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Nyhet

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

info@byggv.se
0251-597330

Robusta bålpannor 
i gjutjärn.

Halloween är snart här...
Stort utbud av gravljus och lyktor.

kaMpanj

Diameter 56 cm

1890:-

Diameter 80 cm

2690:-

Vi har stängt Alla helgons dag 
Lördag 6 november
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NorNäs

evertsberg

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

16.00  Minnesgudstjänst i Älvda-
lens kyrka.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Kyrkokören.

13.00-15.00  kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Alfhild Sehlin, Mait Thoäng

Måndag 1 november

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

tisdag 2 november
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund.                Medverkande: 
Alfhild Sehlin och Mait Thoäng sjunger 
och berättar om Lina Sandell.

onsdag 3 november
11.00-11.30  Digital andakt i kommu-
nala boenden.
 Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi
14.00-16.00  Må Bra kören i Brittgår-
den.   Alfhild Sehlin

älvdaleN

torsdag 4 november
12.00-13.00 pilgrimsvandring. Vi 
träffas utanför Brittgården. 
Ingrid El Qortobi , Alfhild Sehlin

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

söndag 31 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 syförening. knuts-
stugan. Alfhild Sehlin

15.00-16.45  Tisdagskul i Brittgården.
 Carina Wallin, Linda Axelsson
18.30-20.00 Samtal om livet och om 
tron i Diakonicenter.   Inga Persson

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

torsdag 28 oktober
10.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

13.00-16.00 pilgrimsvandring. Vi 
träffas utanför Brittgården. 
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

Alla helgons dag

lördag 6 november

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag 

kl 9.30-13.00
Varmt välkomna!

Diakonin
Söndag e. alla helgons dag

söndag 7 november
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter.

Måndag 8 november

tisdag 9 november

onsdag 10 november

torsdag 11 november
10.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

13.00-16.00 pilgrimsvandring. Vi 
träffas utanför Brittgården. 
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

16.00 pilgrimsmässa i Älvdalens 
kyrka. 
Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin.

14.00  Minnesgudstjänst i nornäs 
kapell.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter.

Alla helgons dag

lördag 6 november
18.00  Minnesgudstjänst i Evertsbergs 
kapell.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter.

Barn och ungdom har 
höstlov vecka 44                                                       

linda o Carina

Alla helgons dag 
den 6 november kl. 11-18 

Vi bjuder på varm glögg och saft
som serveras vid Västra och 

Östra kyrkogården

GRAVKAPELLET ÄR ÖPPET, 
KOM GÄRNA IN! 

Om Du har frågor eller funderingar 
kring gravar och gravstenar 

är Du välkommen upp till oss på 
östra kyrkogården. 

Vi har ett litet parti gravljus till 
försäljning (kontant eller swish) 

VARMT VÄLKOMNA!
Begravningsverksamheten i Älvdalen

Söndag e. alla helgons dag

söndag 7 november
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Allhelgonatid –

Helgen har blivit en av de stora kyrkhelgerna i vårt land. 
Överallt i Sverige så glimmar kyrkogårdarna av ljus. Den 
här traditionen har vuxit sig stark under min livstid. Idag är 
det självklart att vi går in i kyrkor och kan tända ett ljus där, 
men den första ljusbäraren kom in i en svensk kyrka 1968. 
Då hölls ett stort kyrkligt möte i Uppsala domkyrka, och in-
för det mötet skaffades en ljusbärare i form av en jordglob. 
Nu finns de, i olika former, i nästan alla kyrkor i vårt land. 
Alla helgon har blivit en kyrklig storhelg.

Jag blir glad när jag ser familjer med mindre barn följa nå-
gon äldre anhörig för att besöka en grav. Det hjälper den 
äldre att glädjas över att livet går vidare och det är ett bra 
sätt att hjälpa barn att möta sorg och förberedas för livet. 
I Älvdalens kyrka kommer det på Alla Helgons dag, lördag 
6 november, att finnas möjlighet för barn att dekorera ett 
gravljus att sätta på någon släktings grav. (Kolla tiderna på 
församlingens hemsida).

I Allhelgonatid måste jag alltid tänka på en pojke som 
heter Jakob. Han hade följt med mamma till kyrkogården 
ibland. Där låg mammas farmor. Men nu stod han bred-
vid mamma och pappa, för nu var Jakobs farmor död. Då 
frågar han sina ledsna föräldrar: Man gråter mer när de är 
nydöda, va?

Visst är det så, man gråter mer när en älskad är ”nydöd”, 
men saknad och sorg finns alltid där, även om den lugnar 
sig lite över tid. Jag tänker på Bibelordet: Gläd er med dem 
som gläder sig och gråt med dem som gråter. 

Att känna att man hör ihop och vara rädd om gemenska-
pen ger glädje i de svåraste tider. Att inte vara ensam i 
sorgen gör den lättare att bära.

Välkommen att besöka våra kyrkogårdar på Alla Helgons 
dag. Vi finns där med möjlighet till samtal och bjuder på 
glögg på kyrkogårdarna i Älvdalen.

 

Susann Senter, kyrkoherde

Lucia 
i Älvdalens rka 

12 december kl: 18:00

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 10-16

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. 

Sön 31/10 kl 11:00 Scoutgudstjänst med invigningshögtid. Servering
Ons 3/11 kl 13:00–15:00 kultur och handarbetscafé. pege andersson berättar om posom – stöd vid kris, olycka och sorg. 
Sön 7/11 kl 11:00 Gudstjänst med nattvardsfirande. Carina ahl
Ons 10/11 kl 13:00 Dorkas. Samling för daglediga. Läsarsånger med pege andersson. 
     Välkommen! 
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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

P.S glöm inte att boka in Julmarknad på Rots Skans den 27-28/11 kl.11-16

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

nästa nummer delas ut 

11 november
Manusstopp fredag 5/11
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Evy & Lena

Biljettpris 200 kr. 
Barn upp till 15 år 100kr  

pizzaförsäljning
kl 15.00-18.00

Väsa bystuga

med stöd från

Lördag 13/11 kl.19.00

Förköp: 
070-4416728 (ring eller SMS)

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

halloweeN kills

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

Söndag 31 okt  19.00    100:-
Skräckfilm 15 år

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!!

Hedra minnet av en
närstående med en gåva 
till demensforskningen.

Givarservice, tel: 020-30 11 30
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198
www.alzheimerfonden.se

Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Vi har så sakteliga fått 
börja bete oss lite som 
vi brukar, besöka andra 
platser och samlas i 
grupp som de flockdjur 
vi är och det känns ju 
riktigt härligt. Livsan-
darna börjar återvända 
och man kommer ihåg 
hur kul det var att um-
gås. just det där med att 
komma ihåg saker, och 
hur minnet påverkas när 
livet under den här tiden 
när pandemin pågått, är 
något som det forskas 
om nu.  Det mesta har 
stannat av och vi har inte 
alls fått så många intryck 
som vi i vanliga fall får. 
Tidsuppfattningen blir 
tydligen lite skev och 
man minns knappt vad 
som hänt tiden innan 
pandemin eller under. 
Hur och var firade vi 
egentligen julen tjugo-
hundranitton?? Hjärnan 
har helt enkelt blivit lite 
segare den här tiden så 
tycker ni att minnet svik-
tar och att ni är lite mer 
trögfattade än vanligt 
så kan det alltså bero på 
den ofrivilliga isolering-
en. Det är bara att börja 
samla på sig nya min-
nen och intryck igen så 
hjärncellerna får något 
att sysselsätta sig med. 
Så länge får vi tänka; 
bättre  dåligt minne än 
dåliga minnen. 

Ha de! 

? ? ?
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köp dina Michelindäck lokalt hos 

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

Öppet hus!

5-6 november
och liten hantverksmarknad

  täckeN
 kuddar
  Mattor 
 fårskiNN m.m.

Titta på facebook för att se erbjudandena.
https://www.facebook.com/wibergsmobler

Öppet Fredag 9-18  Lördag 10-16

I. Bolmelins Keramik och konsthantverk
Busgården, skinnhantverk
Gyllenkalls porfyr och smycken
Monas Kavelgris
Anna Lena Knuts,  sylt och rullrån

Hantverksförsäljning av:

Helgerbjudanden i butiken:

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Ms 261 
med och utan värme 
pris från 8790:-

Ms 251 
pris från 6190:-

Motorsågar

Nyfiken på Autism?
Besök vår hemsida www.autism.se

Barn och cancer hör inte ihop.

Märta 4 år, leukemi.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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Nästa nummer 
11 november

Manusstopp fredag 5/11

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Fre 12/11 kl 15-16 
på Tre Björnar

Afternoon tea  med 
garanterat bra poesi

Begränsat antal platser. 
Kostnadsfritt. 

Anmäl dig till Älvdalens bibliotek senast 11/11 kl 12.

Arr: Älvdalens bibliotek
#garanteratbraböcker

Njut av te/kaffe & nybakade scones medan bibliotekarierna 
från Älvdalens bibliotek tipsar om garanterat bra poesi.

Cosplay
Tors: 4/11 kl. 10-12, 14-16

Kom och prova dräktskapande med Britta Backlund 
och Studiefrämjandet!

Ringbrynjor, Cosplay mm. 
Testa olika sätt att skapa egna dräkter!
 
Prova på rollspel
Fre: 5/11 kl. 10-12, 14-16

Slåss mot drakar, plundra skattgömmor och rädda 
världen med rollspel!
Prova på-rollspel med Studiefrämjandet, från 12 år. 

Höstlov på Älvdalens bibliotek

För mer info och anmälan:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se
0251-312 72

För mer info och anmälan:
Ring Peter Friebel: 073 860 22 42
peter.friebel@alvdalen.se

”Digital vardagskunskap för seniorer”. Fem veckor, fem träffar! 
Första träffen: mån 8/11, kl. 14 - 16 på Älvdalens bibliotek.

På träffarna kan du lära dig mer om: 
• hur man använder datorn, Internet, telefonen och surfplattan
• hur man fixar och använder e-post och BankID, nya datorer       
  eller telefoner
• hur man handlar tryggt och säkert på webben
• sociala medier och kommunikation
• hur man hittar tillförlitlig information
Och mycket mer förstås!    Vi bjuder på fika!

på Älvdalens bibliotek
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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


