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

info@byggv.se
0251-597330

Bålpanna Jette 
är en stämningsfull värmekälla 
där du även kan du laga mat till 
hela släkten eller hockeylaget! 
Med en diameter på hela 80 cm 
finns det plats till mycket mat på 
grillgallret.

Gjutjärnspanna
med 30 cm långt trähandtag

Våffeljärn 
med extra långt stål- och trähandtag.

Njutfulla vårdagar i solen
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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  Kyrkliga arbetskretsen i 
stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Kyrkokören

Fastlagssöndagen

Söndag 27 februari

18.30 Vasaloppsinvigning
 i Älvdalens kyrka. 

åSen

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

Måndag 7 mars

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

Onsdag 9 mars

Tisdag 8 mars

Församlingsexpeditionen har från årsskiftet ändrade 
telefon- och öppettider

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

Onsdagar stängt!

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
Lena Backlund

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

1 sönd. i fastan

Söndag 6 mars
18.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
   Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Måndag 28 februari

Tisdag 1 mars

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
18.30-20.00  Pilgrimskväll 
i Diakonicenter  
Ingrid El Qortobi, Alfhild Sehlin  

Älvdalen

Torsdag 10 mars
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin

Fredag 25 februari

14.00  Gudstjänst i Åsens kapell. 
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Tisdag 1 mars

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

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

Onsdag 2 mars

Fastlagssöndagen

Söndag 27 februari

Missa inte!!                                              
Konsert

Älvdalens kyrka
Onsdag 16 mars kl. 19.00
Livgardets Dragonmusikår

Vill du veta mer?

Vi träffas och samtalar kring pilgrimsvandring
när? 6 tisdagar mellan 18:30 – 20:00
          från 8 mars – 12 april
var? Diakonicenter, Dalgatan 74
Måndagen 18 april gör vi 
en vandring tillsammans.
Varmt välkommen!

Anmälan och frågor till
Ingrid 0251-431 42 eller Alfhild 0251-416 48
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Kontakta oss: 0251-10001, 073-0759089 
iessntil-10001@outlook.com

Snöskottning, sandning, sopning, vedbärning, flytt-
hjälp, bortforsling av skräp, montering av möbler m.m. 

vi hanterar RUT och ROT-avdrag

-  VI GÖR DET ENKLARE FÖR DIG  -

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! 

Söndag 27/2   kl 11:00 – 12:30 Kapellet öppet för bön och andakt. Värd: Carina Ahl.
Onsdag 2/3     kl 13:00 Terminsstart för Dorkas – gemenskap för daglediga.
Söndag 6/3     kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
Onsdag 9/3     kl 13:00 Terminsstart för Kultur och handarbetscafé.

Matlådor säljes: 
Torsdagar jämna veckor i Salem
Onsdagar udda veckor på Soldis i Åsen 

Iessn til Prylar och kläder. Dalgatan 116 A 
Öppettider:
Onsdag och fredag 10 – 16, Torsdag 10 – 17

Iessn til Möbler och inredning. Bondgårdsvägen 3B
Öppettider:
Onsdag och torsdag 10 – 16

handla hållbart i våra secondhand-butiker!

Vi behöver varandra och vi längtar efter Dig!

Nu har restriktionerna släppt. Med viss fasa såg jag bilder 
från Sälen, och hoppades att alla som längtade efter nattliv 
och dans skulle hålla sig friska i fortsättningen också. Nu är 
restriktionerna borta. Vi uppmanas ändå att vara försiktiga. 
En sak har blivit tydligt under pandemin: vi behöver var-
andra. Vi behöver mötas, känna att vi hör ihop. Isolering är 
också farligt för folkhälsan. Så nu inbjuder vi, och vi längtar 
efter Dig!

Gudstjänst blir roligare när vi är fler som försöker sjunga 
psalmer. Barnen tycker om att träffa andra barn, eller 
åtminstone titta på andra barn, när vi samlas till Vagga, 
gunga, gå. På Diakonicenter och i syföreningarna gör man 
insatser för dem som behöver, men lika viktigt är behovet 
av att träffas och ha en mötesplats.

Vi behöver varandra och vi längtar efter Dig!

Nu går kyrkan in i fastetiden. Fastetiden är en tid för efter-
tanke. Vi talar om hur Jesus går mot Jerusalem, går mot 
döden. Vi ges tid att tillsammans fundera över fastetider i 
vårt eget liv. Tider av svårigheter, kamp och förluster som 
vi alla drabbas av.

I sådana tider blir det också tydligt att vi behöver varandra.

Och kyrkans budskap i svåra tider är tydligt: Du går aldrig 
ensam, Gud går bredvid!

Välkommen till gudstjänst och verksamheter i Älvdalens 
församling!

Susann Senter, kyrkoherde

Tfn 0251-43143
du vet väl att du kan handla fraktfritt 
på elon.se och hämta i din butik!

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

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Endast forskning kan lösa Alzheimers gåta. 
Ge ditt bidrag idag!

Hjälp oss stoppa Alzheimers sjukdomgenom 
ny svensk patientnära klinisk forskning.

alzheimersti�elsen.se
 

PG: 90 03 39-3     BG: 900-3393
Ring Givarservice: 020-075 17 17

Gör en
minnesvärd
insats...
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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

Centerpartikretsen i Älvdalen 
håller ÅRSMÖTE

i Gamla Småskolan, Evertsberg
Söndag 27 februari kl. 18.00

•Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
•Aktuellt från politiken i Älvdalen.
•Eventuellt någon inbjuden gästtalare.
Vi bjuder på förtäring.

Alla Centerpartimedlemmar hälsas välkomna!
   Styrelsen

boende sökes i Älvdalen
Vi är två lugna och sköt-
samma tjejer som går
Äventyrsgymnasiet på 
Älvdalens Utbildnings-
centrum. På fritiden åker vi 
gärna skidor och cykla.
Till hösten behöver vi nån-
stans att bo under tiden vi 
går andra och tredje klass
Telefon: 072-7075755, Emeli

Bostad

Ett stort tack till er som 
hedrade minnet av vår

  Lars-Erik Westling 
Berit med familj

Tack Älvdalen

Inbjuder till  medlemsmöte 
i Loka bystuga, onsdag 9 mars kl 13.00   OBs!! tiden
Representanter från Patientnämnden och vårdlotsen kommer 

informera om sina roller inom vården och svara på frågor.

Lotterier. Kaffe/the, smörgås och kaka, pris 60:-

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

• kläder •
1000-tals olika mode- 

och fritidsplagg
bortvräkes!!

Prisex:
Wct-byxa 90:-/st

• prylar •
10000-tals prylar, t.ex 

hushålls-,  kontors- 
och hygienartiklar, 

verktyg, leksaker m.m.

ALLT 10:-/st

utförsäljning

• väsa bystuga •
Fredag 25/2 • lördag 26/2 • Söndag 27/2 

Måndag 28/2 • Tisdag 1/3   

Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

alla dagar kl. 10-18

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



5AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Evy & Lena

020-55 27 00 • www.nodava.se • info@nodava.se

• Frys ner påsen innan!  
Låt matavfallspåsen stå utomhus och frysa till innan du lägger 
den i kärlet. En varm och fuktig påse fryser lättare fast då det 
bildas kondens som sedan fryser. Ställ istället matavfalls-
påsen på till exempel trappan, placera den under en hink så 
slipper du problem med fåglar eller andra djur. 
 
• Förhindra att påsen blir fuktig! 
Låt alltid avfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i  
matavfallspåsen. Det är också viktigt att påsen står i avsedd 
behållare som gör att luften kan cirkulera runt påsen vilket 
gör att fukten i avfallet kan dunsta. Byt påse så ofta som det 
är nödvändigt, lägg tidningspapper i botten, lägg i hushålls-
papper, för att hålla påsen torr. 
 
• Förslut påsen! 
Fyll inte påsen mer än att det går att försluta den noggrant så 
att avfallet inte ramlar ut i kärlet och sedan fryser fast. 
 
• Skaka kärlet!  
Ta för vana att skaka loss påsarna från kärlet när du lägger i 
en påse i kärlet, speciellt vid väderomslag och innan tömning. 
 
• Förhindra kontakt mellan påse och kärl! 
Lägg till exempel en tidning eller äggkartong i botten av kärlet.  
 
• Låt fastfrusna påsar ligga kvar till nästa tömning!  
Se till att påsarna inte sitter fast till nästa tömningstillfälle. 
Skaka loss vid nästa töväder eller ta en sopkvast och stöt loss 
dem från kärlet.  
 
• För råd och tips!  
Kontakta kundservice, 
se kontaktuppgifter nedan.

Vintertips för att  
underlätta hämtningen 
av matavfall  

Ja, då är vi mitt uppe i de 
hektiska sportlovsveckor-
na. Det är skidåkning på 
längden och tvären och 
mitt i allt firar Vasaloppet 
100 år! Hela firandet star-
tade upp med ett fantas-
tiskt jubileumslopp där 
ett gäng tappra skidå-
kare hoppade i vadmals-
byxorna och näbbskorna 
och så bar det iväg. Med 
utrustning anno 1922. 
Visst har även vi, som 
barn där under sextio- 
sjuttiotalet åkt nån runda 
på nytjärade träskidor 
med en decimeter snö 
under hälarna, men det 
var åtminstone någon 
form av pjäxor samt 
bindningar av metall 
och sträckan var väl inte 
mer än någon kilometer, 
så man känner ju lite 
respekt för de här som 
stakade iväg med nio mil 
framför sig.  Planeringen 
inför årets jubileumsvasa 
var nog däremot inte lika 
spontan som för 100 år 
sedan. Där kläcktes en 
idé om ett lopp i början 
på februari, strax därpå 
kom anmälningarna in, 
och i mars skidade de i 
väg. Noggrann planering 
och aningen mer anpas-
sad utrustning är det nog 
i de kommande loppen. 
Vädret går däremot 
inte att styra över men 
i skrivande stund har 
det kommit en del snö 
och det utlovas mer. Vi 
hoppas den får ligga kvar 
tills alla har kämpat sig 
igenom sina lopp. Sen 
vill vi ha vår! Vi önskar 
alla lycka till och ”ha de”, 
både i och utanför skid-
spåren.

Välkomna!

Fr. 15 år
sverigepremiär

(OBS! Inga röda förköpsbiljetter 
gäller på denna visning) 

ÄLVDALENS

Fredag 25/2    19.00        
Söndag 27/2  19.00         100:-

Lördag 26/2    14.00        
Söndag 27/2  14.00         40:-

Fr. 11 år

Barntillåten

Tisdag 1/3    19.00        
Onsdag 2/3  14.00         80:-

Onsdag 2/3   19.00        
Torsdag 3/3   19.00         100:-

Fr. 7 år

 
kommer 11-13/3 kl 19   100:-
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Vi behöver dig...
... eller någon du känner, som sommarvikarie  
inom vård och omsorg.

Vi söker dig, ung eller senior eller någonstans där 
mitt emellan, som gillar att jobba med människor 
och som trivs med att stötta och hjälpa.

Nyfiken på om vård och omsorg är något för dig? 
Kom och prova och känn efter.

Och du - ett sommarvikariat kan vara första 
steget mot en anställning.

Tipsa en vän eller anmäl dig själv till kommunens 
vikariepool.

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

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

Öppettider på Älvdalens bibliotek

Tis, ons: 10-12, 14-18

Tors, fre: 10-12, 14-16

Meröppet varje dag 6-22

Varmt välkomna!

Jul- och nyårstider 
i simhallen!
24 - 25 december har vi stängt
26 - 27 december öppet kl. 10.00-16.00
28 - 30 december öppet kl. 10.00-19.00
31 december - 1 januari  har vi stängt
2 - 3 januari har vi öppet kl. 10.00-16.00
4 - 5 januari har vi öppet kl. 10.00-19.00
6 - 9 januari har vi öppet kl. 10.00-16.00

God jul och gott nytt år önskar personalen.

0251-312 83
simhall.ishall@alvdalen.se
Alvdalen.se/simhall

Älvdalens sim- & ishall

Sportlovet v.9 har vi följande öppettider:

mån  10-16
tis, ons, tors 10-19
fre, lör, sön  10-16
(Morgon- och kvällssim utgår v. 9)

Vecka 10 håller vi stängt för underhåll 
och reparationer.

Ordinarie Öppettider 
Måndag  Stängt
Tisdag   12.00-20.30, Kvällsim 19.00-20.30
Onsdag  12.00-19.00
Torsdag  12.00-19.00
Fredag   06.00-16.00, Morgonsim 06.00-09.30
Lördag   10.00-16.00
Söndag  10.00-16.00

Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.

Nästa nummer delas ut  10 mars
Manusstopp 4/3
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INVIGNING I 
ÄLVDALENS KYRKA

25 FEBRUARI 2022 
KLOCKAN 18.30, INSLÄPP 18.00 

Kröning av årets kransmas Edvin Nilsson.

Underhållning med Larz Kristerz, Stefan Nykvist,  

Älvdalens Musikskola, Älvdalens Spelmanslag, Torbjörn Isaks  

och kantor Gunilla Albertsdotter. 

Några ord på vägen av kyrkoherde Susann Senter. 

Invigningstal av Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn. 

Fanborg med Älvdalens IF:s skidungdomar.

Mingel med blåbärssoppa och tilltugg.

VÄLKOMMEN! 
HELA VINTERVECKANS PROGRAM 

HITTAR DU PÅ VASALOPPET.SE
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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

Nästa nummer
10 mars

manusstopp fredag 4/3


