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Skogspraktikern.se 
Tel. 070-288 37 54

TrädbesikTning (gratis)

Trädfällning
sTubbfräsning
Trädgårdsservice
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te 
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bb!

Välkomna!
Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

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

Ammunition
Komradio
Jaktkläder
Jaktkängor
Regnkläder
Stövlar
Keps
Stumpor
Underställ
Jaktkniv
Termos
Hörselskydd
Pannlampa
Kompass
Batterier
Utekök/wok

Kom iHåg På SPoRTiS

Kom ihåg inför 
höstjaKten!

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    

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

0251-597330

Nästa nummer 
9 september 

manusstopp 3/9 
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag, onsdag- fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

ÄlVdAlen

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin

12.00  Återsamling i Brittgården 
för alla som deltagit i arbetet med 
Årets Vägkyrka /sommaren 2021/

13 söndagen efter trefaldighet, Diakonins söndag

Söndag 29 augusti

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

14 söndagen efter trefaldighet

Söndag 5 september

15 söndagen efter trefaldighet

Söndag 12 september
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Mait Thoäng 

Vänner!

Alla församlingens medarbetare tänker nog som ni: Oh, om det fick 
bli som vanligt igen.  Om vi kunde börja med kör, barngrupper, öppna 
diakonicenter, få träffas och sitta och fika tillsammans.

Men när detta skrivs avvaktar vi besked från regering och myndigheter 
om vilka restriktioner som ska gälla efter 1 september. Och vi hör alla 
att det kommer rapporter om ökad smittspridning igen. Jag har en 
god vän som bor på ett boende i Leksand, och förra veckan tvingades 
man stänga för besök – igen. Så just nu kan vi inte lämna annat besked 
än: Titta på församlingens hemsida, så fort det blir möjligt bjuder vi in!

Men en sak vet vi: Den 19 september är det dags för Kyrkoval.

Genom att rösta så är du som medlem av Svenska kyrkan med och 
påverkar verksamheten i din församling. För mig är det viktigt att 
Svenska kyrkan inte bara styrs av några få, utan att många är med och 
röstar.  Det är ett sätt att göra sig hörd, ett sätt att påverka. 
Valdagen är den 19 september, men förtidsrösta kan man göra redan 
från den 6 september. Tider för förtidsröstning hittar du också på 
församlingens hemsida. 

Tillsammans formar vi en kyrka som finns där människor finns och vill 
vara öppen för både unga och äldre. 
Tillsammans formar vi kyrkan mitt i byn!

Varma hälsningar, 

Susann Senter, kyrkoherde

 

eVerTSBerg

15 söndagen efter trefaldighet

Söndag 12 september
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell.
Per Sundberg, Mait Thoäng 

Diakonicenter är 
stängt 1/6-31/8
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Nästa nummer   
9 september

Manusstopp  fredag  3/9

Sön 29/8 kl  11:00 Höstupptakt med nattvard och kyrkkaffe.  Kersti Vikström och Carina Ahl.  
Ons 1/9   kl  13:00. Terminsstart för Dorkas - samling för daglediga. Årsmöte, gemenskap, andakt, lotteri. 
Sön 5/9   kl  11:00 Kapellet  öppet för bön och andakt.
 Våra populära matlådor säljs åter i Salem på torsdagar från 11:30 

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 tors 12-18

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  
Naturligtvis håller vi fortfarande avstånd, tvättar händerna och stannar hemma vid sjukdomssymptom. 

                 Välkommen tillbaka till Salem!

Nya öppettider i vår möbel och inredningsbutik på Bondgårdsvägen 3 B 
Onsdag och torsdag kl 12 – 18 
Besök också vår butik för prylar och kläder på  Dalgatan 116 A
Onsdag, torsdag, fredag kl 10 – 16  

Du vet väl att du också kan köpa våra matlådor i Salem 
på torsdagar från 11:30, samt beställa bröd, tårtor m.m.

handla secOnd hand i höst!

Titta in på www.salemalvdalen.se/iessntil för mer info. 
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Välkomna!

simhall.ishall@alvdalen.se   0251-312 83
www.alvdalen.se Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och Ishall

Nya öppettider i simhallen 
från vecka 35, måndag 30/8

Måndag  sTÄngT
Tisdag     12.00-19.00  Kvällssim 19.00-20.30
Onsdag              12.00-19.00  
Torsdag                12.00-19.00       
Fredag    06.00-16.00  Morgonsim 06.00-09.30
Lördag     10.00-16.00
söndag   10.00-16.00

Älvdalens sim- och Ishall

På Digitalhjälpen vägleder vi dig genom den 
digitala vardagen. Vi hjälper dig i lugn takt 
och utifrån din förmåga.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

• din smartphone, surfplatta eller dator
• sociala medier och kommunikationsmedel 
  (e-post, Messenger, skype, osv.)
• den digitala vardagen tex: BankID, hur du
  betalar räkningar online, e-handel, osv.
• informationssökning och källkritik
• att surfa tryggt och säkert 

Digitalhjälpen på Älvdalens sockenbibliotek:
Från och med september drop-in på biblioteket 
varje onsdag kl. 15.00 – 18.00. 
Se alvdalen.se/digitalhjalpen för mer och 
aktuell information eller kontakta Peter Friebel som 
är projektledare för digitalt center. 
Ring Peter på telefonnummer 0251-31 287 eller 
skicka e-post till peter.friebel@alvdalen.se

Älvdalens kommun
                   informerar

DIGITALHJÄLPEN DroP-IN

Tisdag 14 sep.  2021
 kl. 18.00  i Lokalen
Sedvanliga årsmötes-

förhandlingar.
Gamla och nya medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna!

Vi bjuder på fika.

Välkomna till ÅRSMÖTE

Älvdalen

inbjuder alla (även dig som 
inte är medlem i SPF) till

Guidning Långön 
31 augusti kl 10.00 
Samling busstationen kl 09.30 
för samåkning. Vi bjuder på 
varmkorv – medtag egen dryck
Anmälan senast 29/8 till 
gerd.ohrn@gmail.com
eller 070-6430271 

Guidning Rots Skans 
16/9 kl 10.00
Samling busstationen kl 09.45 
för samåkning. Kostnad 120:- 
inkl kaffe och smörgås. 
OBS! Betalning sker på plats.
Anmälan senast 14/9 till 
gerd.ohrn@gmail.com
eller 070-6430271

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



4 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.


