipp

Dra kortet!

super
klipp
super
klipp
super
klipp

 8k   
 /st 

 Engångsgrill 
     Så långt lagret räcker.   

     Max 1 köp/hushåll. 
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Älvdalen
Söndag 17 maj     
18.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 18 maj
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården.
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.  
13.00   Missionskretsen i Brittgården. /Terminsavslutning/
15.15-16.45  Måndagskul i Brittgården (för barn i årskurs 1-6)

Tisdag 19 maj
19.00   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Onsdag 20 maj
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 21 maj
9.00-12.00   Öppna förskolan i Brittgården.
18.30-20.00  Öppet samtal om livet och tron, i Brittgården.
   Samtalsledare: Inga Persson. /Terminsavslutning/

Söndag 24 maj
15.00   Konfirmationsgudstjänst med mässa i Älvdalens Kyrka. 
   Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro och Clas Elgbro. 

Måndag 25 maj
10.30-11.30  Vagga gunga gå i Brittgården. /Terminsavslutning/ 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården. /Terminsavslutning/ 
13.00   Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.

Tisdag 26 maj
19.00   Meditation i Älvdalens Kyrka.

Torsdag 28 maj
9.00-12.00   Öppna förskolan har Terminsavslutning i Norra lekparken.

Söndag 31 maj
18.00   Den Nicaraguanska bondemässan i Älvdalens Kyrka. 

Tisdag 2 juni
19.00   Meditation i Älvdalens Kyrka. /Terminsavslutning/

Onsdag 20 maj
11.00   Andakt i Tallbacken. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

   
Nornäs Kapell
Söndag 17 maj
14.00   Gudstjänst i Nornäs Kapell.
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

                    Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården
Tel: 0251-431 40 Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00Evy & Lena

/Terminsavslutning/

/se annons/

Forts.

Imorgon kan ni med lite tur 
dra upp söndagsmiddagen ur 
älven. För länge sedan trodde 
man nämligen att fisken inte 
nappade förrän från och med 
Kristi himmelsfärdsdagen. Värt 
ett försök kanske. Inte helt fel 
att ståta med lite rökt harr när 
gästerna kommer insläntrande 
och vill träffas lite på självaste 
”kristi flygaredan”. Dagen firas 
väl egentligen inte på något 
speciellt sätt, och har aldrig så 
gjorts. Men det är en röd dag 
som alltid infaller på en torsdag, 
vilket är skäl nog för att fira. Det 
ger ju en klämdag som bäddar 
för lite långledigt! Och vad är 
bättre än några extra lediga 
dagar, när man kan umgås och 
äta gott. Om ni nu inte skulle få 
upp den där fina fisken att tillaga, 
så kan ni alltid förvirra gästerna 
med en hallon- och rabarberpaj. 
De kommer att glömma att 
de fick korv till huvudrätt och 
bara minnas den här ljuvliga 
efterrätten. Vi bjuder på ett 
recept helt enkelt! 

Smuldeg: 2 dl vetemjöl, 1 dl 
kokosflingor, 2 msk strösocker, 
100 g smör
Fyllning: 5 dl rabarber i bitar, 
5 dl hallon, 75 g hackad vit 
choklad, 2 msk strösocker
Gör så här: Sätt ugnen på 225°. 
Blanda mjöl, kokosflingor och 
socker i en bunke. Lägg i smöret 
skuret i bitar och joxa till en 
grynig massa. I med rabarber 
och hallon i en ugnssäker 
form. Fördela smuldegen över 
fyllningen. Grädda i mitten av 
ugnen 15-20 min. 

Ät upp den! Gärna med lite 
(ganska mycket) god vaniljsås 
med vispad grädde i. 
Skyll sen inte på oss om inte 
gästerna hälsar på igen! Då beror 
det på något annat än maten…
(Tips: Om du använder frysta 
bär så strö över 1-2 msk 
potatismjöl så att pajen inte blir 
så slaskig...)
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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.
Sön 17/5 kl 10.00 Gudstjänst med Burmesiska gruppen.
Ons 20/5 kl 13.00 Dorkas.
Lör 23/5 kl 10.00-16.00 Scoutdag. 
Sön 24/5 kl 11.00 Söndagsskola. Lunchservering. Församlingsmöte.

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

Diakonicenters Textilavdelning
Telnr: 0251-431 65

Öppettider: Måndag   12.00-20.00, 
Tisd. Onsd. Torsd.     08.00-16.00
 www.svenskakyrkan.se/alvdalen 

Vinnarna har underrättats.

Rätt svar i vår montertävling:

1. Hur många delar består Rigidus 1,5 
SCH av? Svar: 77 st. delar
2. Utslagsfrågan, rätt svar: telefonförsäljare

Ett extra stort tack till alla barn 
som ritade så fint till oss. Vi fick 115 
teckningar!

Tack för ditt besök på 
företagsmässan i Älvdalen.

Midsommar

37 dagar 
kvar   
till 
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Grattis vår älskade dotter
Viveka Olsson

från Rot i Älvdalen men 
numera bosatt i Särna 
där hon trivs jättebra! 

Lycka rik som stjärnehimmel 
följe Dig i världens vimmel. 

trevlig födelsedag!
Hurra hurra hurra!  

från hela släkten genom
mor Marita o pappa Stig

Undanbedes

Grattis

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag 

undanbedes, vänligt men 
bestämt. Gäller både 

släkt och vänner.
Jussi

Älvdalens 
Jaktskytteklubb

Kom ihåg ÅRSMÖTET
13 maj  kl 19.00
Hotell Älvdalen

Välkomna!
Styrelsen

Rämma Fäbodlag
kallar till årsmöte 

Söndag 21 juni 2015, kl 11.00
vid Dansladan i Rämma.
Motioner in senast 31 maj.

Förhandling enligt stadgarna.
Medlemskort kan lösas vid årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

VÄLKOMNA!

TACK
Till alla er som gjort det möjligt för Ungdomsmottagningen att få nya 

fräscha lokaler. Vi finns nu ovanpå Swedbank, ingång från ICA-parkeringen.

ÖPPET onsdagar 14.00-18.00

/Barnmorskan

Torsdag 28 maj 
Samling vid Sockenplan kl 11.00
Vi äter och dricker kaffe på resan.

Anmälan senast 22/5 till: 
Kerstin,10310    Britta, 51032

Välkommen till en trevlig resa!
Styrelsen

Älvdalen
Hemlig  resa 

Kyrkofullmäktige 
kallas till sammanträde 
i Brittgården, Älvdalen 

Tisdag 2 juni 2015 
klockan 19 00
Ärenden: bl.a. 

Årsredovisning 2014
Älvdalen 2015-05-08 

Peter Egardt
Ordförande

Älvdalen Hockey
7 juni kl. 13.00 

Plats: Kansliet
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Styrelsen

Årsmöte

Tack
Personal och boende 

på Tallbacken 
vill tacka hjärtligt 
för de fina rosorna 

som vi fick med er på              
                       FJÄRIL               
                  den 25 april.

GLÅMÅKWELD
i Kåtila bystuga
20 maj kl. 18.30
Tagið nista min ið

Welkumner!

Kommande Glåmåkweld 
17 september kl 18.30

i Klittens bystuga.

Klittens 
gemensamhetssKog
Kallas till SAmmAnTRÄDe

Klittens bystuga
Fredag 29 maj 2015 kl.18.00

Ärenden enl. stadgarna.
Styrelsen

näsets JVF åRSmöTe 
tis 4/6 kl 19 i bystugan 

Ärenden enl stadgar.
Nya jägare anmäl till 

G Wallin 070-3799637, 
el A. Barke, 070-5418532, 

senast 3/6 
Arrendeutbetalning 
3/9 kl 18 i bystugan. 

Jaktlagsmöte 3/9 kl 19 
i bystugan.

STYRELSEN

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, länsförsäkringar konto 9023-320489
Annelie 070-760 35 18  •  Agneta 076-108 41 41

BRUnnSBeRGSJÄGARe   
Ordinarie åRSmöTe 

med Brunnsbergs 
jaktvårdsförening hålles i 

Granubergskojan   
Brunnsberg  

SönDAG  24 / 5   kl 18 00
Ärenden enligt stadgarna.  

Dagordning finns tillgänglig 
före mötet hos styrelsen.  

Välkomna, styrelsen

Älvdalens SKG skidskytte
ÅRSMÖTE

Tisdag 16 juni kl 18.00 
Konferenslokalen Hagström 

(ovanför Swedbank)
Välkomna!

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.www.alvdalsfoto.se

Det var ett tag sen vi 
tältade...kanske dags snart?

Grattis på födelsedagen 
Anette, min fina vän!!

Grattis
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Hyr FLyTVÄST      10:-/dygn

Hyr PArTyTÄLT 1500:-/3 dygn

räddningstjänsten
Brandstation

Älvdalen

Kaffe och smörgås,  50 kronor
     Ta gärna en vän med dig!
 Alla intresserade är välkomna 
till en innehållsrik eftermiddag.

Medlemsmöte 
i Brittgården

  Dag:  Onsdag 20 maj
  Tid:  Kl. 15.00 
  Plats:  Brittgården
Passa på att gå på en mycket 
intressant föreläsning.
Jan Kapla från Malung föreläser 
om Tankens och Känslans 
betydelse för att må bra.

Innan föreläsningen kommer 
Olle Söderström från Skandia 
att informera om försäkringar 
som Skandia har för 
föreningsmedlemmar i SPF.

Efter föreläsningen kommer 
Inger Dohl att informera 
om höstens resa till Rhen 
och Mosel.

Snöröjare sökes till våra anläggningar inför vintern 2015
Anbud lämnas senast den 12 juni 2015, 
förfrågningsunderlag finns hos 
Uno Bergström 0250-552744 (Nodava).

                        Älvdalen Vatten o Avfall AB

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

www.moraglas.se

0250-

Nu är det åter dags för 
KnATTeDRAGKAmPen 

Från 7 år och uppåt.
Start söndag 24 maj kl 17.00 
vid småskolan i Brunnsberg.

Oömma kläder.

Välkomna önskar 
Brunnsbergs IF

Välkommen till Golfens Dag!
Lördag den 16:e maj kl 11:00 - 15:00 vid Porfyrgården, Näset

serVeriNG:
Vi säljer hamburgare, 

läsk samt kaffe 
med dopp.

ProVa På GoLf:
Vi bjuder på första

bollhinken!
Klubbor får du låna!

TÄVLiNG:
Klockan 14:00-15:00
Närmast hål på Hål 1

Första pris:
Tvätt och polerkort hos

Älvdalens Biltvätt (värde 290:-) www.alvdalensgk.se

VårTriPPeLN
Vår egen tävling 

på Hål 1
Start 10.00 

info: 076-2087564

SALONG BLÅ STOLEN
För er som behöver hårersättning/peruk finns nu möjlighet     
 i S. Rättvik.
Frisör med specialkompetens, gesäll och mästarbrev. 
Lång erfarenhet av perukutprovning.
Landstingets Rekvisitioner tas emot.

•
•
•
•

Trevlig hemmiljö. Ring eller maila för info/tidsbokning.

VÄLKOMMEN hälsar Gittan
Tel: 0763 933844   salongblastolen@gmail.com

Karnevalståg!

Förutom äran så kommer vinnaren att belönas lite extra
Sista anmälningsdag 6/6 kl 13.00
För ytterligare information och anmälan 
maila in till:  info@backlundsskor.se

Älvdalens Köpmangata

Söndag 7/6 kl 15.00
är det dags att samla vänner, familj eller kollegor för att  
skapa ett roligt och kreativt ekipage, a la ”Barnens Dag” 

(tänk på att vi inte kommer att godkänna några 
rasistiska eller stötande budskap)

Temat får gärna gå i kärlekens tecken men är inget krav.

Nästa nummer

Manusstopp fredag 29/5

Hjälp oss att hålla Sverige rent
Lämna ditt bidrag på vårt 90-konto,  
PlusGiro 90 02 81-7 
Läs mer om oss på www.hsr.se

3 juni
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DRAGSPELSSTÄMMA 
Boggberget - Evertsberg

•To-rader Trond  •Fjälldraget  •Bo-Görans  •Jack Flood m. co.
•Lindstrands mix.  •Evertsbergsmågarna  •Särna Dragspelare
•Kritz med vänner  •Elever från Musikskolan (fredag)
•Gubbar i keps  •P-A Lindgren  ..och många fler.

Fredag & Lördag  kl 13.00 
ALLspeL 

och därefter uppträdande

Info och bokning: 
Bengt Heder tel 070-6917806

VÄLKOMNA till en trevlig spelmanshelg på Boggberget, 
en av Sveriges vackraste festplatser!

22 – 23 maj 2015

BuSkSPEL

LunchSERvERinG 

och hAMBuRGERi

Medverkande: 
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Byns mest erfarna murare.
Nu även med snickeriarbeten!

Onsdag 13 maj  
kl 12-17

Vi bjuder på korv, 
kaffe o kaka, 
fiskdamm. 

Tävling med priser. 
Bra rabatter.

*Murning  *Puts  *Kakel & Klinker  *Natursten 
*Kaminer  *Skorstenar  *Badrum  *Takbyten
*Ut- och tillbyggnad   *Sömnad

Vi fyller år, 

fira med oss!

Välkomna!

Vrakpris på kaminer!!
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Skonsammare skogsavverkning
Du har väl inte missat att Stora Enso har lanserat ett nytt 
grepp för avverkning som är skonsammare mot marken?
 
Vi kallar det Rätt Metod och det innebär att vi lägger mer tid på pla-
nering och genomförande för att undvika markskador. Med Rätt Metod 
har vi lyckats minska markpåverkan avsevärt och vi tycker att du som 
skogsägare kan ställa höga krav på din samarbetspartner när det gäller 
att undvika markskador.
 
Rätt Metod medför inte heller några ökade kostnader för dig 
som skogsägare, alla tjänar på att använda Rätt Metod!
Är du nyfiken? Hör av dig så berättar jag mer om hur vi tänker.

Kristin Haga
Virkesköpare 
Tel: 01046-778 31
E-post: kristin.haga 
@storaenso.com

www.storaensoskog.se



9AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.

Välkomna!

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

Kom och prova:  
Elcykel, MTB  & Standard

15% 
på alla tillbehör 

under kvällen

Vi bjuder på kaffe/saft

representanter från cykelklubben 
finns på plats och inspirerar och ger tips och råd

Många nyhETER 
inom sommarfiske i butiken

fiskepremiär!
Äntligen

 fiskepremiär i 
Österdalälven 

16 maj

Cykelkväll!
Torsdag 21 maj  kl 17-19

Baksidan av Sportcenter

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

After Work 
FREDAGAR 18-21 

15/5 Husets burgare 
 Ceasarsallad 
22/5 Marinerad  
 rostbiff  
 Nacotallrik 
29/5 Älvdalslax
 Cheeseburgare

159:- inkl. öl/vin/cider/
alkholfritt alt. 

Temabufféer 

LÖRDAGAR 18-21 
 
16/5 Medelhavsbuffé
23/5 Filébuffé
30/5 Asiatisk buffé

Bords- 
bokning 
105 00

Mors dag 

SÖNDAG 31 MAJ 
12.00 - 14.30 
 
Lunch: Älvdalslax
Desserterbjudande: 
Tiramisu 69:-

Välkomna till 
Hotell Älvdalen

ig ir 
grann  

og ig wet 
åv er

¢¢
q

¢¢q

PRESENT

TILL MOR: 

249:-
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Vi har sänkt priserna kraftigt på en 
stor del av vårt sortiment t.e.x 

Tinova Vx Vit 10L förr 1990:-  Nu 1190:- 
rabatten gäller även dessa varor.

Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800
Öppet: vardagar 9-18, lördag 10-13

Välkommen på vår färgfest! 

Färgdoktorn från Nordsjö kommer hit på måndag den 18/5. 
Passa på att boka tid för en besiktning av ditt hus. Tel 0251-41800

Fredag 15/5 och lördag 16/5 

bjuder vi på fika ochmassor av erbjudanden i butiken
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16 maj  kl 10-15.00 Plats: Bystugan i Liden   

Får med söta små lamm i hagen 
Försäljning av lokalproducerad korv, ullprodukter, 
hantverk, kavelgris, örtsalt 
Lantbackens gårdsmejeri: ost, ägg, bröd mm 
Skinn- underbart i favoritfåtöljen eller barnvagnen   
Akvareller med fårmotiv visas/säljes av Carina Backman 
 

ÅRETS NYHET: Uppvisning av Alpackor  
FAVORIT I REPRIS: Vallning av Får
 
Lunchservering av Restaurang Dalgatan 118  
Kaffe med dopp, Varmkorv, Tipspromenad, 
Pyssel för barnen med ull– prova att tova
Häst & Vagn, LRF finns på plats, lotteri 

 Fårbönderna samarbetar med produkter och aktiviteter 
 och vi vill gärna dela med oss av vårt liv på landet!  
  Välkomna till en trevlig dag!

  Liden, den vackra byn med milsvid utsikt  ligger 
   7 km nordost om Älvdalen, skyltat från Rot.


