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Låt trädgården fyllas av fågelkvitter

Stort sortiment av fågelmat

Årets frönyheter är här Förodla, förkultivera eller förså – oavsett vad 
du kallar det,  är det en fantastisk känsla när 
de första små, späda plantorna spirar!

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

0251-597330
info@byggv.se

Nya Elon magasinet finns 
nu att hämta i vår butik

Vi har produkterna du behöver
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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

Älvdalen

lördag 13 februari
10.00-14.00  Öppen kyrka.

Söndagen före fastan
Söndag 14 februari

10.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Mait Thoäng

11.00  Andakt i kyrkan. 
  Andreas Nerelius, Mait Thoäng

12.00  Andakt i kyrkan.
  Andreas Nerelius, Mait Thoäng

10.00  Andakt i kyrkan.
  Lars Häggberg , Gunilla Albertsdotter

11.00  Andakt i kyrkan. 
  Lars Häggberg , Gunilla Albertsdotter

12.00  Andakt i kyrkan.
  Lars Häggberg , 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.  

I helgen som gick firade vi kyndelsmässosöndagen i kyrkan. Ordet ”kyndel” 
i Kyndelsmässodagen kommer av ett gammalt svenskt ord som betyder ljus eller 
bloss.  Jesus talar om sig själv som världens ljus. Ett ljus som skapar vägledning och 
klarhet. Ett ljus som vittnar om att ingenting egentligen kan vara för mörkt – för 
bara en strimma ljus, hur liten den än må vara kan bryta mörkret.
Vi fortsätter i församlingen att fira tre gudstjänster per söndag, med max åtta delta-
gare i varje. Välkommen att besöka kyrkan du också, vill du vara säker på att 
få en plats går det bra att föranmäla sig till församlingsexpeditionen. 

När jag skriver dessa rader är det sista gången som kyrkoherde i Älvdalens försam-
ling då jag nu den sista februari lämnar min tjänst i församlingen och går mot nya 
uppgifter. Jag vill passa på att tacka Er alla som jag mött i olika sammanhang, i 
glädje och sorg till vardag och fest, må Gud fortsatt hålla er i sin hand.

Hoppas att du under de senaste dagarnas gnistrande vinter fått tillfälle att vända 
ansiktet upp mot solen som lyst så vackert. En påminnelse om att ljuset är på väg 
tillbaka. Jag önskar dig Guds kraft det som ligger framför.

Gud välsigne dig,

Sportlovsaktivitet för barn och ungdomar.
Håll koll på församlingens facebook sida för under vecka 9 kommer 
ledtrådar om gömda godispåsar.
lycka till i godisjakten!

lördag 20 februari
10.00-14.00  Öppen kyrka.

Första söndagen i fastan
Söndag 21 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

lördag 27 februari
10.00-14.00  Öppen kyrka.

Andra söndagen i fastan
Söndag 28 februari

Fasteauktionen 2021 inleds på Fastlagssöndagen den 14 februari.

Vi vill bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. 
ACT svenska kyrkan, med partners, fortsätter att arbeta långsiktigt och rättvisebaserat. 
Pandemin har orsakat att utsatta områden blivit ännu mera utsatta. Det kräver globala 
lösningar. De som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att 
skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme, ett utrymme som inte alltid 
finns. Distansarbete är för många en omöjlighet. Tillgången till vatten, tvål och hand-
sprit är ofta begränsad, liksom mattransporterna, då på grund av stängda gränser. 
De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion vill bidra till att 
lindra konsekvenserna av pandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och 
ekonomiskt fortsätter ACT att arbeta långsiktigt och rättvisebaserat.
De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp, ska vara mer hållbara, demokratiska, 
inkluderande och bättre rustade än tidigare. 
På Brittgården och i kyrkan kommer vi att sälja hembakade kakor till förmån 
för insamlingen.
Tillsammans kan vi göra skillnad!  Din gåva räddar liv.

Plusgiro: 90 01 22 - 3      Bankgiro: 900 - 1223

           123 511 0424         Märk:  Fasteaktionen
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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!

Besök också gärna Iessn tils Second hand-butiker.
Prylar och kläder: Dalgatan 116. Ons, tors, fred 10-16
Möbler och inredning: Bondgårdsvägen 3. Ons och fred 10-18

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  

Söndag 14, 21 och 28 februari
Kapellet öppet för bön och andakt när du vill mellan 11 - 13.  Värd finns på plats.

Matlådor: Salem torsdagar jämna veckor från 11:30. Soldis onsdagar udda veckor från 11:30.

Välkommen till Salem, 
även i Corona – tider !

fiskarheden.se

Vill du jobba med människor och framtidens produkt? 
Då ska du passa på nu när vi söker en

HR-chef
Läs mer om tjänsten på fiskarheden.se/lediga-jobb. 
Hör av dig till vd Magnus Larsson om du har frågor. 

magnus.larsson@fiskarheden.se, 0280-59 30 17

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

lösningar och skogsexperter på fiskarheden.se. 

annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt 
budskap! Du når alla hushåll i  Älvdalen, Särna, 
Idre, Grövelsjön, Sälen, Lillhärdal, delar av Mora 
samt till företag i Älvdalen. 
AnnonsKullan finns tillgänglig via utlägg på 
lokala näringsställen. 
Den kan även läsas på www.annonskullan.se

Boka din annons på 070-2538457  
eller  evylena@telia.com

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
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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

utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att hitta 
ett antal intressanta kandidater.  

Vår samarbetspartner UC och Företagarna Region och Riks  
kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda.

2020 Älvdalens Kommun

Delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun 
och som fungerar som en förebild för andra företagare. För att bli 
nominerad till utmärkelsen Årets Företagare skall följande krite-
rier uppfyllas:· Inneha ett betydande ägande av företaget.· Aktivt driva företaget.· Genom gott ledarskap vara en god förebild och  

ambassadör för företagare.· Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam  
på ett sätt som bör premieras. · Ha uthållig god lönsamhet. · Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

SÄRNA IDRE GRÖVELSJÖN&ÄLVDALEN

Var med och nominera Årets Företagare 2020 på din ort!  
Nomineringen skickar du senast den 31 mars 2021 till: 

Åsa Bäcke på Näringslivskontoret, asa.backe@alvdalen.se

KÖPES
vykort med motiv från Älvdalen. 

Även gamla fotografier. 
enstaka kort eller partier.

070 3451826, Micke

Tack
Hjärtligt TACK 

för uppvaktningen 
på min 90-årsdag.

Rune Westlin

2 rum och kök 59.2 kvm 
vid kapellet i Evertsberg 
uthyres. 
Månadshyra 4200 inkl. 
hushållsel och motorvär-
mare. Vid intresse kontakta 
Jonas Hård 072-5039945

  Uthyres
Max deltagande är 8 personer 
fysiskt. För att delta digitalt 
mailar du din anmälan till 
asaonthehill@hotmail.com 
senast den 19 mars 
för att få länken.

Söndag 21 mars kl.17.00 
i Ridhusets Cafeteria
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner från medlemmar 

skall inkomma till Ridklubben 
tre veckor innan mötet.

välkomnar till årsmöte

Väl mött önskar Styrelsen!

Älvdalens 
ridklubb 

värphöns
Leverans till Älvdalen 

vecka 12.  130:-/st
070-3940241, Ylva

En sista 
hälsning 

som  
räddar 

liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss 
på 010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

PG: 90 06 03 – 2

Ett, tu, tre så hade vi avverkat 
januari och stegade stela av 
kylan med frostnupna näsor 
rakt in i februari. Nu har verk-
ligen kylan oss i sitt grepp! 
Men hellre iskalla dagar med 
sol än slaskig låtsasvinter. Och 
vi är ju på väg mot våren nu! 
Den första februari var det 
kyndelsmässodagen. Dagen 
när vi är exakt mitt emellan 
vintersolståndet och vårdags-
jämningen. Den högtiden 
handlar om att fira att naturen 
sakta men säkert förbereder 
sig för våren, att vi överlevt 
vintern och att vi genom 
ljuset får våra krafter tillbaka 
igen. Vi går mot våren! Här 
skulle vi nästan vilja klämma 
i med ett ”halleluja”eftersom 
det i dessa dagar är alldeles 
för lite att glädjas åt, men det 
är ju inte kyrkobladet det här 
så vi får väl sansa oss lite. Men 
glädjas får vi ändå göra, att 
våren är på väg och åt de små 
ljusglimtar som dyker upp 
här och var i vardagen.  En 
fika med en vän, naturligtvis 
med behörigt avstånd, en 
promenad i solen, ett vanvet-
tigt roligt skämt, ett svettigt 
träningspass, en middag så 
god att ögonen tåras, ett 
roligt sms från en vän och 
så vidare. Det finns ett och 
annat att glädjas åt. För övrigt 
kretsar det mesta tyvärr 
fortfarande runt pandemin 
som är inne på sin tredje (?) 
runda, nu med någon muta-
tion. Man kan ju undra hur 
många gånger den tänkt att 
mutera sig och hur ser allting 
ut när faran så att säga är 
över? Kommer det att vara 
ett bättre samhälle, där alla 
upptäckt att vi är flockdjur 
och beroende av varandra, ett 
samhälle där vi vill ta det lite 
lugnare och umgås lite mer. 
Eller kommer vi att ha blivit 
ännu räddare för varandra 
och mer benägna att hålla 
avstånd, inte kramas och inte 
vistas i folksamlingar. Vi hop-
pas på det första. En gladare, 
lugnare, öppnare och festliga-
re värld! Så länge får vi kämpa 
vidare tillsammans så gott vi 
kan! Kram och ha de! 

©AnnonsKullan
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• Tack för din insats – du gör skillnad

Älvdalens kommun
informerar

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

Fortsätt följ rekommendationerna
Upplev en säker vinter i Dalarna genom att visa hänsyn, ta personligt ansvar och 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
• Res, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta. 
• Umgås endast med ditt resesällskap och undvik nya kontakter. Särskilt viktigt är det 
 att du inte bor hos äldre släktingar eller på annat sätt utsätter dem för risken att bli  
 smittade av covid-19.
• Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittsäkert 
 sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Skydda dig mot telefonbedrägerier
Alla vuxna som bor i Sverige kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Bedragare har 
börjat utnyttja detta och kanske ringer de till dig för att boka en tid för vaccinering, ber 
dig att betala för den eller bara ber dig logga in på bank-id för att säkerställa att de  
pratar med rätt person. Polisen påminner dig om några viktiga saker:
• Logga ALDRIG in på bank-id eller bankdosa om du blir kontaktad.
• Lämna inte ut siffror från betalkort, koder eller bankdosa om du blir kontaktad.
• Seriösa organisationer, företag eller myndigheter ber dig aldrig att lämna ut siffror/koder.
• Vaccinet mot covid-19 är gratis.
Hjälp till att dela polisens inlägg på sociala medier eller prata med dina anhöriga om detta.

Håll dig uppdaterad och hjälp till att sprida korrekt information
krisinformation.se – för samlad bekräftad information från myndigheter på flera språk.
1177.se – för faktagranskad och säker information på flera språk om vaccination mot covid-19.
113 13 – ring för verifierad information om covid-19.
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800

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

Alla Hjärtans Dag 
på söndag

Champagneglas L’Amour 
2-pack 199 kr 
ord pris 299 kr

Snöslunga 
Cub Cadet XS2 61

såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

13990:-
ord.pris 16490:-

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    

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

Nästa nummer 
4 mars

Manusstopp fredag 26/2

©AnnonsKullan

Stöd parkinsonforskningen!

Swish: 123 900 79 49  
Plusgiro: 90 07 94-9 
Bankgiro: 900-7949

Ditt bidrag betyder mycket för de parkinsonsjuka 
och deras familjer. 

©AnnonsKullan
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Nu höjer vi 
timmerpriserna

Kontakta din lokala virkesköpare: Martin Spånberg 070-640 25 12 
Johan Sjöblom 072-218 28 77, Ove Pettersson 073-091 89 60
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Annonsera i AnnonsKullan!
Enkelt - smidigt - lokalt.

Tidningen kommer i brevlådan och
den finns att läsa på hemsidan - 
tillgänglig för alla.

Välkommen med din annons!
evylena@telia.com
070-2538457

Följ gärna AnnonsKullan på 

”Livet är som att cykla. Du måste fortsätta 
framåt för att hålla balansen”.

Albert Einstein

Vårdcentralen i Särna får rymligare lokaler, 
en mellanvårdsplats och ny röntgenutrustning 
för nära vård i glesbygd.

Region Dalarna samarbetar med 
Idre fjällstation för ett 
Corona-säkert sportlovsfirande.

Moderaterna stärker 
vården i norra Dalarna
•

•

Hjälp oss
hjälpa dig

att slippa få
Alzheimers!

Swisha en gåva till 
alzheimerforskningen

123 90 111 98
TACK!


