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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

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Mait Thoäng

Måndag 18 oktober

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

tisdag 19 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

15.00-17.00  Tisdagskul i Brittgården.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

Onsdag 20 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

ÄlvdaleN

torsdag 21 oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Britt-
gården
Carina Wallin,Linda Axelsson

12.00-13.00 Pilgrimsvandring. Vi 
träffas utanför Brittgården. 
Ingrid El Qourtobi , Alfhild Sehlin

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Söndag 17 oktober

Måndag 25 oktober

tisdag 26 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

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund

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

15.00-17.00  Tisdagskul i Brittgården.
 Carina Wallin, Linda Axelsson
18.30-20.00 Samtal om livet och om 
tron i Diakonicenter.   Inga Persson

Onsdag 27 oktober
12.15  Lunchmusik i Älvdalens kyrka. 
Elever från musikskolan medverkar   
14.00- 16.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

ÄlvdaleN

Inbjudan
Till dig som är förälder/anhörig till någon

med NPF-diagnos 
(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller

autismspektrumdiagnos). 

Du är inte ensam!
Vi möts för att prata om behovet av stöd för

dig som anhörig. 
Vilka frågor/teman skulle du vilja lyfta?

Tillsammans bestämmer vi vad kommande
träffar kan innehålla.

Tid: 20/10 kl 18.00-19.30
Plats: Brittgården, Stora salen, Dalgatan 74

Kaffe, te
Varmt välkommen!

Anmälan och frågor senast 18/10 till 
Ingrid El Qortobi 0251-431 42 ingrid.elqortobi@svenskakyrkan.se 

 
 Representanter för Attention Dalarna: 

Lena Knagg 070-305 82 82, Stephan Knagg 073-502 21 74

torsdag 14 oktober
9.00-12.00  Öppna förskolan i Britt-
gården
Carina Wallin,Linda Axelsson

13.00-16.00 Pilgrimsvandring. Vi 
träffas utanför Brittgården. 
/INSTÄLLD/ 
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qourtobi

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Söndag 24 oktober

Välkommen till soppa 
11:30-13:00 på Brittgården!

Den 19 oktober ca kl 12:15 
kommer Kjell Thiger 

och spelar under lunchen.

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag 

kl 9.30-13.00
Varmt välkomna!

Diakonin
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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. 

Onsdag 20/10  kl 13:00 – 15:00  Kultur och handarbetscafé. 
Söndag 24/10  kl 10:00  Söndagsskola för barn i förskole/lågstadieåldern. Ledare Mathilda Wiklund.
Onsdag 27/10  kl 13:00  Dorkas. Samling för daglediga. 

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
•

•
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Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 17/10 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

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

kallelSe  till kyrkbyns 
Samfällighetsförenings
ordinarie årSStÄMMa

Plats: lOkaleN
26 oktober 18.30

Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna önskar styrelsen

årSMöte
28/10 kl 18:00 för 

Civilförsvarsförbundet 
Älvdalen 

Brandstationen 
fysiskt och digitalt möte. 

  Anmälan tel/sms till: 
  070-6679409, Karin

Välkomna! 

Älvdalen

Onsdag 27 oktober 2021 kl 14.00
i Lokalen, Kyrkbyn inbjudes till

Årsmöte 
med sedvanliga årsmötesförhandlingar

Höstmöte
med verksamhetsplanering, budget 

och medlemsavgift för 2022

Lotterier

PRO bjuder på kaffe/the, smörgås och kaka

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Varje tisdag kl 11.00-13.00 har vi 
öppet hus i vår lokal, Dalgatan 112.

Välkommen in på en fika och en pratstund.

Rots Bystuga
23/10 kl. 15.00
Förboka: 070-5544848

Janne Krantz
Niklas Sundén

Från Iggesundsgänget 
till Povel Ramel

Janne Krantz
Niklas Sundén

Från Iggesundsgänget till Povel Ramel

Rots Bystuga
23/10 kl. 15.00
Förboka: 070-5544848

94x120 mm
Pris: 2016:-

69x94 mm
Pris: 1152:-

Nästa nummer delas ut 28 oktober
Manusstopp fredag 22/10
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Evy & Lena

Extra erbjudanden 
under helgen! 

Öppet hus!
5-6 november

Fredag 5 nov kl 9-18
Lördag 6 nov kl 10-16

Löven virvlar, regnet öser 
ner och att sommaren är 
över för den här gången 
råder det absolut inga 
som helst tvivel om. När 
man accepterat det och 
hamnat i höststämning 
så är det riktigt skönt 
med den här årstiden. 
Inget är väl så uppfris-
kande som att vara ute 
en klar höstdag. Gråare 
dagar kurar vi inne och 
myser på i hemmets 
lugna vrå. För att det ska 
bli riktigt bra stämning 
där hemma och att man 
inte ska dra på sig olycka 
och armod i onödan så 
finns det ju en del gamla 
bedrövade stensäkra tips. 
Som till exempel att sätta 
en klick surdeg ovanför 
ytterdörren varje gång 
man bakar surdegsbröd. 
Sägs bringa lycka i hem-
met. Så sällan som en an-
nan bakar surdegsbröd 
så vore det väl ständig 
oro i huset, å andra sidan, 
är man en flitig bagare 
så finns det ju en risk att 
alla”degkluttarna” snart 
blivit till en hel limpa 
ovanför ytterdörren och 
man kan ju vara ganska 
så säker på att förr eller 
senare ramlar limpan rakt 
ner i huvudet på någon. 
Troligtvis på en själv. Det 
finns bättre knep. Klas-
sikern är väl en hästsko 
över porten, men man 
kan också hänga en 
lyckobringande mobil av 
valfritt material innanför 
dörren. Då silar man bort 
de som ställer till det 
och in kommer endast 
vänliga själar. Som sagt, 
stensäkra tips för lycka 
och harmoni i hemmet. 
Ha de!

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

0251-597330
info@byggv.se

Höstmysigt inne och ute...

Stöd oss, och hjälp 
fler cancerdrabbade 

tillbaka till livet. 

Swisha 100 kr eller 
mer till 900 20 64.

Tack!
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Köp dina Michelindäck lokalt hos 

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

Älvdalen

Exklusivt Halloween-erbjudande: 
Middag med efterrätt & bio: 350kr/pers
(värde 560 kr, dryck på Dalgatan118 tillkommer)

Varmrätt: Smokey BBQ Oxfilé med syltad pumpa, rostade rotfrukter, sötpotatis
Efterrätt: Döskalle-pannacotta     

Bio: Halloween Kills med Jamie Lee Curtis mfl (1 popcorn & 1 dryck)  

Filmen börjar kl 21:00 lör 30 oktober & kl 19:00 sön 31 oktober
Middagen bokningsbar från kl 16 båda dagarna. Ring 0251–10980

När ni bokar ange ”Halloweenspecial” 
för att få detta generösa erbjudande.
Priset gäller endast i kombination med filmen.

Nu gör vi något kul i höstmörkret! 
Restaurang Dalgatan 118 & Älvdalens Bio i samarbete

Välkomna!!

7 år                                         100:-

BaByBOSSeN 2

Söndag 7 nov 19.00
Onsdag 10 nov  19.00

Bröllop, begravning, dop 
Filmen, fortsättning på tv-serien

Välkomna!

Höstlovsfilmen

Tisdag 2 nov  16.00
Onsdag 3 nov 19.00
7 år              80:-

ÄLVDALENS

veNOM

hallOweeN killS

Söndag 24 okt  19.00    
Onsdag 27 okt  19.00    
Aktion, Si fi, skräck         100:-

Lördag 30 okt  21.00      100:-
Middag i samarbete med 
Dalgatan 118 (se separat annons)

Söndag 31 okt  19.00    100:-
Skräckfilm 15 år

Varje dag dör 
fem svenskar 
av diabetes. 

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Hjälp oss hitta 
botemedlet!
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F-skatt
För mer information, frågor och anmälan: 
karolinasbrukshastar@hotmail.com

//Karolina Andersson, leg. lärare och 
utbildad kusk på kuskutbildningen för 
brukshästkörning på Wången. 

Onsdag 3 november 
bjuder jag in till en dag på gården 
tillsammans med hästarna. Ni kommer 
att få prova att tömköra och köra häst 
varvat med andra hästsysslor, god mat 
och fika vid elden. 

Kl. 9-15 på Klitten. 
Från 9 år och uppåt.
Begränsat antal platser.
Pris: 800 kr inkl. moms och då ingår 
niofika, lunch och mellis. 

Höstlovskul med hästtorsdag 28 oktober kl 15.00 Biografen
Peter Friebel informerar om digital utbildning och
vi visar vår hemsida
Musikunderhållning tommy Gunnars Band
Kostnad 60:- inkl kaffe o smörgås, swish eller kontant. 

Det finns fortfarande lediga platser till:
Julbordskryssningen 29-30 november
Info Mats Lennström 070-5980884
och
vattengympan i Älvdalens simhall, Torsdagar kl 10.00
Info Gunborg Lennström 070-3352023

torsdag 16 december Julbord kl 14.00 Näsets Bystuga
Musikunderhållning kritz och alf
Kostnad: 195:-
anmälan senast 10/12 till Gerd Öhrn,
gerd.ohrn@gmail.com  eller 070-6430271

Alla är välkomna (även du som inte är medlem i SPF)! 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

MS 261 
med och utan värme 
pris från 8790:-

MS 241 
pris från 7190:-

Motorsågar

Höstlovskul

alzheimerfonden.se | Tel 020-30 11 30
PG 90 11 19-8 | BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED HJÄRTAT 
FÖR HJÄRNAN

Nästa nummer 
28 oktober

Manusstopp fredag 22/10
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Olle Larsson, ägare och styrelseordförande på 
Fiskarhedens Trävaru AB, fyller 65 år i dagarna. 
 Under hans dryga trettio år på posten har 
företaget genomgått en enorm utveckling. 
År 1988 övertog han det lokala sågverket, som 
sedanutvecklades till ett modernt industri- och 
exportföretag. Trots flera bakslag genom åren har 
han alltid satt upp nya mål och gjort investeringar 
och nyanställningar.
 – Det roligaste är att få personalen med sig och 
att lyckas knyta ihop produktion med försäljning, 
säger Olle som inte slår sig till ro bara för att han 
blir pensionär. Han har redan nya projekt på gång.
 – Tankar finns på vidareförädling och en del annat 
nytt, berättar han och ser lite hemlighetsfull ut.

Ingen vanlig 
pensionär

Läs hela intervjun med Olle på fiskarheden.se/nyheter

annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt 
budskap! Du når alla hushåll i  Älvdalen, 
Sälen,  delar av Mora samt till företag i 
Älvdalen, Särna och Idre. 
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

du vet väl att du kan handla fraktfritt 
på elon.se och hämta i din butik!


