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bergkvistsiljan.com 

Det bästa för din skog
Med en bra plan anpassad för dig och din skog kan du  
vara trygg i att den sköts på bästa sätt. Åtgärder kan göras  
i rätt tid för en god tillväxt och för att nå just dina mål med 
skogsägandet. Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Thomas Persson 
Virkesköpare Älvdalen 
070 344 92 78 
thomas.persson@bergkvistsiljan.com 

Torbjörn Andersson 
Virkesköpare Älvdalen 
070 295 71 11 
torbjorn.andersson@bergkvistsiljan.com 

Kontakta 
din lokala 
virkesköpare

Följ oss på Facebook

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!
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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   

Älvdalen

lördag 27 mars
10.00-14.00  Öppen kyrka.

10.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Jenny Salaj, 
Gunilla Albertsdotter

11.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Jenny Salaj, 
Gunilla Albertsdotter

12.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Jenny Salaj, 
Gunilla Albertsdotter

Palmsöndagen
Söndag 28 mars

Måndag 29 mars
19.00  Passionsandakt i kyrkan.
Inga Persson, Mait Thoäng

Andra söndagen i påsktiden
Söndag 11 april
10.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter

11.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter

12.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Gunilla Albertsdotter

Max 8 personer kan delta i en Gudstjänst i kyrkan.
Anmäl dig senast torsdagen innan till församlingsexpeditionen telnr: 0251-43140
vilken av tiderna du vill komma på Gudstjänst för att vara garanterad plats i kyrkan. 
Håll utkik på vår hemsida och facebook för ändringar och ny information.
Varje fredag kl 9.00 finns Tankar inför helgen på vår facebokksida.

Nu går vi in i påskens tid. Påskens budskap 
handlar om livets seger över döden, om 
hoppet och tron på att det obändiga livet, 
tron på att kärleken, är starkare än lidande 
och mörker. Under kyrkoåret kallas veckan 
från palmsöndagen fram till påskdagen för 
Stilla veckan. Under den veckan berättar 
bibelns texter om hur Jesus rider in i 
Jerusalem på en åsna. I Jerusalem firar Jesus 
sin sista måltid på jorden, den första natt-
varden, tillsammans med sina lärjungar. Han 
blir förrådd av en av sina närmaste och sedan 
korsfäst av romarna. När det ser som mörkast 
ut sker undret: I påskdagens ljus får vi möta 
miraklet, att Jesus Kristus är uppstånden från 
de döda. Det är ett löfte till oss, att kärlek och 
hopp ska övervinna hopplöshet och det som 
bryter ner. 

Välkommen till gudstjänsterna i Älvdalens 
kyrka under Stilla veckan för att tillsammans 
med mig, min prästkollega Jenny och flera 
andra av de anställda och aktiva i Älvdalens 
församlingsverksamhet, möta påskens högtid 
och mysterium. Varje gudstjänst har möjlig-
het att välkomna 8 deltagare, vill du vara 
säker på din plats går det bra att föranmäla 
dig till församlingsexpeditionen. 

Tisdag 30 mars
19.00  Passionsandakt i kyrkan.
Inga Persson, Gunilla Albertsdotter

Onsdag 31 mars
19.00  Passionsandakt i kyrkan.
Inga Persson, Mait Thoäng

Skärtorsdagen
Torsdag 1 april
19.00  Skärtorsdagsgudstjänst 
i kyrkan.
 Jenny Salaj, Gunilla Albertsdotter

Långfredagen
Fredag 2 april
11.00  Långfredagsgudstjänst 
i kyrkan.
 Anders Åkerlund, Jenny Salaj, 
Mait Thoäng

10.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Jenny Salaj, 
Gunilla Albertsdotter

11.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Jenny Salaj, 
Gunilla Albertsdotter

12.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Jenny Salaj, 
Gunilla Albertsdotter

Påskdagen
Söndag 4 april

Älvdalen

10.00  Gudstjänst i kyrkan.
Anders Åkerlund , Mait Thoäng

Annandag Påsk
Måndag 5 april

Onsdag 7 april
11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

lördag 10 april
10.00-14.00  Öppen kyrka.

lördag 17 april
10.00-14.00  Öppen kyrka.

Tredje söndagen i påsktiden
Söndag 18 april
10.00  Gudstjänst i kyrkan.
Jenny Salaj, Gunilla Albertsdotter

11.00  Gudstjänst i kyrkan.
Jenny Salaj, Gunilla Albertsdotter

12.00  Gudstjänst i kyrkan.
Jenny Salaj,  Gunilla Albertsdotter

Onsdag 21 april
11.00-11.30  Digital andakt 
Tallbacken.

Älvdalen

Gud välsigne dig,
Anders Åkerlund
tf kyrkoherde

Se, vi går upp till Jerusalem, 
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är, 
där skall vi med honom vara.
(Sv. Ps. 135) 
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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  

Sön 4/4 kl 11:00  Andakt på påskdagen. Carina Ahl.
Söndag 11/4 och 18 /4  kl 11 - 13  Kapellet är öppet för bön och stillhet.  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 !
Vi följer de rekommendationer 
som gäller för gudstjänster. 

HÅLL AVSTÅND!

KULTURPRISTAGARE 2021
Vem vill du se som årets kulturpristagare i 
Älvdalens kommun?
Älvdalens kommuns Kulturpris delas årligen ut till 
en person eller grupp som främjat de kulturella 
intressena inom kommunen. Priset kan endast ges 
till personer som är bosatta i eller har anknytning till 
Älvdalens kommun. Kulturpristagaren utses av 
Kommunstyrelsen.

Välkommen med ditt förslag, gärna med motivering, 
senast 15 april till: kommun@alvdalen.se eller 
Älvdalens kommun 
Box 100 
796 22 Älvdalen

KULTUR OCH FRITID

Älvdalens kommun
informerar

  Nu är det dags att föreslå kandidater till 
språkpriset Övdals-byönn

Syftet med priset är att uppmärksamma och stödja 
en enskild person, förening, skolklass, arbetslag eller 
liknande som arbetar för att älvdalskan ska fortsätta 
vara ett levande språk. Priset består av 10 000 kronor 
och finansieras av Coop Mitt. 
En jury med representanter från Coop Mitt, Ulum Dalska 
och Älvdalens kommun utser pristagaren.

Skicka ditt förslag, gärna med motivering, 
senast den 25 april till:

kommun@alvdalen.se 
eller
Älvdalens kommun
Box 100
796 22  Älvdalen

Älvdalens kommun
  SPRÅKPRISET ÖVDALS-BYÖNN 2021

informerar
Christer Hed Skog o Entreprenad

Christerhed.se    info@christerhed.se    070-3008061

Utför snöskottning och grävarbeten 
med minigrävare.

dags att boka din ved inför 
vintersäsongen 2021. 
vedsäckar 1,5³  eller löst på flak.
Hemleverans mot tillägg. 
nytt för i år är att vi även kan 
leverera med tippsläp.

Vedförsäljning

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7.

Nästa nummer 22 april
Manusstopp fredag 16/4
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll 
i Älvdalen, Sälen, delar av Mora samt till företag 
i Älvdalen, Särna och Idre. 
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

ÅRSMÖTe 
22 april kl 18.30 på lokalen 

Gamla näsvägen 6
Ärenden enl stadgarna.

Motioner från medlemmar skall 
vara klubben tillhanda 

senast 3 veckor innan mötet.

Max 8 deltagare fysiskt.
För att delta digitalt via Teams 

mailar du din anmälan till 
alvdalenscykelklubb@gmail.com

VÄLKOMMEN

Bevara Bunkris 
Brandtorn

Årsmöte
Vi kommer att senarelägga 
vårt årsmöte på grund av 
pandemin.
Hoppas kunna genomföra 
årsmötet  i någon form 
under april – maj.
                      Styrelsen

Älvdalens Fiskevårdsområdesförening
Med anledning av den pågående pandemin skjuts den planerade 
årsstämman för år 2020 fram. Datum för årsstämman kommer att 
meddelas så snart det kan ske.

Styrelsen för Älvdalens FVOF
www.alvdalensfvof.se

BOende 

Hör av dig till Lotta Mases, internatföreståndare, via mail 
lotta.mases@alvdalen.com  eller telefon 0251-59 70 33

Funderar du på att hyra ut en stuga, lägenhet eller 
ett rum till elever? Har du frågor och funderingar? 

Vi har fler elever än tidigare och behöver hjälp med att 
hitta boende inför hösten till våra elever i årskurs 2 och 
3 som går på Älvdalens utbildningscentrum. Vi är måna 
om att det fungerar bra och ger gärna stöd kring att 
upprätta kontrakt och regler.

vi GÖR deT enklaRe FÖR diG

Vi har kaffebrödet, 
smörgåstårtorna, tårtorna, 
smörgåsarna m.m.
Vi ordnar även 
minnesstunder. 
Företag och privatpersoner 
är välkomna att beställa.
Ring så får du veta mer om 
utbud och priser.

0251- 41281 (Salem)

vi GÖR deT enklaRe FÖR diG

Ring 0251- 10001 

eller fråga på vår second hand – 
butik på Dalgatan 116 A

Ons – fre 10 -16

•Sömnad, lagning och fållning
•Byte av blixtlås m.m.

ÄR du en BOkMal?

Titta in hos oss på Bokbörsen!  
Iessn til AB/bokborsen.se
epost: 
asens_antikvariat@hotmail.se

Följ oss på Facebookgruppen 
Scout i Älvdalen eller 
hemsidan salemkapellet.se 
för mer information.

SCOuT i Älvdalen!

Vi hoppas 
kunna starta upp 
terminen 17 april

TRÄFFA INGA NYA KONTAKTER!

Söndag 28 mars
är det

Grande finale
på

faste-insamlingen
Då har vi möjlighet att
lämna in våra bössor 
och köpa mera kakor.

Tack för allt stöd ni visat hittills!

Nyfiken på Autism?
Besök vår hemsida www.autism.se
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Evy & Lena

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
•

•

vi GÖR deT enklaRe FÖR diG

Vi hjälper dig med vårstädning i 
trädgården, röjning, beskärning 
av träd och buskar, sandsopning

Stapla och bära ved, bortforsling 
av skräp, flytthjälp, möblering 
och montering, gardinbyte

Hemkörning från affären, 
ledsagning m.m. 

Vi hanterar ROT och RUT - avdrag

Kontakta oss för beställning eller 
frågor om våra tjänster: 

0251-10001, 073-0759089
iessntil-10001@outlook.com

Glad påsk
 önskar Johannes med personal

Tandläkare Johannes Hütter

Aktuella öppettider och information  
hittar du på vår hemsida eller på Facebook!

Vi hälsar Hedvig 
välkommen i gänget! 

 Dalag. 12, Orsa • 0250-401 75 • www.orsatandvard.se

Behöver  
du hjälp med  

Dina tänder? 
Ring oss! 

 MICHELIN – PERFORMANCE MADE TO LAST

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA TILL SISTA MILEN*
Enastående prestanda vid inbromsning på vått från första till sista milen med EverGrip Technologies*

Högst rankad gällande livslängd enligt ADACS test sommaren 2020*

testvinnare
Råd & Rön + Aftonbladet 2020

Köp dina Michelindäck lokalt hos 

Heeds Bil och Vulk 
Snickarvägen 8, 796 30 Älvdalen, Tel. 0251-10800

Våffeldagen idag. 
Eller Marie bebådelsedag 
som den heter. Det är nio 
månader före jul och det 
sägs att det var den här da-
gen som en ängel kom och 
viskade i Marias öra ”jag tror 
du är gravid”. Det kanske 
inte var exakt så hon sa men 
det var den så kallade an-
demeningen i det hela. Det 
kan också vara så att Maria 
helt enkelt tänkte den där 
våffeldagen för länge sen 
”men va sjutton, nu borde 
jag haft min mens…kan 
jag va gravid tro..?” Sen vet 
vi ju alla hur det gick, nio 
månader senare såg Jesus 
dagens ljus. Men i alla fall, 
att det sedan blev våffelda-
gen av det hela beror som 
i så många andra fall på att 
någon var lite lomhörd och 
hörde fel på vårfrudagen 
som den också heter från 
början. Det blev ”vaffer-
dagen”, och såsmåningom 
föddes, nej inte Jesus, han 
var redan född nu, våfflan. 
Våfflan föddes i ett kloster 
av någon påhittig nunna 
som fick en blixtrande idé 
när de hade gjort extremt 
mycket oblatsmet en dag. 
Nunnan gräddade små 
oblater i det lilla oblatjärnet 
och smeten tog aldrig slut. 
Då tänkte hon ”om jag ändå 
hade ett större oblatjärn, 
då skulle jag kunna göra 
små frasiga pannkakor till 
efterrätt idag” Hon knatade 
iväg till smedmunken och 
framförde sin idé och han 
hängde på. Så begav det 
sig att våffeljärnet kom 
till och det blev våfflor i 
klostret den dagen och alla 
vårfrudagar framåt i tiden.  
Det finns alltid en historia 
bakom allting. Tänk på 
det. Och om någon saknar 
ett våffeljärn så finns det 
självklart att köpa här på 
bygden! 
 Ha de!
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Glad Påsk önskar vi på NODAVA 
Håll ut, håll i, håll avstånd!

Påsktider 2021  för kommunens återvinningscentraler
Älvdalens ÅvC 
Mån-onsdag (29-31 mars) 10-18
Påskafton (lörd) STÄNGT
Annandag Påsk (månd) STÄNGT
Tisdag 6 april  10-18
Onsdag 7 april  10-18
Lördag 10 april  10-14

idre ÅvC
Påskafton (lörd) STÄNGT
Tisdag 6 april  10-18 
Torsdag 8 april  13-16
Lördag 10 april  13-16

Särna ÅvC 
Påskafton (lörd) STÄNGT
Annandag Påsk (månd) STÄNGT
Onsdag 7 april  10-18 Extra öppet
Lördag 10 april  9-12

www.nodava.se

Två träffar: 
Del 1: 7 april kl: 10-12
Del 2: 8 april kl: 10-12

Lär dig skapa spel i Roblox 
tillsammans med andra 
gamers och ungdomar från Hemkodat.

Du deltar hemifrån med din egen dator. 
Dator finns även att låna på biblioteket.

Från 10 år och uppåt. Kostnadsfritt.

Anmäl dig till biblioteket i Älvdalen, Särna eller Idre.
Alt. mejla namn, ålder och mejladress till:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se
0251 – 312 72
Innan evenemanget börjar skickar vi ut en länk 
via mejl till alla anmälda.

Älvdalens kommun
             Informerar

LÄR DIG SKAPA SPEL I ROBLOX

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    

Orrholsvägen 14, Älvdalen

070-6601486

Ved  säljes

PÅ Pall   1m3, 30 cm
STORSÄCk  1,5 m3, 30 cm

Pris från 450:-  m3  stjälpt mått.

FRi HeMleveRanS med tippflak 
minst 8 m3 
(ca 10 km runt centrala Älvdalen) 

Beställ valfri läng mellan 20-60 cm

2-3 personer 695 kr
4-5 personer 1195 kr

För beställning ring 0251-10980

Hämtas på skärtorsdagen 
mellan 12:00-20:00

Eller på långfredagen 
mellan 16:00-20:00

Gott och enkelt med vår

PÅSKKASSE
Innehåll:

*Krämig Skagensill
*3 sorters lök-sill
*Gin- och dillsill
*Västerbottenpaj
*Matjessilltårta
*Nubbesallad

*Ägghalvor med räkor
*Utvalda ostar

*Åsskrållor (lite tjockare ”kavelgris”)
*Vispat smör med havssalt och gräslök

*Varmrökt lax med romsås
*Påskskinka
*Köttbullar

*Janssons Frestelse

Sista beställning 30/3
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såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Butiken är välfylld med 
mOtOrsÅgar 
för vårens vedsäsong.

Foto: Stihl

BORRA  
VATTEN 
VÄRME

efter

och

Vi borrar 
nu i norra 
Dalarna!

Kontakta oss 
redan idag!

SPECIALISTERNA INOM 
VATTEN OCH VÄRME

www.vattenhuset.seTel. 0243-22 60 60

KÄNNER DU DIG BARA LITE SJUK?

STANNA HEMMA!

SOMMARLOVSAKTIVITETER 2021

Älvdalens kommun
informerar

FERIEARBETE 2021

I år öppnar kommunen upp för föreningar att 
anlita kommunens ungdomar från årskurs 9 
och årskurs 1 på gymnasiet som feriearbetare.

Föreningen behöver en tillgänglig handledare och 
lämpliga arbetsuppgifter. 
Kommunen står för ungdomarnas löner. 

Mer info: mathias.jones@alvdalen.se

Kommunens kontaktcenter för frågor och info:
Älvdalens kommun
Tel: 0251-313 00, e-post:
kommun@alvdalen.se

Ta chansen att ordna aktiviteter under 
sommarlovet för våra barn- och unga och 
få ersättning från kommunen för ert ideella 
arbete.

Älvdalens kommun vill erbjuda barn i åldrarna
6–15 år gratis sommarlovsaktiviteter.

Till detta behöver kommunen er förenings eller
organisations hjälp genom att ni anordnar 
aktiviteter för barn och unga. Tänk gärna aktiviteter
utomhus då det är friluftslivets år 2021.

Alla aktiviteter sammanställs och presenteras i
skolorna, på kommunens hemsida, sociala medier,
anslagstavlor.

Anmäl era sommarlovsaktiviteter via 
länken alvdalen.se/sommarlovsaktiviteter

Vi behöver er anmälan senast 25 april.

Nästa nummer delas ut 22 april
Manusstopp fredag 16/4
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Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

Vi har utökat plats 
och sortiment av 
skor, stövlar och 
kängor...

VårjackOr 
                     allt för 

påsk-
fisket

Vårkänslor på Sportis

skid-
rea

Öppettider påskveckan:

Mån 29/3- ons 31/3 10-18 
Lunchstängt 13-14

Skärtorsdag 10-18

Långfredag, Påskafton, 
Påskdagen och 
Annandag Påsk  STÄNGT

på väg in

Vi önskar alla 

en trevlig Påsk!

Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

TESTA DIG VID SYMTOM!

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

0251-597330
info@byggv.se

nu har vi fyllt lagret med jord, fröer och redskap för att möta våren i trädgården!

Trevlig Påsk 
önskar personalen 
på Byggvaruhuset!


