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Trädfällning!
Behöver du hjälp i din trädgård 

med trädfällning? 
Vi hjälper dig med fällning och 

bortforsling av träd och ris.
Försäkring finns!

Wermlands Skogsentreprenad AB
Claes Johansson, Tel. 076-8028601

wermlandsskogsentreprenad@gmail.com

Anders Persson i Älvdalen AB
Tel. 070-2263758  anderspersson@hotmail.com    

• 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 22/1 • Lördag 23/1  • Söndag 24/1

 Måndag 25/1  •  Tisdag 26/1 

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

Alla dagar kl. 10-18

Vill du boka ett enskilt besök i någon av våra butiker? 
Ring 0251-10001,  0251-41281

Kläder och prylar  på Dalgatan 116 A
Onsdag, torsdag, fredag  kl 10 – 16

Begagnade Möbler på Bondgårdsvägen 3 B
Onsdag och fredag kl 10 - 18

VI HAR ÖPPET MED BEGRÄNSAT ANTAL BESÖKARE

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 24/1 kl 12-13

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.

Finns i storlekar 
från 35 till 48. 
Testad ner till -30 
grader, halkskyd-
dade sulor, fodrad 
insida, 
100% vattentät, 
inbyggt snölås och 
kevlarförstärkt tå.

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

0251-597330
info@byggv.se

Tussa tipsar om varma sköna ”Älvdalsstövlar” från 
Powerboots Original, finns både hög & låg modell
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Med reservation för eventuella ändringar.
Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Andreas Nerelius

andreas.nerelius@svenskakyrkan.se    
telnr:  0251-43143

Nu är julen över och vi har gått in i trettondagstiden, trettondagen 
som påminner oss om de vise männen som kom för att hylla det 
nyfödda barnet och ge honom sina gåvor. 
I vår tradition var det tre vise män, i andra traditioner räknar man med 
ett helt tjog. Men det viktiga är kanske inte hur många de var utan att 
de just kom för att de hade sett att Gud hade tagit sin boning ibland 
oss. Det berättas om hur de vise männen fick ta en annan väg hem 
efter att ha besökt det nyfödda barnet. De fick omorientera. 
Att orientera om, att hitta nya vägar är något som vi är många som 
gör i dessa tider. I församlingen omorienterar vi och kommer  en tid 
framöver att fira gudstjänst vid tre tillfällen på söndagar, allt för att 
kunna fira gudstjänst med maximalt åtta personer i vår rymliga kyrka. 

Välkommen du också – vill du vara säker på att få plats, ring och anmäl 
dig till expeditionen.

TECKNINGSTÄVLING

1. Rita en snögubbe, på ett papper, i datorn eller hur du vill.
2. Fota av din teckning, tex med en mobilkamera.
3. Mejla fotot (eller din digitala bild) till oss 
    senast 11 februari 2021.
    Mailadress: linda.axelsson@svenskakyrkan.se

4. Skicka med ditt namn, efternamn, ålder och mailadress.
5. Skriv gärna vad din snögubbe heter, var den kommer      
    ifrån och annat som kan vara kul att veta.

ÄLVDALEN

Tredje söndagen efter trettondedagen
Söndag 24 januari

10.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter

11.00  Andakt i kyrkan. 
  Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter

12.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Gunilla Albertdotter

Septuagesima
Söndag 31 januari
10.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren

11.00  Andakt i kyrkan. 
  Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren

12.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren

Kyndelsmässodagen
Söndag 7 februari

10.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter

11.00  Andakt i kyrkan. 
  Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter

12.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter

Max 8 personer kan delta i en Andakt i kyrkan.

Anmäl dig senast torsdagen innan till 
församlingsexpeditionen telnr: 0251-43140
vilken av tiderna du vill komma på Andakt 
för att vara garanterad plats i kyrkan. 

Håll utkik på vår hemsida och facebook 
för ändringar och ny information.  

Vi lottar vinnare som kontaktas personligen.
Håll utkik på Älvdalens församlings fb-sida 
för att se bidragen.
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VÄRMEPUMPAR  INSTALLATION   SERVICE

0735 282 889        fjallpumpen.se
Behörigt installationsföretag med över 2600 värmepumpsinstallationer sedan 2004. 

Självklart ackrediterad av Swedac för trycksättning med gas enligt regelverket.

        Vi följer inte, vi leder!

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

Besök oss gärna på Facebook (Älvdalens baptistförsamling) och hemsidan www.salemkapellet.se  

På grund av den rådande pandemin är alla våra samlingar för närvarande inställda,
men vi fortsätter att sälja våra lunchlådor: 

I Salem torsdagar jämna veckor. På Soldis i Åsen onsdagar udda veckor. Från kl 11:30. 
Med start vecka 4 och framåt. 

fiskarheden.se

Nu sågar vi 
även gran

Älvdalen • Andvägen 13 • 0251-597330 

Ljusare tider!
Belysningsveckor på elon

Välkomna!
Öppettider: 
mån-fre 7-17, lör 9-13

elon.se

Stöd parkinsonforskningen!
Swish: 123 900 79 49
pg: 90 07 94-9

Nästa nummer 
11 februari

Manusstopp fredag 5/2
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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

Evy & Lena

Jag förstärker virkesköpargänget i Älvdalen och Härjedalen. 
Kontakta mig om du har frågor om din skog. 

Ove Pettersson, 0280-59 30 89, 073-091 89 60
ove.pettersson@fiskarheden.se

Hej skogsägare

Ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak. 
Fiskarheden grundades 1923 och har 140 anställda. Läs om våra högteknologiska 

lösningar och skogsexperter på fiskarheden.se. 

Vi gör det enklare för dig
•Snöskottning
•Trädgårdsarbete
•Flytthjälp
•Möblering och montering
  av möbler
•Bortforsling av skräp
•Tillsyn av hus eller         
  fritidshus m.m.
Många av våra 
tjänster berättigar 

till RUT-avdrag!

Kontakta oss för mer information! 
Tel 0251-10001, 073-0759089
iessntil-10001@outlook.com

Välkomna till
ÅRSMÖTE 

med MODERATERNA 
Älvdalen,  Särna, Idre

Deltagande sker på distans.
Anmäl intresse till

alvdalen@moderaterna.se

Torsdag 11/2  kl. 19.00  

Älvdalens Rödakorskrets 
håller Årsmöte 

18 februari kl 15 
på Älvdalens bio, 

Dalgatan 104

Obligatoriskt att anmäla sig, 
vi följer rådande regler.  

Anmäl till Emma Brandin på 
070-327 67 86 senast 17 feb. 

Välkomna hälsar styrelsen! 

www.alvdalsfoto.se

Då har vi börjat på ett nytt år 
igen. Äntligen, får vi väl säga, 
har vi fått lämna det gamla 
bakom oss och fortsätta på ny 
kula. Nu får vi bara hoppas att 
det nya året blir annorlunda 
och inte en tråkig repris på 
allt elände. Om man bortser 
från pandemier och annat trist 
finns det ju en hel del man kan 
påverka för att göra sitt eget 
liv lite bättre. Så här i början på 
året är det ju inte jätteovanligt 
med storstilade nyårslöften om 
ett hälsosammare liv där man 
ska byta ut soffan mot gymmet, 
bönsallad istället för korv och 
makaroner och inga fler ostbå-
gar till kvällsmat och så vidare. 
Ofta händer det väl också att 
det kanske inte blir riktigt som 
planerat med det här nya livet. 
Den morgonen kommer när 
man ligger där under varma 
täcket  och skäms för att man 
inte kan förmå sig till att kliva 
upp och dra på sig träningsklä-
derna och dra ut i terrängen på 
morgonens första träningspass. 
Men just det där, att skämmas 
för att man inte vill träna är helt 
galet. För det riktigt normala 
och rätta är att inte ha lust att 
träna. Människan är nämligen 
inte evolutionärt program-
merad för att träna. Och trots 
att det gått många tusen år 
sedan vi levde som samlare 
och jägare så är våra instinkter 
fortfarande kvar där.  Vi vill 
egentligen bara röra på oss 
för att hitta något kaloririkt att 
stoppa i oss och sen vila för att 
inte göra oss av med energi i 
onödan. Så det är helt normalt 
att känna sig smått lycklig 
när man hittar en bortglömd 
chokladbit i något skåp och 
sedan lägga sig på soffan och 
njuta av fyndet. Vi behöver inte 
skämmas för att vi inte längtar 
efter att flåsa runt i skidspåren 
eller att springa tills huvudet 
hamrar och man får blodsmak 
i munnen. Det är bara helt 
naturligt att inte ha den där 
längtan. Därmed inte sagt att 
det inte är bra med motion. Vi 
behöver röra på oss men vi ska 
inte skämmas för att vi inte vill, 
detta enligt Daniel Lieberman, 
forskare i evolutionsbiologi.


