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Att hålla avstånd är att visa omtanke

Älvdalens kommun
informerar

Håll dig frisk! Håll avstånd!
Det är tillsammans som vi kan minska smittspridningen av Covid-19!  
För att vi alla, både ni som besöker oss och vi som bor här, ska få vara friska i sommar 
fortsätter vi att hålla avstånd både inomhus och utomhus.
• Vi stannar hemma om vi är sjuka, även med lindriga symtom.
• Vi tvättar händerna ofta med tvål och vatten.
• Vi träffas i mindre grupper, helst utomhus.
• Vi är rädda om våra äldre släktingar och vänner.

Hjälp med att handla
Vi påminner dig som över är 70+ eller tillhör en riskgrupp att du kan få hjälp med att  
handla, hämta medicin eller låna hem böcker även i sommar. Ring oss så förmedlar vi  
kontakten till din butik och FRG som gratis hjälper till med utkörningen.

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

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
OBS! Ej vecka 32

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

19.00  Musikandakt i kyrkan. 
Mait Thoäng, Linda Axelsson, 
Fiol: Lena Forsberg, Sång av 
konfirmanderna Frida, Ida och Alva.

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 har fortsatt utökade telefontider, 
 du når oss varje vardag kl 10-14.

19.00  Vardagsgudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 5 augusti

Nionde söndagen efter trefaldighet 
Söndag 9 augusti

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Andreas Nerelius
Kyrkoherde

Redan augusti - sommaren har gått fort och snart stundar en ny höst. 
Fortfarande präglas vår värld av ovisshet inför framtiden. I vår försam-
lings arbete kommer vi även fortsättningsvis anpassa verksamheten 
efter det läge som råder, vi annonserar fortlöpande både här och på 
Facebook.

I denna ovisshet kan vi lyssna till Martin Luther som sade några kloka 
ord på 1500-talet i en skrift om hur man kan fly från farsoter. Även om 
orden är 500 år gamla är de fortfarande aktuella. Luther sade: ”Det är 
vår plikt att värna om medmänniskan, lyssna till medicinska råd, inte 
ta onödiga risker, använda sunt förnuft och att förtrösta på Gud också 
i tider av oro och osäkerhet” 
I tillägg till vad Luther sa kan vi också få lägga till ett bibelordfrån an-
dra Timotheosbrevet: ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan 
kraftens, kärlekens och självbesinningens ande”

Jag vill avsluta med några rader ur psalm 817.

I goda makters underbara omsorg vi väntar lugnt vadhelst oss möter 
här. Gud är hos oss var afton och var morgon, Guds kärlek genom 
varje dag oss bär.

Onsdag 12 augusti

Tionde söndagen efter trefaldighet 
Söndag 16 augusti
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vill du ha

lokala
butiker

ochföretag
imorgon,
så använd
dem idag!

Evy & Lena

Nästa nummer 
19 augusti

manusstopp fredag 14/8

                       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

Söndag 9/8 kl 11:00  Vikarbydagen på Vikarbygården.
 Från jordens yttersta gräns – texter, tankar och toner. Anders Hovemyr, 
 Eva Reithner m.fl. Ta med egen fikakorg!
Söndag 16/8 kl 11:00 Salemkapellet öppet för bön och andakt. Välkommen!
Naturligtvis tvättar vi händerna, håller avstånd och stannar hemma om vi 
känner oss sjuka. Gäller alla samlingar. 

• kläder •
1000-tals olika mode- 

och fritidsplagg
bortvräkes!!

Prisex:
WCT-byxa 90:-/st

• prylar •
10000-tals prylar, t.ex 

hushålls-,  kontors- 
och hygienartiklar, 

verktyg, leksaker m.m.

allt 10:-/st

utförsäljning

• väsa bystuga •
Fredag 7/8 • lördag 8/8  • Söndag 9/8

 Måndag 10/8  •  Tisdag 11/8 

Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

alla dagar kl. 10-18

Anmäl dig gärna till:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se  
alt. 0251-312 72 

sommArbokeN på ÄlvDAleNs biblioTek

Älvdalens kommun
             Informerar

Måndag 10/8 kl. 13.00-16.00
vi gör spännande filmer med ipads 
och green screen tillsammans med 
Niklas Nieminen.

För barn ca 8-12 år.

välkomna!

Jamen så fick vi sommar 
till sist! Det var de där 
dagarna där i slutet på 
juni. Och så var det med 
det. Juli blev den kallaste i 
mannaminne, åtminstone 
den kallaste sen början på 
sextiotalet. Men man får 
vara glad för det lilla. Och 
man får ju såklart vara 
lite extra glad att det regn 
som föll från slutet på 
juni till den sista juli inte 
kom i form av snö. För i 
såna fall så skulle det ha 
kommit två komma åtta 
meter snö! (enligt säker 
källa från väderobserva-
tör) Tänk er det! När man 
hoppat i sandalerna och 
ska ta bilen för o snabbt 
åka och köpa lite mjölk 
till morgonkaffet, öppnar 
dörren, kommer ut och 
står öga mot öga mot en 
snövägg. Då skulle man 
inte ha dragit på smil-
banden precis. Nä, tack 
och lov att det var regn! 
Det är den inställningen 
vi nordbor får ha. Tack 
och lov att det var regn!! 
Nu är det såklart några 
ynka dagar kvar av den så 
kallade sommaren. Vem 
vet, det kanske smäller till 
såhär på slutet med några 
tropiska dagar. Man kan 
ju aldrig så noga veta. 
Inget är ju sig likt det här 
året. I vanliga fall skulle vi 
ha flaggat för årets musik- 
och motorfestival nu, men 
på grund av viruset som 
härjat sedan i våras, så är 
även den inställd till nästa 
år. Vi hoppas att det ger 
sig, att företagen överlever 
och att allt återgår till det 
normala. Och att vi får lite 
sensommarvärme…

alzheimerfonden.se 
Tel 020-30 11 30

BARA FORSKNING  
KAN STOPPA  

DEMENSSJUKDOMAR

PG 90 11 19-8
BG 901-1198
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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

   KöpesTack Lidens Jaktklubb
Årsmöte 16/8 kl. 15.00

Slakthuset
Ärenden enl.stadgarna.

Motioner inlämnas senast 9/8
Välkomna!

Tack!
Många tusen tack till 
alla berörda för den 
stora överraskningen

på min 90-årsdag. 
Så ovetande och hemligt 

tyst det varit tills allt 
brakade löst.

Tält restes i en fart i regnet.
Så rolig kväll det blev med 
mat, musik och blommor.

Tack så mycket.
Erik o Viola

Begagnad älvdalssten 
eller skiffer. Ca 16 kvadrat 
Tel. 0709244145

Tack
Vårt varma tack 

till alla som hedrat minnet 
av vår kära

Agnes Grundhed
Gun-Britt, Inez o Janne 

med familjer

Du vet väl att du kan handla fraktfritt 
på nätet och hämta i din butik!

Sockenplan i Älvdalen 
Lördag 8/8 kl 13-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

Chark • kryddor • honung • kanelskorpor
finska delikatesser • piCkniCkkorgar 
torkat renkött • forbondekorv
norrlandstunnbröd  m.m.

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

©AnnonsKullan
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Sockenplan i Älvdalen 
lördag 8/8 kl 13-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

Chark • kryddor • honung • kanelskorpor
finska delikatesser • piCkniCkkorgar 
torkat renkött • forbondekorv
norrlandstunnbröd  m.m.

Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  19/8

manusstopp fredag 14/8 

Annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt budskap! 
Du når alla hushåll i hela Älvdalens kommun, Sälen, Lillhärdal, 
delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
AnnonsKullan finns även tillgänglig via utlägg på lokala näringsställen. 
Den kan även läsas på www.annonskullan.se
Boka din annons på 070-2538457,  evylena@telia.com

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Röjsågar FS 460

 9290:-
inkl. 3 skärutrustningar!

           FS 410 

NU 7490:-
ord. pris 8490:-

kampaNjpriS

inkl. 3 skärutrustningar!

Varmt
välkommen
på fotvård!

Tallbackens äldreboende

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

(HÖSKULLE LOPPIS)

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. 

AnnonsKullan 
ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka din annons redan idag!
Tel: 070-253 84 57

Mail: evylena@telia.com

nästa nummer delas ut

19 augusti 
manusstopp fredag  14/8

www.annonskullan.se

Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att 
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se

S
ilverback W
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land gorilla. ©
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©AnnonsKullan
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

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

ÄLVDALENS

Min pappa Marianne 
Fredag 7/8 & Söndag 9/8 kl 19
BT   100 kr

Framåt
Tisdag 11/8 & Torsdag 13/8 kl 19
Fr 7 år.  80 kr

Brandman Sam 
Lördag 15/8 & Söndag 16/8 kl 16
BT      80 kr

The Peanutbutter Falcon 
Fredag 21/8 & Söndag 23/8  kl 19
Fr 11 år. 100 kr

Bert’s Dagbok
Fredag 28/8 & Söndag 30/8 kl 19
Fr 7 år. 80 kr

Nu startar vi upp bion igen!
Begränsade platser (50 st)
Vi följer Folkhälsomyndigheternas 
råd och om ni också följer dessa är 
ni välkomna till oss.

Kiosken har popcorn & dryck, 
inget godis ännu.

Välkomna!Älvdalen

du vet väl att du kan handla fraktfritt 
på elon.se och hämta i din butik!

Varmt
välkommen
på fotvård!

Tallbackens äldreboende

©AnnonsKullan
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I vintras bad vi alla i Västerdalarna och Siljanområdet att tycka till om busstrafiken.
Vi fick många förslag, och utifrån dem har vi gjort en hel del förändringar, stora som små. 
Vi har skapat nya linjer, nya sträckningar och nya hållplatser. Vi har kortat restider och  

ökat antalet turer. Allt för att det ska bli enklare för dig att ta bussen dit du ska. 
 Den 17 augusti börjar vår nya tidtabell att gälla. Vill du veta hur just dina bussar går i höst?  

Gå in på dalatrafik.se/linjenyheter. Tack för hjälpen, och trevlig resa!

Hej, 17 augusti  
blir det enklare för 
dig att ta bussen.


