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God fortsättning och välkomna till ett nytt år med AnnonsKullan
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Med reservation för eventuella ändringar.
Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag-tisdag, torsdag- 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 24 januari

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag kl 9.30-13.00

Varmt välkomna!
Diakonin

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Tredje söndagen efter trettondedagen

Söndag 23 januari
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
Susann Senter, Mait Thoäng

18.00   Ljusgudstjänst i Älvdalens 
kyrka. Mottagande av nya kyrkorådet. 
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Kyndelsmässodagen

Söndag 6 februari

11.00   Gudstjänst i Älvdalens kyrka.                
   Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter 

Måndag 31 januari

åSen nornÄS

14.00–16.00  Åsens kyrkliga syfören-
ing i Knutstugan
Alfhild Sehlin

14.00  Gudstjänst i Nornäs kapell.
Susann Senter, Mait Thoäng

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

onsdag 26 januari

12.15  Lunchmusik i Älvdalens kyrka, 
lunchmacka  med dryck 30:- beställer 
du   senast Tisdag 25/1 kl 12.00 
hos Lena i köket telnr: 0251-43174
Ingemar Martinsson, Gunilla Albertsdotter, 
Torbjörn Zakrisson

Fjärde söndagen efter trettondedagen

Söndag 30 januari

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Måndag 7 februari

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

onsdag 9 februari

Tisdag 1 februari Tredje söndagen efter trettondedagen

Söndag 23 januari

Enligt nya restriktioner 50 personer i kyrkan, 
över 50 personer gäller vaccinationsbevis.

I och med de nya restriktionerna skjuts terminsstart upp 
av all barn och ungdomsverksamhet.

Vi längtar tills vi kan ses igen.
Linda och Carina

Vi får vänta med uppstart av grupperna pga förhöjd smittorisk.
Vi längtar till vi alla kan mötas igen.

Var rädda om varandra!
Personalen Älvdalens församling

Hade tänkt säga välkommen till vårens samtal om tro och liv.
Nu vill pandemin något annat och starten får flyttas framåt.

Återkommer när det är dags igen!
Häsningar Inga Persson

 Håll utkik på församlingens hemsida och facebook 
för ny information och ändringar. 

Varmt tack till alla som bidragit 
till JULINSAMLINGEN 2021

Vi har samlat in fantastiska 
12 441:- som blir till medel för 
att bryta skadliga traditioner. 
Tillsammans gör vi skillnad.

Församlingsexpeditionen har från årsskiftet ändrade 
telefon- och öppettider

Församlingsexpeditionens telefon- och öppettider är:
Måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-12.00

onsdagar stängt!
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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

Nytt år och nya möjligheter.

Jag vill tacka för förtroendet att jag fått vara kyrkorådets 
Ordförande under de senaste fyra åren. Nu inleder vi en ny 
mandatperiod men nya möjligheter och svårigheter. Men allt 
är möjligt om vi jobbar tillsammans mot samma mål. 
Vi måste ändå bygga vårt arbete på de fyra grundpelarna:

Gudstjänst
Undervisning 
Diakoni och 
Mission

Det är församlingens uppdrag, som vi försöker utföra på bästa 
sätt i Älvdalen.
Jag personligen är stolt medlem i Svenska Kyrkan. Medlem-
skapet ger mig trygghet, jag bidrar genom mitt medlemskap 
till möjlighet att döpas i kyrkan, bli konfirmerade, den finns för 
vigsel och begravning för de som är kyrkotillhöriga. Det gör 
den inte för icke tillhöriga. Som en bekant sa, när hennes man 
hade gått bort. ”Jag visste inte att han gått ur kyrkan”. Jag 
hade velat ha begravningen där men det gick inte. För som 
icke medlem i kyrkan är det inte en självklarhet med kyrklig 
begravning. 

Som medlem i kyrkan är jag med och bidrar till många goda 
verksamheter för människorna i vår närhet för alla åldrar. För 
mig personligen är kyrkans musikverksamhet något som jag 
verkligen brinner för och är så tacksam för att jag får med-
verka i. 

Tack för att just du vill vara medlem i Svenska kyrkan. Ditt 
medlemskap betyder mycket för många. Tillsammans bygger 
vi en öppen och välkomnande gemenskap! 

Torbjörn Zakrisson
Kyrkorådets Ordförande 

Med vänliga hälsningar Torbjörn Zakrisson.
Tel 070 260 96 97 

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

Sön 23/1 kl 11:00 – 12:30 Kapellet öppet för bön och andakt. Kom och gå när du vill. Värd: Kersti Vikström.
Lör 29/1 kl 10:00 Terminsstart för scouterna. Mer information finns på hemsidan och i Facebookgruppen: Scout i Älvdalen. 
Sön 30/1 kl 10:00 – 11:00 Söndagsskola för barn i förskoleåldern och uppåt med Mathilda Wiklund.
Sön 6/1 kl 11:00 – 12:30 Kapellet öppet för bön och andakt. Kom och gå när du vill. Värd: Magnus Nykvist.
MATLÅDEFÖRSÄLJNING: Torsdagar jämna veckor i Salem (start 27/1).  Onsdagar udda veckor på Soldis i Åsen (start 2/2). 
Pris: 70 kr. Bröd och gobit ingår.

Välkommen till SALEM! 

På grund av den ökande smittspridningen och nya restriktioner möts vi 
tills vidare i begränsad omfattning och med stor försiktighet.
Vi återkommer med våra onsdagssamlingar så snart det är möjligt.  

Fiskarhedens Trävaru AB  |  0280-59 30 00  |  fiskarheden.se

Vi söker en
Ekonomiadministratör

Läs mer på fiskarheden.se/lediga-jobb

Fiskarhedens Trävaru AB  |  0280-59 30 00  |  fiskarheden.se

Vi söker
Friktionstekniker/

smörjare
Läs mer och ansök här: fiskarheden.se/lediga-jobb

Nästa nummer
10 februari

Manusstopp fredag 4/2
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Tack
Ett stort tack till personalen 
på Hemtjänsten och riktat 

boende, Tallbacken.
För mycket god omvårdnad av 

Sonja Hahlin

Jonny Hahlin med familj

Inbjuder till
årsmöte i lokalen 

15 februari 2022 kl 16.00
Årsmötesförhandlingar 

enligt stadgarna.

Efter mötet bjuder föreningen 
på kaffe o smörgås.

Styrelsen

Vattengympan
kör igång för våren med 

start 20 januari.
Vidare planeras en resa till 

Höga Kusten 29-31 maj.

Vid förändrade coronarestriktioner kan 
det bli aktuellt att flytta fram mötet.

Vår kära
Sonja Hahlin
*21 februari 1939

har lugnt och stilla 
somnat in

Älvdalen
20 december 2021

Jonny
med familj 

Älskad, saknad 
Vila i frid 

Begravning sker i kretsen 
av de närmaste

Jag vill tacka för alla 
blommor, minnesgåvor och 

kondoleanser i samband 
med min mor, 

Kerstin Knuts 
hastiga bortgång och 

påföljande begravning. 
Det värmer mitt hjärta 

oerhört. Tack!
Anna Knuts

Tack

Lägenhet 4 r o k i centrala 
Älvdalen. Ser helst äldre 
och skötsamma personer 
som hyresgäst. 
Kontakt kvällstid 
070 6448252

  Uthyres

DALARNAwww.mp.se/dalarna

Skogspolitik som ger 
landsbygdsutveckling

• Maria Gardfjell, riksdagsledamot och landsbygds-
 politisk talesperson berättar hur Miljöpartiet vill 
 utveckla skogspolitiken och landsbygden.

• Maj Ardesjö, vice ordförande i MP Dalarna, 
 hälsar välkommen.

Tid: Torsdag den 20/1, kl 19:00–20:30. 
Plats: Logga in via mp.se/dalarna eller e-posta 
  dalarna@mp.se så får du länk.

Öppet för alla att delta. Välkommen!

Maria Gardfjell Maj Ardesjö
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Evy & Lena

TIDNINGSDISTRIBUTÖR
Vi behöver förstärka vår organisaton med
distributörer i Älvdalen
Arbetet innebär utdelning av morgontidningar 
med högerstyrd bil.
Arbetstid ca 05.00–08.00 måndag–lördag. 
Arbetet startar/slutar i Älvdalen
Lön beräknas på områdets storlek enligt Svenska 
Transportarbetareförbundets kollektivavtal. Körtkort ett krav.
Förutsättningarna för att du skall trivas med detta arbete 
är att du är serviceinriktad, noggrann och morgonpigg.
Alla åldrar kan jobba med detta så länge du har körkort, 
ungdom som pensionär.
Tidningsutdelning är ett servicearbete med mycket stor 
självständighet där du som distributör är den sista mycket 
viktiga länken i distributionskedjan.
Är du intresserad?
Skicka din intresseanmälan snarast till
Maria.soderberg@tab.se
Frågor besvaras på kontorstid 072-5723449

Tidningstjänst AB är ett företag som är helägt av PostNord.
Vi är indelade i två regioner i Sverige där vi ingår i region 
Mitt som har ca 600 anställda distributörer.

www.tab.se 

ÄLVDALENS

Fredag 28 jan.    19.00        100:-
Söndag 30 jan.  19.00         100:-
Onsdag 2 feb.    19.00         100:-

Välkomna!

Lördag 29 jan.    16.00        80:-
Söndag 30 jan.  16.00         80:-

Fredag 4 feb.    19.00        100:-
Söndag 6 feb.  19.00         100:-

Lördag 12 feb.  kl. 18.00        
i samarbete med Dalgatan 118

Onsdag 16 feb.  19.00      100:-

Barntillåten

Barntillåten

Vi lever i osäkra tider och vet inte 
vilka filmer som kommer att få 
premiärer nu eller flyttas till senare. 

Håll utkik på vår Instagram och 
Facebook samt affischskåpet 
utanför bion, där vi uppdaterar 
aktuella visningar.

Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden BG 5099-0043  Swish  1235498985
             Annelie 070-760 35 18  

Jamen då är vi här igen! 
Nytt år och fulla av förtröstan 
inför det nya livet som vi, alla 
förtappade själar, ska börja 
nu. Ni vet, nyttigare mat, mer 
motion, bättre sovvanor, inte 
handla hungrig, yoga varje 
morgon, meditation varje 
kväll, byta ut ”finvinet” mot 
något med noll kalorier och 
utan promille, aldrig ta bilen 
någonstans, använda tand-
tråd varje dag och gå en extra 
gång upp och ner i långa 
trappan. En lååång lista med 
nyårslöften som dessvärre 
faller i glömska redan i början 
på januari och den 19:e 
januari har så många som 
80% gett upp och återgått till 
sina gamla liv. (det enligt en 
undersökning från 2019, men 
den är nog ganska aktuell 
fortfarande kan vi tro). 
Vad beror det här på då? 
Varför är vi så ivriga och pep-
pade på att förändra oss till 
en, vad vi menar, skulle vara 
en bättre version av oss själva, 
men så ger vi bara upp? Enligt 
samma undersökning som vi 
nämnde, så gör vi det mesta 
av gammal vana, hjärnan är 
lat och väljer den enkla vägen. 
För att skapa en ny vana 
måste den därför vara så liten 
att vi orkar med den varje dag, 
den måste kopplas ihop med 
något positivt och den måste 
vara så enkel som möjligt att 
göra. Här tror vi att vi närmar 
oss lösningen. Tänk om man 
lägger till en bra ny grej till en 
av sina ”dåliga” vanor? 
Om man tänker att man måste 
börja gå minst 15 000 steg 
om dagen, varför inte ta med 
en vän och en liten flaska 
”bubbel” på promenaden! 
Då borde promenaden snabbt 
bli en daglig vana, eftersom 
den samtidigt kopplas ihop 
med något positivt... Är vi 
genier eller inte..?? Lycka till 
med era löften, än är det inte 
för sent att ro iland med ert 
nya liv! 

Ha de!
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Älvdalens kommun säljer en transportbil på an-
bud. Du kan läsa mer om fordonet som säljs nedan. 
Kommunloggan kommer att tas bort på bilen innan 
försäljning. Vill ni komma och titta på fordonet innan 
ni lämnar anbud kontakta Leif Olsson, 070-336155. 
Fordonet finns i Särna. Fordonet säljs till högstbju-
dande. 

Anbud ska inkomma i slutet kuvert märkt med 
”anbud fordon” och vilket fordon det gäller 
(skriv fordonets reg. nr på kuvertet). 

Sista dag för att lämna anbud är 28 februari 2022. 
Postas till: 
Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen 
eller lämnas in på kommunhuset i Älvdalen. 

Fordon som säljs är: 

Citroen Jumper, TKT 071, 2002, inklusive skåp.
Tjänstevikt 2550 kg

Bilen är inte körbar och därmed i behov av reparation.
Kända fel är
• Topplockspackning trasig
• Bakre luckan sluter ej tätt
Andra fel kan finnas
• Bilen säljs i befintligt skick.
• Köparen ombesörjer hämtning och transport av bilen.
Förytterligare information eller frågor kontakta:
Åsa Kluck, Kostchef
0251-31184
asa.kluck@alvdalen.se

Kommunen säljer fordon

Tors 27/1, kl 17-18 på Älvdalens bibliotek

Har du börjat plugga på högskola eller universitet?
Vi bjuder på fika och berättar om hur vi kan hjälpa 
dig som är student! 

Begränsat antal platser. 

Anmäl dig till Linda Peter på 0251-31275 
alt. linda.peter@alvdalen.se

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Studentinformation

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Öppettider på Älvdalens bibliotek

Tis, ons: 10-12, 14-18
Tors, fre: 10-12, 14-16

Varmt välkomna!

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Har du svårt att ta dig till biblioteket?

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig 
som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, 
rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte själv 
kan komma till biblioteket.

Anmäl ditt intresse till: Bibliotek-kultur@alvdalen.se
Alt. 0251-312 70

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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Vill du jobba med oss?
Vi har extra stort behov av vikarier inom hem-
tjänsten i Idre och Särna, förskolorna, kost- 
enheten samt inom vård och omsorg. Förutom 
dag-, kvälls- och helgpass finns även ett behov 
av vikarier för nattpass på våra särskilda  
boenden, exempelvis Tallbacken.  
Läs mer på Alvdalen.se/vikarie.

Ring bemanningen direkt 
0251-314 70

Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Vill du vara med och
rädda 5000 fler liv
per år? Ingen annan
sjukdom skördar fler
offer i Sverige än
hjärt sjukdomarna. Din
gåva till hjärt forsk-
ningen betyder att du
ger fler hjärtan chan-
sen att klappa längre. 
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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

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

info@byggv.se
0251-597330

HEMA-Tippen, snösläde med tipp
Professionell snösläde i stålplåt. 
Klarar stora mängder snö, 
glider lätt av från skopan.

Pris: 1290:-

Passa på att investera i 
ett par Powerboots innan 
prishöjning 1 februari!

Powerboots original®. 
Vinterstöveln som passar all utomhusaktiviteterna, testad för att hålla 
värmen ner till - 30 C. Stövlarna har halkskyddade sulor, varmfodrad 
insida och är 100% vattentäta.

Vi har både höga och låga modeller.

Många modeller av snöredskap på lager

Pris: 990:-

Stöd parkinsonforskningen!

Swish: 123 900 79 49  
Plusgiro: 90 07 94-9 
Bankgiro: 900-7949

Ditt bidrag betyder mycket för de parkinsonsjuka 
och deras familjer. 

Nästa nummer

10 februari
manusstopp fredag 4/2


