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AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

 N
r 2

   
   

  1
0 

fe
br

ua
ri 

   
20

22
 D

ag
en

s 
na

m
n:

 Ir
is

Urval av veckans annonser...

Handla lokalt...det lönar sig i längden...
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AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Ostset 

4 knivar/ bricka trä 

Raclette  
Snyggt designad i bambu

Varmhållningsfunktion

Lämplig för 8 personer

Doftljus 

100% sojavax i frostat glas med 

metallock. Brinntid 55 tim – 

Många olika dofter att välja på.

fixa festen
Nu är det festivalyra, med allt vad det innebär

och på Elon har vi allt för festligheterna

Bjud någon du tycker om på en mysig 

och Kärleksfylld Alla Hjärtans dag

Öppettider: 

Mån-Fre 7-17

Lördag  9-13

info@byggv.se

0251-597330

OBH NORDICA 

Blender

499:-
ord.pris 899:-

OBH NORDICA 

Popcornmaskin Big Popper

399:-
ord.pris 549:-

SPARA

400:- SPARA

150:-

Såg & Kedjeservice  Hagalundsvägen 1• 0251-10910

550 XPG mark ll8990:-ord.pris 9790:-

Erbjudande!

Mikael Malm

076-767 77 80

Andreas Flood

072-226 04 62

Vi är verksamma i  hela norra Dalarna

Stort & smått

– vi utför allt 

inom måleri

ÄLVDALENS

Fredag 18 feb.   19.00        
Söndag 20 feb.  19.00         
Onsdag 23 feb.  19.00         100:-

Välkomna!

Lördag 12 feb.  18.00
Onsdag 16 feb.  19.00      100:-

Barntillåten

Barntillåten

Barntillåten

Åter på begäran

Lunch måndag till fredag        11:00-14:00
Helglunch lördag och söndag  12:00-15:00

À la carte
Torsdag 17-21
Fredag   17-22
Lördag   17-22

Nya öppettider!

0251-10980
www.dalgatan118.wordpress.com

Tredagarskryssning 
med Cinderella till Höga Kusten 

29-31 maj 2022

Har du rätt mailadress angiven hos SPF? 
Kontakta Margaretha Hårdén 
070-6273102 för uppdatering! 

Anmälan senast 13 april till Mats Lennström
070-5980884   mats.lennstrom@telia.com

Pris: från 2865:- I detta ingår:
*Bussanslutning Älvdalen/Orsa/Mora tor
*Del i B insides standardhytt
*Buffémiddag inkl vin, öl, läsk, kaffe
*Frukost
*Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk, kaffe
*Brunch

Se vår hemsida spfseniorerna.se/alvdalen

Upplev en unik mix av vild natur och kornblått 
hav. När vi glider fram inomskärs kan du 
beundra världens högsta kustlinje från soldäck. 
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Älvdalen

13.00-15.00  Missionskretsen
i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

Diakonicenter har öppet:
Måndag-Torsdag kl 9.30-13.00

Varmt välkomna!
Diakonin

13.00-15.00  Missionskretsen i stora 
salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
Alfhild Sehlin, Gunilla Albertsdotter

Septuagesima

Söndag 13 februari

18.30 Vasaloppsinvigning
 i Älvdalens kyrka. 

åSen

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

12.15  Lunchmusik i Älvdalens kyrka.
Svenerik Blomgren

Måndag 14 februari

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

Onsdag 23 februari

Tisdag 15 februari

Församlingsexpeditionen har från årsskiftet ändrade 
telefon- och öppettider

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

Onsdagar stängt!

9.00-10.30  Öppet för lek, över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin 

10.30-11.30  Vagga gunga gå i stora 
salen, Brittgården. /Terminsstart/
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
/Terminsstart/   Lena Backlund

15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården.  /Terminsstart/

Torsdag 17 februari
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  /Terminsstart/
Linda Axelsson , Carina Wallin

Sexagesima

Söndag 20 februari
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
   Per Sundberg, Mait Thoäng

Måndag 14 februari

Tisdag 22 februari
9.00-10.30  Öppet för lek, över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin 

10.30-11.30  Vagga gunga gå i stora 
salen, Brittgården. 
Linda Axelsson , Carina Wallin 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
  Lena Backlund

15.00-17.00  Tisdagskul på över-
våningen, Brittgården.
Linda Axelsson , Carina Wallin

Älvdalen

Torsdag 24 februari
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

Fredag 25 februari

Septuagesima

Söndag 13 februari
14.00  Gudstjänst i Åsens kapell. 
Alfhild Sehlin, Gunilla Albertsdotter

Tisdag 15 februari

everTSberg
Sexagesima

Söndag 20 februari
18.00  Gudstjänst i Evertsbergs kapell. 
   Per Sundberg, Mait Thoäng

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

Pilgrimsvandring                                        
Något för dig?                                           

Se nästa Annonskulla!

Terminsstart för kyrkokören 16 februari kl 19.00-21.00 i Brittgården.
Terminsstart för barnkören 17 februari kl 16.00-17.15 i Brittgården.

      Gamla och nya sångare hälsas välkomna!
                        Gunilla
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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

Välkommen till SALEM! 

Lörd 19/2 kl 10:00 Scout. Samling vid Salem. 
Sönd 20/2 kl 10:00 Söndagsskola
Kommande: Älvdalens baptistförsamlings årsmöte hålls 13 mars kl.11.00 i Salem
ObS! all planering är preliminär på grund av pandemin. 
Se hemsidan eller Facebook: Älvdalens Baptistförsamling och Scout i Älvdalen för eventuella ändringar.

Tack

TackVi går mot ljusare tider. Det ljusnar tidigare på morgonen 
och ljuset dröjer sig kvar på eftermiddagen. Kanske vaknar 
hoppet om kommande vår, värme och spirande grönska. 
Vågar vi hoppas på en vår utan corona och restriktioner?

”All shall be well, and all shall be well, and all manner of 
thing shall be well”, allting kommer att bli bra. Orden kom-
mer från Julian av Norwich. Honlevde i England i slutet av 
1300-talet och början av 1400-talet. Hon var en eremit och 
mystiker. Det varen tid med nöd och ovisshet, precis som 
tiden vi lever i nu. Stora politiska spänningar rådde i Europa 
och sjukdomar härjade. Julian var själv mycket nära att dö 
i sjukdom men överlevde. Hon fick uppenbarelser av Jesus 
och de kan man läsa mer om i bokform. 

Julians ljusa optimism i mycket svåra tider är inte bara 
fromma förhoppningar från hennes sida. Nej den är djupt 
grundad i hennes erfarenhet av Gud som kärlek. Det går att 
finna frid i stormens öga. Hennesröst ger hopp och tröst i 
tider när många kan känna uppgivenhet och missmod. 

Jag och kollegan Alfhild har ägnat en stor del den senaste 
tiden åt att besöka församlingsbor, nämligen de som fyllt 80 
och 85 år. Eftersom vi inte kunnat bjuda in till födelsedags-
fest på grund av pandemin så har vi ändå velat uppmärk-
samma jubilarerna och åkt ut till var och en med en liten 
gåva. Jag som diakon tycker att detta är diakoni i ett nötskal. 
Att mötas precis där vi står (bokstavligen!) och dela en liten 
stund med varandra kan öppna oanade dörrar. 

Längtan är stor på många håll att få mötas igen i olika sam-
manhang efter att inte ha kunnat träffa nära och kära på så 
lång tid. Vecka 7 öppnar vi igen i församlingen för grupper, 
samtal och gemenskap. Det ljusnar…

Varmt välkommen att ta kontakt!

Ingrid El Qortobi, tel 0251-431 42

Barn och cancer hör inte ihop.

Märta 4 år, leukemi.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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Påminnelse! 
Älvdalens rödakorskrets 

har årsstämma 
på Tre björnar 

den 21 feb kl 16

Obligatorisk anmälan om 
närvaro till Emma Brandin 

0703276786. Vi följer FHM´s 
rekommendationer. 

Kretsen bjuder på kaffe, 
smörgås/kaka. 
Välkommen!

Söndag 13 mars kl.18.00 
i Ridhusets Cafeteria
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner från medlemmar 

skall inkomma till Ridklubben 
tre veckor innan mötet.

välkomnar till årsmöte

Väl mött önskar Styrelsen!

Älvdalens 
ridklubb 

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

Läs mer på 1177.se/Dalarna/covid-19

Vårdcentral Älvdalen 

Drop-in vaccination mot Covid-19  
dos 1, dos 2 eller dos 3

Lördagen den 12 februari, mellan kl 10:00-15:00

Vaccinationen sker vid vårdcentral Älvdalen 

Vaccinationen ges i överarmen, vänligen klä dig lämpligt för denna.  
Vid förkylningssymtom stanna hemma.

Välkommen!

Mikael Malm
076-767 77 80

Andreas Flood
072-226 04 62

Vi är verksamma i  hela norra Dalarna

Stort & smått
– vi utför allt 
inom måleri
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Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 13/2 kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Lunch måndag till fredag        11:00-14:00
Helglunch lördag och söndag  12:00-15:00

À la carte
Torsdag 17-21
Fredag   17-22
Lördag   17-22

Nya öppettider!

0251-10980
www.dalgatan118.wordpress.com Tredagarskryssning 

med Cinderella till Höga Kusten 
29-31 maj 2022

Har du rätt mailadress angiven hos SPF? 
Kontakta Margaretha Hårdén 
070-6273102 för uppdatering! 

Anmälan senast 13 april 
till Mats Lennström  070-5980884   
mats.lennstrom@telia.com

Pris: från 2865:- I detta ingår:

*Bussanslutning Älvdalen/Orsa/Mora tor
*Del i B insides standardhytt
*Buffémiddag inkl vin, öl, läsk, kaffe
*Frukost
*Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk, kaffe
*Brunch

Se vår hemsida spfseniorerna.se/alvdalen

Upplev en unik mix av vild natur och 
kornblått hav. När vi glider fram 
inomskärs kan du beundra världens 
högsta kustlinje från soldäck. 

ÄLVDALENS

Fredag 18 feb.   19.00        
Söndag 20 feb.  19.00         
Onsdag 23 feb.  19.00         100:-

Välkomna!

Lördag 12 feb.  18.00
Onsdag 16 feb.  19.00      100:-

Barntillåten

Barntillåten

Barntillåten

Åter på begäran

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

I framtIden  
kan hjärt- 
lungsjukdom  
vara hIstorIa
Hjärt-lungsjukdom är vår tids  största folksjukdom. Men det finns hopp. 
Just nu pågår livs viktig forskning som kommer att ge människor ett längre 
och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna 
nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. 

www.hjart-lungfonden.se

Evy & Lena

”Åh…de e mycke nu”…. 
Ja ni vet, alla har covid, 
med den nya varianten 
omikrom, det är OS och 
det är melodifestivalen, 
det är någon som föds, 
någon som dör, och det 
är sportlov snart, det är 
vägar som är osandade 
och oskrapade och det är 
vasaloppet snart och… 
den här nästäppan - ska 
den aldrig ge sig..?! Aldrig 
haft sån huvudvärk..?!! 
Och locket för öronen..!? 
Hur länge kan det sitta i? 
Husapoteket är maxat, det 
är nässpray, hostmedicin, 
ögondroppar mot irrite-
rade ögon,näsolja mot torr 
näsa, spray mot kliande 
öron, salva mot intorkade 
näsborrar av allt snytande 
och så lite smärtstillande 
och febernedsättande på 
det. Vi är nog många som 
avverkat den smittsamma 
omikronvarianten nu, 
vaccinerade eller ej så har 
smittspridningen varit 
enorm den här omgången. 
Men nu ska vi väl äntli-
gen se ett slut på det här 
eländet?? Till och med 
regeringen har ju sagt att 
det ska nog vara fritt fram 
nu, från igår faktiskt! Vi 
får hoppas det är så, att vi 
kan slappna av lite grann 
och inte oroa oss för just 
mer än en jobbig influ-
ensa, magsjuka eller nån 
släng av migrän. Som en 
vanlig pandemifri var-
dag. Så att vi kan gå ut på 
”lokal” och äta och dricka 
gott, och råkar vi se några 
gamla bekanta ansikten 
vid grannbordet så är det 
fullt tillåtet att gå fram 
och säga hej, och vem vet, 
kanske till och med krama 
om varandra – helt crazy!! 
Vi tackar gudarna för att 
det här ska vara över och 
ser fram emot att allt ska 
bli som vanligt igen.

Nästa nummer
24 februari

manusstopp fredag 18/2
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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

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Spelutvecklingsklubben  
Fre 18/2, kl. 18-20  
Platformers & Scrollers i Scratch
Nu börjar en ny onlineworkshop i spelutveckling. 
Lära dig bygga grymma platformers och scrollers. 
Vissa förkunskaper rekommenderas. 
Från 12 år och uppåt.  

Fre 25/2, kl. 18 – 20 
Spelutveckling i Scratch
Onlineworkshop i programmering, Scratch och 
grunderna i spelutveckling. För dig som är nybörjare. 
Från 12 år och uppåt.  

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

Dator finns att låna.
Varmt välkomna! 

Arr: Älvdalens sockenbibliotek
bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Ny tid för Digitalhjälpen-Drop in 
på Älvdalens bibliotek

Onsdagar 14-16 på Älvdalens bibliotek

På Digitalhjälpen vägleder vi dig genom den digitala 
vardagen. Vi hjälper dig i lugn takt och utifrån din 
förmåga. 

Du kan få hjälp med:

• Din smartphone, surfplatta eller dator
• Sociala medier och kommunikationsmedier (e-post, 
Messenger, Skype, osv.)
• Den digitala vardagen tex: BankID, hur du betalar 
räkningar online, e-handel, osv. 
• Informationssökning och källkritik
• Att surfa tryggt och säkert 

För mer info kontakta: Peter Friebel 0251-31 287 
alt.peter.friebel@alvdalen.se  

Välkommen!

Nästa nummer
24 februari

manusstopp fredag 18/2
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Såg & Kedjeservice  Hagalundsvägen 1• 0251-10910

550 XPg mark ll

8990:-
ord.pris 9790:-

Erbjudande!

alzheimerfonden.se  TEL 020-30 11 30  
PG 90 11 1 9-8  BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED  
HJÄRTAT FÖR 

HJÄRNAN

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-
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Ostset 
4 knivar/ bricka trä 

raclette  
Snyggt designad i bambu
Varmhållningsfunktion
Lämplig för 8 personer doftljus 

100% sojavax i frostat glas med 
metallock. Brinntid 55 tim – 
Många olika dofter att välja på.

fixa festen
nu är det festivalyra, med allt vad det innebär

och på elon har vi allt för festligheterna

bjud någon du tycker om på en mysig 
och Kärleksfylld alla Hjärtans dag

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

info@byggv.se
0251-597330

ObH nOrdICa 
blender

499:-
ord.pris 899:-

ObH nOrdICa 
Popcornmaskin big Popper

399:-
ord.pris 549:-

SPARA
400:-

SPARA
150:-


