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Årets Juligaste EPA/ A-traktor. 
Cruising på byn, sedan bedömning 
& prisutdelning på Rämgårdstorget

Älvdalens Köpmangata

Julskyltning
Söndag 28/11 kl. 15-19

TOMAS WIKLUND FOTOGRAFIER

Vernissage 
8/12 kl 13–15

Visning 
15/12 kl 13–15 
samt 19/12 kl 12:00

     Välkommen! 

Salem 8 – 19 december

Erbjudanden & mys 
i våra butiker

Marschaller genom hela byn 
från Tre Björnar till Norra lekparken

Gammeldags julmarknad på Rämgårdstorget mitt emot bion

Kl. 15-18 Häst-och-vagnsturer 
med start vid Emmas Optik

Rösta på 

årets bästa 

julskyltfönster

Kl. 17-18 träffa Tomten 
på Porfyr-Hagströmsmuseet 
och lämna din önskelista.

Biblioteket öppet 
Glögg, julpyssel 
och roliga tävlingar.

Porfyr- och Hagströmsmuseet öppet
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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

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Måndag 29 november

Tisdag 30 november

11.00-11.30  Digital Andakt i Kommu-
nala boenden.
 Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

Älvdalen

Torsdag 2 december

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

15.00-16.45  Tisdagskul i Brittgården.
 Carina Wallin, Linda Axelsson

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

1 sön i advent

Söndag 28 november
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
 Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Mait Thoäng, Kyrkokören.

Onsdag 1 december

09.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

Tisdag 7 december
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  Julgröt i Brittgården.
Lena Backlund. Medv.: Peter Larsson

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

Torsdag 25 november
09.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag 

kl 9.30-13.00
Varmt välkomna!

Diakonin

Kära församlingsbor!
Nu börjar en intensiv tid i kyrkan. 
Advent och jul är tid då kyrkan fylls av 
välkända psalmer och sånger och vi 
firar en av årets största högtider. För 
de flesta av oss är jul säkert den största 
högtiden, men i kyrkans liv är påsken 
kanske större.
Men nu firar vi! Det är så skönt när det 
svarta novembermörkret tvingas ge 
vika, när snön gör att allt ser ljusare ut, 
och när alla adventsljus gör att livet 
kan kännas lite lättare. Så känner sä-
kert många av oss, men min erfaren-
het är att julen också kan vara svår för 
många. När vi tittar in genom upplysta 
fönster där adventsljusen glimmar då 
växer i några av oss känslan av att vara 
utanför. Känslan av ensamhet ökar.
Så en riktig Adventstid kan vara en tid 
när vi tänker på varandra, bjuder på 
en pepparkaka och delar glädjen inför 
den kommande helgen med någon 
som behöver sällskap.
Välkomna till gudstjänster, Luciafi-
rande och Musikgudstjänst i Advent. 
Redan nu vill jag också informera om 
att församlingens medarbetare förbe-
reder för julfirande i Brittgården. Där 
kommer att finnas möjlighet för den 
som har släkt och vänner långt borta 
eller är ensam att äta något tillsam-
mans och dela en stund med andra. 
Mer om detta i våra annonser och på 
vår hemsida!

En Välsignad Adventstid 
önskar jag Er Alla!
Susann Senter, kyrkoherde

2 sön i advent

Söndag 5 december
11.00   Högmässa, avslutning av visita-
tion i Älvdalens kyrka.
Domprost Daniel Eklund, stiftsadjunkt 
Teresia Derlén, Susann Senter, Ingrid El 
Qortobi, Gunilla Albertsdotter, Mait Tho-
äng, kyrkokören,  Älvdalens spelmanslag.                                  
Efter högmässan inbjudes till enkel 
lunch i Brittgården, därefter redogör 
domprosten för intrycken under 
visitationen i Älvdalens församling 
1-5 december.
          Alla är hjärtligt välkomna!

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Måndag 6 december

Onsdag 8 december

Torsdag 9 december
09.00-12.00  Öppna förskolan, ovan-
våningen i Brittgården
Carina Wallin,Linda Axelsson

Söndag 28 november.  1 sön. i advent.
Kyrkan är öppen 15.00-19.00

Möjlighet att tända ljus sitta en stund i stillhet.
och köpa en julklapp som har ett större värde! 

3 sön i advent

Söndag 12 december
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
 Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter.

14.00- 16.00  Må Bra Kören /avslut-
ning/  Alfhild Sehlin

Onsdag 15 december

18.00  Luciahögtid i Älvdalens kyrka. 
 Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter.
Luciakören, Barnkören, Instrumentalister

Se, stjärnor i mörka fönster
adventsstjärnor vart man ser.

Är himmelen här mitt ibland oss?
Har himmelen kommit ner? 

Jag vill att en stjärna lyser
i mig, i mitt mörka hus

att många ska välkomna ljuset
och själva bli världens ljus.

everTSberg

Söndag 28 november
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs 
kapell.  Bo Senter, Mait Thoäng.
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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 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. 

Söndag 28/11 kl 15 – 19 Skyltsöndagsöppet i Salem. Se separat annons. 
Onsdag 1/12 kl 13 – 15.  Kultur och handarbetscafé. Sång och musik med Roland Graf och Magnus Nykvist. 
Söndag 5/12 kl 11:00      Nattvardsgudstjänst. Carina Ahl.
Onsdag 8/12 kl 13 – 15. Dorkas: Fotoutställning av Tomas Wiklund. 
Söndag 12/12 kl 10:00   Söndagsskola med Mathilda Wiklund.
Onsdag 15/12 kl 13 – 15 Kultur och handarbetscafé: Fotoutställning av Tomas Wiklund.

Skyltsöndagsöppet i Salem 
28/11 kl 15–19

Servering: Julsmörgås, 
fika, knäck m.m. 

Paketlotteri.

Välkommen! 

     Skyltsöndagsöppet 
i våra butiker 28/11 kl 15–19

Iessn til prylar och kläder 
Dalgatan 116 A

Iessn til möbler och inredning 
Bondgårdsv 3B

               Välkommen! 

Varmt välkomna till Julmys!

Tinyfonden anordnar
Julmarknad 27-28/11  10-16
på Jälloppisen Risbergsv. 7 Loka, Älvdalen

*Julloppis  *Hantverkare 
*Brunnsbergstomtar

*Renkött från Renbiten
*Ölkorv  *Pajer 

*Tunnbröd   *Kavelgris
*Bakverk  *Godis

 ...och mycket mer som hör julen till.

Häst & vagn 11-13 båda dagarna.
Lördag & söndag: Johns kolbullar.
Söndag: Anna-Lenas Delikatesser     

 (fiskbilen)

Mer info: Lokas Jäll loppis på Facebook

rea
PartyLite

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

Nästa nummer delas 
ut om tre veckor

den 16 dec.
manusstopp 10/12

Skicka gärna en 
Julhälsning 

i AnnonsKullan 16/12
(inlämning senast 10/12) 

Endast 60:- 
för privatpersoner. 

Ordinarie annonspris 
för företag.
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FÖR EN 
RÄTTVIS EKONOMI!

www.jak.se

JAG TYCKER MIN BANK ÄR REKO - är din det?      
Eller håller Din fortfarande på med oljeinvesteringar, miljonbonusar och 
annat allmänt otyg?

MEDLEMSMÖTE - inte bara för medlemmar            
Kom även Du som inte är medlem men vill veta mer!
Vi träffas i all enkelhet för samtal, frågor, ideér & inspiration.           
Banken bjuder på fika med smörgås.
ÄLVDALEN:  Måndag 29/11 dropp-in kl. 17-18.30, slut senast kl. 18.45 
 på STF Vandrarhem Tre Björnar.
SÄRNA:  Tisdag 30/11 dropp-in kl. 18-19.30, slut senast kl. 20 
 på Knappgården, Särnaheden.
IDRE:  Onsdag 1/12 dropp-in kl. 18-19.30, slut senast kl. 20 
 på Restaurang Lodjuret.

Kan du inte där du bor närmast är du förstås välkommen annorstädes.
VÄLKOMMEN!
Åke Näslund, en personlig medlem i banken, tel. 070-589 72 39.

Lokal uthyres 
Lokal på cirka 200 kvm intill OKQ8-stationen i Älvdalen uthyres. Bra faciliteter 
och lämplig för kontor eller handel. Möjlighet att hyra hela byggnaden fi nns, 
vilket även inkluderar fordonshallar. 

Vid intresse, kontakta Jessica Syrén på jessica.syren@okq8.se 
OKQ8 Älvdalen, Dalgatan 94

Slipp julstöket vid spisen!
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Evy & Lena

årSMöTe
rot & Holens 

bystugeförening
Söndag 12 dec. kl. 16.00 

i rots bystuga.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Välkomna!

ÄLVDALENS

Lördag 27 nov 16.00           80:-             

Julskyltningsfilmen

Sagan om Karl bertil 
Jonssons julafton

Söndag 28 nov 16.00          80:-              

West Side Story

Söndag 12 dec 19.00         140:-
Onsdag 15 dec  19.00         140:-

Lördag 18 dec  16.00         80:-
Söndag 19 dec 16.00         80:-

encanto

Barntillåten

Från 7 år

Presentkort biobiljett kan köpas 
på bion (Emma eller Sten) 
samt på ICA

Undrar om tiden inte går 
lite för fort på riktigt alltså. 
För det är ju hiskeligt vad 
det går undan. Vi passerar 
snart första advent och det 
var väl bara några nätter 
sedan som vi ojade oss över 
att snart är hösten här, och 
nu blir det mörkt och kallt. 
Varför oroar man sig så ofta 
för det som ska komma, 
istället för att bara vara i just 
den stunden som är just då? 
Det ligger väl i naturen för-
stås, i de nedärvda generna. 
Skillnaden ligger nog bara i 
vad vi oroade oss för då och 
vad det är vi grubblar över 
i våra dagar. Förr var det väl 
antagligen lite mer om man 
skulle ha mat på bordet 
nästa dag och om man 
måntro hamnade i helvetet 
om man skrattade för högt 
en söndag. Lite så. Nu är det 
mer klimatkris, terrorattack, 
virus, börsras och bensinpri-
set som ligger och gnager. 
Eller vad vet man, de kanske 
satt där i grottan på stenål-
dern och småhuttrade lite i 
bisonskinnen och tyckte att 
fasligt vad kallt det har blivit 
på sista tiden. Är det någon 
ny istid på gång tro eller är 
det klimatet som förändras 
på grund av att vi eldat 
så mycket ekskog på sista 
tiden. Vad vet vi. Det här 
kallas lumpna funderingar 
för att försöka tränga undan 
julhetsen lite. Men snart är 
den här, och vill ni ligga bra 
till hos barnbarnen så är det 
bäst att ni gör ett ryck nu 
och ger er ut i julhandeln 
och ger tomten en hjäl-
pande hand. Klimatkris eller 
ej, tomten kommer alltid 
farande med sina renar, el-
ler som här i Älvdalen, med 
sina kraftfulla arbetshästar 
dragande på en släde full i 
tomtar och ”klappar”. Som 
vanligt hittar ni det mesta 
att stoppa i säcken här på 
orten. Lycka till och njut lite 
dag för dag..  SWISHA IDAG 

900 10 17 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Nu fylls 
butiken med 
snöslungor!

Var beredd när snön kommer...

*Hantverkare  * Forkörare *
 *Café  * Tomten*  

*Dans kring granen mm. *

Julcafé 11-12 dec.
  på Rots Skans 

Julmarknad
 på Rots Skans 
27-28 nov. kl 11-16

z

zz z

z

z

z
z

Tel. 0251-100 66
Varmt välkommen in till oss 

för en riktigt blomstrande Jul!

Julskyltningsmingla hos oss! 
Vi lovar att bjuda på inspiration och julkänsla!

Förbeställ gärna dina 
blomsterbeställningar med 
god framförhållning för att 
hjälpa oss planera för helt 
personliga och kundanpassade 
planteringar och dekorationer 
i precis den storlek, stil och 
prisklass man önskar! 

Julskyltningserbjudande 
Dekorerad amaryllis 
i julens kruka 175 kr!

info@johannasflora.se

AnnonsKullan Jul delas ut 16 december
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Teckna fiberanslutningsavtal före årsskiftet  
- spara 5 100 kronor
Passa på att teckna avtal för fiberanslutning före årsskiftet. Då betalar du  
19 900 kronor även om du kopplar in fiber till din fastighet under 2022. 

Från och med 1 januari 2022 höjs anslutningsavgiften för fiber till 25 000 kronor. 

Erbjudandet gäller i följande områden:
• Särnaheden 
• Kringelfjorden
• Flickerbäcken
• Drosbacken/Myråsen
• Idresjöns stugområde (Kolbäcksstugan)
• Rämma

Skicka e-post eller ring oss för att få ett avtal skickat till dig.

0251-313 00

kommun@alvdalen.se

www.alvdalen.se

0251-313 00
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

Tider i sporthallarna

Nu är det dags att ansöka om fasta
veckotider i kommunens sporthallar 
inför vårterminen 2022.
Senast 1 december vill vi ha in din ansökan 
via formuläret på kommunens websida.

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Glöggkväll med boktips på John John’s

Njut av glögg och härligt fika medan 
bibblan ger sina bästa julklappstips. 
Begränsat antal platser. 
Varmt välkomna!
Anmäl dig till:
bibliotek-kultur@alvdalen.se 
0251-312 70
Arr: Älvdalens bibliotek

Måndag 6/12 kl. 17-18 
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Dalgatan 96B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.com

Många 

Julklappstips 

i butiken

Vid varje köp för minst 500:- 

deltar du i en utlottning av ett 

presentkort för 2000:-

Gäller från 28/11 

t.o.m. Julafton

JulerbJudande

Välkomna!

Julskyltning 
Söndag 28/11 kl 15-19

Vi bjuder på 
kaffe, saft 

och pepparkaka

Följ oss på FB 
och Instagram

Söndag 28/11 kl. 15-19
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Julpyssel med stöd av Röda korset.
Roliga tävlingar.
Försäljning av bibliotekets 
gallrade tidskrifter.

Varmt välkomna!

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Skyltsöndag på Älvdalens bibliotek

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Älvdalens bibliotek har tillfälligt stängt

Biblioteket kommer att hålla stängt pga. byte av bok-
hyllor under perioden 7/12 till eventuellt 18/1.
Aktuell information finns på bibliotekets Facebook och 
kommunens hemsida.  

Digitalhjälpen-Drop in: Endast tidsbokning. Kontakta 
Peter Friebel: 0251-312 87 alt. peter.friebel@alvdalen.se 

Meröppetkunder: Kan hämta reserverade böcker. 

Välkommen till vår juliga butik!

På julskyltningen bjuder vi på 
hemgjord lingonglögg, 
och saffranskakor.
Tipspromenad i butiken 
med fina priser
Vår egen stjärnsmäll startar.

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

info@byggv.se
0251-597330

Ljusstake Bea 
(finns i vit & brun)
ord pris 199:- 
nu 129:-

Girland Ottawa 
ord pris 539:-

nu 399:-

Julgransslinga 
Serie LED 
ord pris: 269:- 

nu 199:-

Ljusstake Eli 
(finns i vit & beige) 

rek pris 649:- 
nu 549:-

Fiberoptisk by 
Panorama
ord pris: 399:- 
nu 319:-

långöppet
lördag den 27/11 kl. 9-14
Söndag 28/11 15-19
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Nu tar vi  

klivet framåt

Nu tar vi nästa steg för att utveckla regionen och fjällvärlden med 
ett hållbart och långsiktigt fokus. Tillsammans med lokala aktörer 

ska vi erbjuda attraktiva bostäder och lokaler för såväl turister som 
kommuninvånare, entreprenörer och säsongsarbetare. 

 
– Fiskarheden är ett familjeföretag som ser långsiktigt på de investeringar 

vi gör, säger VD Magnus Larsson. Genom vårt nybildade fastighetsbolag 
kan vi bidra till en levande bygd och göra kommunen till en ännu 

mer attraktiv plats att besöka och leva på. Som kommunens största 
industriföretag känner vi ett ansvar att investera lokalt och att både 

människa och natur ska gagnas på lång sikt.

I Malungs-Sälens kommun, och framför allt nära fjällen, är efterfrågan på 
bostäder mycket stor. Genom Fiskarhedens Fastigheter kan vi både bidra 

till en levande bygd samtidigt som vi breddar vår egen verksamhet och 
närmar oss vår vision om att vara en växande, hållbar samhällsbyggare 

med nöjda kunder i alla led. 

MAGNUS LARSSON, VD FISKARHEDEN

Fiskarhedens Trävaru AB är ett av Sveriges största sågverk med 155 anställda. 
Varje år produceras mer än 360 000 kubikmeter virke.

fiskarheden.se

FISKARHEDEN BILDAR FASTIGHETSBOL AG
NY

TT
 FA

STIGHETSBOLAG!


