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

0251-597330

3990:-

Vi har även kampanj på 
Bahco verktygssatser!
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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

10.00-12.00  Öppna förskolan i 
lekparken.
Carina Wallin, Linda Axelsson

torsdag 30 september

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Små och stora.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Barnkören

Den helige Mikaels dag

Söndag 3 oktober

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst. Auktion i Älvda-
lens kyrka. Susann Senter, Mait Tho-
äng, Gunilla Albertsdotter, Kyrkokören.

Måndag 4 oktober
13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

15.30  Barnkören i Älvdalens kyrka.
Gunilla Albertsdotter, Carina Wallin

15.00  Utdelning av Barnens bästa 
bibel till 5 och 6-åringar. 
Kom gärna 14.45 för att pyssla en 
ängel. Vi bjuder på kyrk-korv.
Linda Axelsson, Carina Wallin. Anmälan 
till: linda.axelsson@svenskakyrkan.se

tisdag 5 oktober
9.00-10.30  Öppet för lek, ovanvå-
ningen i Brittgården.
Carina Wallin, Linda Axelsson

10.30-11.30  Vagga gunga gå.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund

15.00  Tisdagskul i Brittgården.
 /Se annons/

Onsdag 6 oktober
11.00-11.30  Andakt i Tallbacken
 Alfhild Sehlin, Ingrid El Qourtobi

14.00-16.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.   Alfhild Sehlin

19.00- 21.30  Kyrkokören i Kyrkan
 Gunilla Albertsdotter

ÄlvdaleN

torsdag 7 oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Britt-
gården
Carina Wallin,Linda Axelsson

12.00-13.00 Pilgrimsvandring  /se 
annons/ 
Ingrid El Qourtobi , Alfhild Sehlin

15.30  Barnkören i Brittgården
Gunilla Albertsdotter

18.30-20.00  Upptaktsträff 
konfirmander och föräldrar.
Tacksägelsedagen  Susann Senter, 
Linda Axelsson, Carina Wallin

Tacksägelsedagen

Söndag 10 oktober

Måndag 11 oktober

tisdag 12 oktober
9.00-10.30  Öppet för lek, ovan-
våningen i Brittgården.
Carina Wallin, Linda Axelsson

10.30-11.30  Vagga gunga gå.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

Onsdag 13 oktober
14.00-16.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.   Alfhild Sehlin

19.00- 21.30  Kyrkokören i Kyrkan
 Gunilla Albertsdotter

åSeN

14.00-16.00  Åsens syförenig. Knuts-
stugan. Alfhild Sehlin

tisdag 12 oktober

Tacksägelsedagen

Söndag 10 oktober
14.00-15.00  Gudstjänst. 
Skördeauktion.
Susann Senter, Mait Thoäng

ÄlvdaleN

15.00  Tisdagskul i Brittgården.
 /Se annons/ 

18.30-20.00 Samtal om livet och om 
tron i Diakonicenter.
 Inga Persson / se annons/ 

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund

tisdag 12 oktober

VARMT VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS
PILGRIMSVANDRINGAR!

 

START 7/10, AVSLUTNING 11/11
 

JÄMNA VECKOR KL 12-13
OJÄMNA VECKOR KL 13-16

 
VI TRÄFFAS UTANFÖR BRITTGÅRDEN. 

 
ALFHILD SEHLIN, TEL 0251-416 48

INGRID EL QORTOBI, TEL 0251-431 42
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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 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

 Följ oss på www.salemalvdalen.se eller Facebook: Älvdalens Baptistförsamling

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

Söndag 3/10 kl 11:00  Andakt med besök av Victoria Gejrot. Lunch. 
              Församlingsmöte och samtal om vår Färdplan för framtiden. 
Onsdag 6/10 kl 13:00  Kultur och handarbetscafé. 
Lördag 9/10  kl 11:00 –15:00 Skördemarknad i Salem.
Söndag 10/10 kl 11:00  Gudstjänst med nattvard. Carina Ahl.
Onsdag 13/10 kl 13:00  Dorkas. Samling för daglediga. 
Matlådor i Salem torsdagar från 11:30

Skördemarknad i Salem
9 oktober kl 11.00 – 15:00

Servering. Scouterna säljer grillad korv.
Gåvor mottages tacksamt. 

Alla intäkter går till församlingens arbete i bygden. 

Välkommen! 

Vänner! 
Om allt går som vi hoppas så försvinner flertalet restriktioner 
den 29 september. Alla församlingens medarbetare ligger i 
startgroparna och planerar för höstens verksamhet.

Nu vill vi träffa varandra igen, i gudstjänster och syföreningar, 
på soppluncher och i körverksamhet. Vi inbjuder också till hös-
tens konfirmandgrupp och ungdomskvällar.

Nu öppnar vi portarna till Brittgården för föräldrar och barn, 
minnesstunder och andra samlingar. 

Information om verksamheten hittar du på hemsidan. 
Du kan också ringa expeditionen som gärna svarar på frågor.

VÄLKOMNA!

Men fortfarande gäller att vi måste vara rädda om oss själva 
och varandra. Särskilt du som inte är vaccinerad måste fundera 
över om du ska delta i olika offentliga arrangemang. Vi måste 
alla fortsätta att tvätta händerna och hålla avstånd. Detta är nu 
det nya normala.

Närmast vill jag inbjuda alla, unga och äldre, till Gudstjänst 
för små och stora den 3 oktober. Det blir en enklare form av 
gudstjänst och efteråt äter vi korv och bröd.

I FN:s barnkonvention så står det att barn har rätt till liv och ut-
veckling. Med utveckling menar barnkonventionen både fysisk, 
psykisk, andlig och moralisk utveckling. Det handlar alltså både 
om mat och kläder, kärlek och respekt, men också om ett språk 
för livet. Barn behöver berättelser som hjälper dem att tolka det 
som är svårt att uttrycka. I vårt land har vi i generationer hämtat 
det andliga språket ur Bibeln. För att ge Bibelns berättelser till 
barnen så delar vi i samarbete med Älvdalens Baptistförsamling 
ut biblar till 5-åringar. I år kommer vi att dela ut biblar också till 
6-åringar, eftersom covid satte käppar i hjulet förra året.

Vi hoppas att både barn och vuxna ska hitta en skatt i berät-
telserna om Jesus. Jesus som mötte alla människor, särskilt dem 
som var utanför. Jesus som berättar om Gud som med öppna 
armar tar emot ett barn som varit på villovägar. Jesus som be-
rättar om Gud som älskar oss alla och vill bära oss dag för dag.

Vi delar ut Barnens bästa Bibel till 5- och 6-åringar, men det är 
inte förbjudet för vuxna att tjuvtitta!

Var rädda om varandra! Guds frid!

Susann Senter, kyrkoherde

Säkerhetskontroll av gravstenar

Från och med v.41 2021 kommer Älvdalens kyrkogårds-
förvaltning att påbörja en kontroll av gravstenssäkerheten 
på Ärnäs och Älvdalens kyrkogårdar. Kontrollen kom-
mer att fortsätta under de frostfria årstiderna även nästa 
år. Kontrollen görs enligt Centrala gravvårdkommitténs 
anvisningar.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och 
säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården 
medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplat-
sen och stenen.
Samtliga gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner i 
gravregistretkommer att kontaktas via brev, om de efter 
en säkerhetskontroll äger gravstenen som inte klarat sä-
kerhetskontrollen. Gravrättsinnehavaren ansvarar därefter 
för att gravstenen åtgärdas så snart som möjligt. Efter att 
stenen är åtgärdad ska den kontrolleras på nytt.  

Mer information finns på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/alvdalen 

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider:
Måndag, onsdag-fredag kl. 10.00 – 12.00
Tel: 0251-431 40
E-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Dalgatan 74, 796 31 Älvdalen 

Kyrkogårdsförvaltningen
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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

Tack

Eric Andersson 
Nornäs/Blentarp

Till alla som på olika sätt 
hedrat minnet av min älskade

Ett varmt tack
 för vackra blommor och 

gåvor till olika fonder. 
Saknaden efter Eric är stor.

Elisabeth

Tack
Ett varmt tack till Er alla 

som ringt, skickat sms, 
blommor och på andra sätt 
hört av er i samband med 
Braf Görans bortgång.

Ann-Marie Alvarzon

Tack

Hellen, bortsprungen från 
Kontrollvägen Oxberg 
lördag 18/9. Mycket skygg, 
inte van att vara ute. 
Kan gå långa sträckor då 
hon är på rymmen. 

Kerstin 0733-382859

  Efterlysning

Ett varmt tack till alla som 
hedrat minnet av vår mor 

Rosa Lundberg
vid hennes bortgång. Tack 
även till hemtjänsten och
personalen på Tallbacken 

för god omvårdnad. 

Berit o Helén

Tack

I år börjar vi med en
upptaktsträff, konfirmander
tillsammans med föräldrar

torsdag 7/10 18.30 i
Brittgården.

Vi bjuder på fika

Har du frågor får du gärna kontakta Linda: 0251-431 51 linda.axelsson@svenskakyrkan.se 

Du får också gärna vara med!
Välkommen till samtal om livet och tron!

Samtalen börjar tisdagen den 12/10 
och fortsätter under hösten udda veckor.

Plats: 
Brittgården, Diakonicenter 

Tid: 18.30-20.00

Samtalsledare: 
Inga Persson tel. 070-395 43 04

   Köpes
Köpes husbil ev. husvagn. 
Årsm. 1999-2019 av intresse.
Bet. Kontant/banköverföring.

Tel: 076-2742563 
Jörgen Fredriksson

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
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Evy & Lena

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

Bättre möjligheter till vattenträning 
och rehabilitering i bassäng 
i hela Dalarna. 

Moderaterna stärker 
vården i norra Dalarna
•

•

Visst blir man lite misstänksam 
när man bland de senaste 
nyhetsrubrikerna hittar ”Max 
två timmars fritid gör dig 
lyckligare”. Får man inte lite oro 
i magen och väntar på nästa 
rubrik; ”Nya regeringsförslaget: 
”Tolv timmars arbetsdag till 
och med det året du fyller åt-
tio”. Lite lurigt känns det ändå 
att någon vill få oss att tro att 
vi blir olyckliga av för mycket 
fritid. Smått uttråkad kan man 
kanske bli lite från och till, men 
det blir man ju lite då och då 
på jobbet också. Kan verkligen 
inte riktigt ta till oss det där att 
vi skulle bli deprimerade om vi 
har för mycket tid över. På tal 
om tiden. Ska det då äntligen 
gå tillbaka till lite mer normala 
tider? Restriktionerna är hävda 
till och med steg fyra, och vi 
ska så smått börja få umgås 
igen. Hur ska det gå? Har vi 
för evigt blivit återhållsamma 
armbågsknackare eller kom-
mer vi att börja dela ut kramar 
till höger och vänster igen? Vi 
nordbor har väl kanske inte 
hört till de mest spontana 
kindkyssarna innan pandemin 
heller, nästan så att vi redan 
var lite restriktiva i folksam-
lingar fler än två personer. 
(Förutom när det gällde att 
komma först i kön till diverse 
utförsäljningar och rea-klipp 
förstås) Nåja, nu är det i alla fall 
dags att stuva undan mysbyx-
orna och på med lite represen-
tativare klädsel. Har vi växt ur 
finbyxorna under coronatiden 
så finns det säkert att inför-
skaffa i någon butik i närheten. 
Äntligen får vi ”gå på lokal” 
igen och träffas i glada vänners 
lag! Antagligen kommer vi 
inte lika frikostigt som förr att 
dela med oss av smakprov på 
den godaste drinken någonsin 
till kompisen, vi kommer att 
fortsätta sprita oss, även om 
händerna. Vi kommer att tänka 
oss för så vi inte står för nära 
när någon skrattar så den frus-
tar. Men vi kommer att börja 
umgås igen, om än lite försikti-
gare än innan pandemin. Nog 
ska det bli skönt ändå, att få 
komma lite nära igen och att 
det kanske till sist blir lite mer 
som förr. Ha de!  

arrendeutbetalning 
Älvdalens Östra VVOF

Utbetalning av arrende-
avgift för privata markägare 
inom Älvdalens Östra VVO 
sker lördag 2021-10-16

mellan kl 13-15
i lokalen, Älvdalen.

Utbetalning enbart mot 
angivet kontonummer.

/Styrelsen

Den 27-28/11 är det dags för 
Julmarknad på Rots Skans (hoppas vi)

Genuint hantverk i genuin miljö.
Anmäl ditt intresse att delta till johanna@ehf.se 

eller på 0251-432 90
OBS! Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Nästa nummer delas ut 28/10
Manusstopp fredag 22/10
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Större obebyggd fastighet i Älvdalen
Fastigheten, Älvdalen Evertsberg 137:2, utbjudes till försäljning mot 
anbud. Fastigheten består av fem skiften belägna kring Mångsbodarna och 
Evertsberg med en total areal om ca 150 ha varav ca 117 ha är produktiv 
skogsmark. Det totala virkesförrådet är uppskattat till ca 10 580 m3sk. 
God tillgång på vägar finns. Fastigheten äger andelar i Älvdalens Bespar-
ingsskog som idag ger förmånliga bidrag i form av skogsvård med mera. 
Jakträtt finns i Evertsbergs VVO samt möjligheter till jakt på Älvdalens 
Besparingsskog.  

Information och anbudshandlingar tillhandahålles av BN Skogskonsult AB. 
Telefon: 073-087 02 42 E-post: benny@bnskogskonsult.se

anbud ska vara säljarens kontaktombud, BN Skogskonsult AB, 
tillhanda senast 21-10-21 kl. 12.00 

Fri prövningsrätt förbehålls.

Säljare: Dbo. Marianne Nordengren

Utgångspris: 3 450 000 kr

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    

Generellt fiskeförbud råder i nedan upp-
räknade sjöar och tjärnar inom Älvdalens 
fiskevårdsområde från och med den 27 
september till och med den 30 november 
2021 på grund av höstplantering av fisk:
Ingeborgstjärn, Stora och Lilla Knäsjön, 
Kråkbodtjärn, Lilla Blästtjärn, Brynåstjärn, 
Djustjärn, Märråtjärn, Lomtjärn, Tangerås- 
tjärn, Digerbergstjärn, Rotsjön, Långtjärn, 
Stora Rensjön, Måbergstjärn, Lextjärn, 
Fisklösen. 

Övriga Sjöar och Tjärnar är öppna 
under planteringstiden:
Allmänheten uppmanas att 
respektera gällande fiskeförbud.

Styrelsen för Älvdalens 
Fiskevårdsområdesförening
www.alvdalensfvof.se

070-253 84 57 • evylena@telia.com • www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan
-ditt lokala 

annonsblad-

Stöd oss, och hjälp fler 
cancerdrabbade tillbaka till livet. 

Swisha 100 kronor eller mer 
till 900 2064.

Tack för ditt stöd!
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Tis 5/10 kl. 18-19.30 
i Älvdalsskolans rörelserum

Föreläsning med Jan Erik 
Ohlsson, militärhistoriker och 
författare till boken “Dalarna 
under andra världskriget”

Begränsat antal platser.

Anmäl dig till:
linda.peter@alvdalen.se 
0251-31275

Arr: Älvdalens bibliotek

Älvdalens kommun
             informerar

ÄLVDALEN OCH DALARNA UNDER 
ANDRA VÄRLDSKRIGET

Digitalhjälpen drop-in v.41

• Idre:  mån 11 okt, kl. 15.00 – kl 18.00
• Älvdalen:  ons 13 okt, kl. 15.00 – kl 18.00
• Särna:  tors 14 okt, kl. 15.00 – kl 18.00

Passa på att få hjälp med: 
• din smartphone, surfplatta eller dator
• sociala medier, e-post, Messenger, Skype, osv.
• den digitala vardagen tex: BankID, betala räkningar online,      
e-handel, osv.
• informationssökning och källkritik
• att surfa tryggt och säkert
För mer info: 
peter.friebel@alvdalen.se  
alt. 073-860 22 42 

Spelutvecklingsklubben: 
Spelutveckling i Scratch
Fredag 15 oktober, kl. 18.00 - 20.00

Premiär för Spelutvecklingsklubben! 
Första träffen är online. Vi börjar med Spelutveckling i Scratch. 
Du behöver en dator, goda idéer och ett glatt humör! 
Du behöver inte kunna programmera för att delta, det kommer 
du att lära dig på våra träffar. 
Dator finns att låna på biblioteket. 

För mer info och anmälan:
peter.friebel@alvdalen.se 
alt. 073-860 22 42

Älvdalens kommun
informerar

e-MEDBORGARVECKAN PÅ BIBLIOTEKEN 
I ÄLVDALEN 

Gamla Näsvägen 5 • Älvdalen • 076-110 09 22

Välkomna hälsar 

Linda, Karin & Gullan

Det vill vi fira med ett lyxigt 
OKTOBERERBJUDANDE:
Ögonbrynsfärg och plock 
ingår när du bokar klipptid!

Nu välkomnar vi Linda 
tillbaka till salongen! 

Då är vi alla tre på plats igen.

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
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ÄLVDALENS

Torsdag 30 sep  19.00
Lördag 2 okt 19.00
Söndag 3 okt  19.00

Sverigepremiär
NO tIMe tO dIe

15 år             140 kr

JOrdeN rUNt 
På 80 dagar

Lördag 9 okt 16.00
Söndag 10 okt  16.00
7 år             80 kr

reSPeCt

Söndag 10 okt 19.00
Onsdag 13 okt  19.00
11 år             100 kr

SUPerNOva

Söndag 17 okt 19.00
Onsdag 20 okt  19.00

BT             100 kr

Välkomna!

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

nästa nummer 
av annonsKullan
delas ut 28 oktober
Manusstopp fredag 22/10
Välkommen med din annons!

evylena@telia.com • 070-2538457              


