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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!
Diakonin13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen i 

stora salen, Brittgården.  
Alfhild Sehlin

11.00  Gudstjänst små och stora 
i Älvdalens kyrka. Kyrkkorv serveras 
efter gudstjänsten.
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter, 
barnkören, tisdagskul.

åsen

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

Måndag 14 mars

11.00-11.30  Digital Andakt i Kom-
munala boenden.
 Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

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

Onsdag 23 mars
Tisdag 15 mars

Församlingsexpeditionen har från årsskiftet ändrade 
telefon- och öppettider

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

Onsdagar stängt!

Andra söndagen  i fastan

söndag 13 mars

11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
   Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

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 Diakoni-
center vid Brittgården.
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

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

Tisdag 15 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
19.00  Konsert med Livgardets 
Dragonmusikkår i Älvdalens kyrka.

Onsdag 16 mars

Torsdag 17 mars
9.00-12.00  Öppna förskolan på över-
våningen, Brittgården.  
Linda Axelsson , Carina Wallin
Tredje söndagen  i fastan

söndag 20 mars

Måndag 21 mars

Tisdag 22 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 Diakoni-
center vid Brittgården.
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

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

18.30  Samtal om liv och tro i Diakoni-
center vid Brittgården./Terminsstart/ 
Inga Persson

nOrnÄs

14.00  Gudstjänst i Nornäs kapell. 
   Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

söndag 20 mars

Älvdalen

Nu kan samtalen om tro och liv 
fortsätta………..

Välkommen att vara med!

Torsdagar: 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5
Tid: 18.30-20.00
Plats: Diakonicentret vid Brittgården
Samtalsledare: Inga Persson

Undrar du över något? – 
ring Inga 070-395 43 04
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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! 
Onsdag 10/3 Lunchlådor i Salem från 11:30  Pris: 70 kr
Onsdag 16/3 LUNCHSERVERING på Soldis i Åsen från 11:30 
Torsdag 24/3 LUNCHSERVERING i Salem från 11:30  
                 Pris: 90 kr

Söndag 13/3 kl 11:00 Andakt med efterföljande årsmöte. Enkel lunch serveras.  
Onsdag 16/3 kl 13 – 15 Dorkas – gemenskap för daglediga. Årsmöte. 
Söndag 20/3 kl 11:00 Musikandakt med Magnus Nykvist. 
Onsdag 23/3 kl 13 – 15 Kultur och handarbetscafé. Handarbetshistoria med Carina Ahl. 

Det var så härligt med Vasaloppsinvigningen i kyrkan. 
Äntligen fick vi samlas och vara fler i kyrkorummet. Vi fick 
också lyssna till härlig musik av Larz Kristerz, men också av 
Musikskolans unga elever.

Vid ett sådant här tillfälle blir det tydligt att kyrkan är vår 
gemensamma egendom. I Älvdalen hör vi ihop med 
varandra och med vår kyrka.

Men nu behöver vi hjälpas åt!
Vi behöver vara fler som tar ansvar för vår kyrka och 
våra kapell. Det behövs kyrkvärdar i Älvdalens kyrka 
och kapellvärdar i Åsen och Nornäs. 

Att vara kyrkvärd är ett av kyrkans äldsta hedersuppdrag. 
Det var ett ärofyllt uppdrag för den som inte var präst. 
Kyrkvärden skulle bland annat hålla ordning på församling-
ens insamlade gåvor. Fortfarande är kyrkvärden med och 
räknar kollekten för att se att allt går rätt till. Men viktigast 
är nog att vi tillsammans tar hand om och känner ansvar 
för våra kyrkor och kapell och för livet där. 

Livet i och omkring en kyrka kan betyda mycket för en 
bygd. Kyrkan kan vara en samlingsplats och mötesplats. I 
kyrkan kan vi uppleva att vi hör ihop. Det stärker gemen-
skapen och bykänslan. Det är inget som prästen ensam 
kan ta ansvar för, det är något som vi alla bygger tillsam-
mans.

Har du lust att ta ett ansvar för din kyrka eller ett av våra 
kapell?
Hör av dig till mig, eller till kyrkorådets ordförande Torbjörn 
Zakrisson tfn 070-260 96 97, om du vill veta mer om vad 
som förväntas och vad uppdraget innebär.

Dessutom behöver vi anställa några medarbetare. 
Läs mer om det på vår hemsida!

Vi behöver varandra!

Susann Senter, kyrkoherde tfn 0251-43143

Älvdalens församling söker medarbetare:

administratör / handläggare K-bok 60%
Du ska ansvara för församlingsexpedition, vara sekreterare 
i kyrkoråd och nämnder och ansvara för kommunikation 
internt och externt. Körkort är ett krav.

arbetande förman på våra kyrkogårdar 100%
Du ska leda ett arbetslag på tre personer samt ytterligare 
några medarbetare under sommarsäsong. Vi söker dig som 
har erfarenhet som arbetsledare och lämplig utbildning. 
Körkort är ett krav, BE körkort är en merit.

lokalvårdare 60% 
Du ska ansvara för lokalvården på Brittgården (församlings-
hemmet) och intilliggande lokaler.

Vill Du veta mer om någon av tjänsterna?  Se information 
på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen 
eller kontakta kyrkoherde Susann Senter tfn 0251-43143
sista ansökningsdag: 3 april

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Ingen annan sjukdom skördar fler offer i Sverige
än hjärtsjukdomarna. Varje timme dör någon i
hjärtattack. 

Hjärtforskningen har gett resultat. Idag räddas
3000 fler liv än för 15 år sedan. Men det räcker
inte. Om tio år vill forskarna kunna rädda 5000
fler. Men då måste forskarna få mer resurser. Utan
dig, ingen forskning. Ring!

Vill du vara med och 
rädda 5000 fler liv per år?

C2_1-10_98x100:Layout 3  09-03-09  11.56  Sida 10

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2
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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

Årsmöte, Ulum Dalska 
Söndag 3 april 2022

kl 15.00 
på Rots skans

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Tagið nista min ið 
Warmt welkumner!

/Styrelsen

Musikskolan underhåller.

 ÅRSMÖTE
 Bevara Bunkris 
 Brandtorn
Söndag 27 mars  kl. 16.00

i Åsens bystuga
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!
Styrelsen

Älvdalen

inbjuder till Årsmöte
i Loka bystuga

Onsdag 30 mars kl 14.00

 sedv. årsmötesförhandlingar

Leo Persson medverkar
Kjell Thiger underhåller

Lotterier
PRO bjuder på kaffe/the, 

smörgås och kaka

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

  Dagens ros
Till Johannas Flora

för de vackra 
blomsterarrangemangen och 
alltid så vänligt bemötande.
Rose-Marie Johansson m. fam.

Vill härmed framföra ett 
stort tack till alla som på 

olika sätt hedrat minnet av 
vår käre

  Sten Kristofferssons
bortgång med blommor o 
gåvor till fonder och stora 
stöd i vår sorg, samt den 

vackra fiolmusiken av 
Werf Lena Egarth, mäktiga 
sången med Stefan Nykvist.

Från djupet av våra hjärtan

 
Anna-Britta

Rose-Marie, Kevin och Daniel 
med familjer

Tack

Nästa nummer 
delas ut  24 mars
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Evy & Lena

Erbjudandet gäller torsdag 10 mars till lördag 12 mars 2022

Vare sig du är ute efter att 
odla grönsaker, 
så en blomsteräng, 
anlägga en örtagård 
eller inspireras av årets nyheter, 
hittar du det hos oss!

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

info@byggv.se
0251-597330

Elon Älvdalen vill också vara med & fixa festen till Mello! 

det gör vi genom att 

erbjuda 20% rabatt
på alla armaturer och 
belysning.

10 % rabatt 
på alla vitvaror 
(gäller produkt i lager 
samt ordinarie pris)

SKÖRDA I DIN EGEN TRÄDGÅRD

Kan inte någon med 
pondus bara förbjuda 
krig och vapen? Sen så 
skrotar vi det som finns 
kvar. Där hör vi redan 
några fromma älgjägare 
protestera i bakgrunden. 
Nå, några älgstudsare 
kan vi väl låta vara lag-
liga att ha i garderoben 
då, det må så vara. Men 
allt det andra, kärnva-
pen och det ena med 
det tredje. Nej tack! Det 
känns så förlegat och 
gammeldags att kriga. 
Och visst, det har pågått 
krig både här och där, 
från och till de senaste 
åren, men sorgligt nog 
så reagerar de flesta av 
oss inte märkvärt förrän 
det utbryter i närheten. 
När den egna härden 
eventuellt hotas så blir 
det lite mera på riktigt. 
Ja, vad ska man egentli-
gen göra? Inte kan man 
bara oroa sig och upp-
datera krislådan dagarna 
i ända? Nej, man måste 
nog leva lite som vanligt, 
njuta av vårsolen och 
planera för framtiden.
Stoppa en apelsin i 
ryggsäcken och ta en tur 
med ”sparken”, tända en 
brasa och grilla en korv, 
prata lite och lyssna på 
varandra, eller göra en 
god middag och bjuda in 
vännerna för att beskåda 
vasaloppsmedaljen. Va-
saloppet, med alla dess 
lopp och förberedelser 
är över för i år, men visst 
planeras det redan nu 
för nästa år. Nästa år, när 
pandemin är ett minne 
blott och kriget där i öst 
är över och förbi.
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Nästa nummer delas ut  
24 mars

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Författarkväll 
med deckarförfattaren Ninni Schulman
Tis 21/4, kl. 18
På Älvdalens bibliotek
Evenemanget är gratis. Begränsat antal platser.  
Biljetter bokas/hämtas på Älvdalens bibliotek. 

Kontakt: bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70

 

Bokcirkel på Älvdalens bibliotek
Tis 12/4, kl. 18 

bokcirklar vi (alt. samtalar vi om) 
Bara du av Ninni Schulman

Anmäl dig och hämta ditt ex. på Älvdalens bibliotek.
Kontakt: bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

All digital week på Älvdalens bibliotek

Tors 24/3, kl. 14-16 på Älvdalens bibliotek

Representanter från:
Statens Servicecenter
Dalatrafik
Dalarnas försäkringsbolag
Swedbank
Nordea
Kommer till biblioteket för att informera om sina 
e-tjänster och svara på era frågor. 

Välkomna!

Kontakt: bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70

Såg & Kedjeservice  Hagalundsvägen 1• 0251-10910

550 XPG Mark ll

8990:-
ord.pris 9790:-

Erbjudande!

Ædnan

DRAMATISERING IRENA KRAUS, 
MALIN STENBERG KOMPOSITION  

MAGNUS STINNERBOM

14/3 kl 19:00
Älvdalsskolans rörelserum

Biljetter finns på Älvdalens kommuns 
kontaktcenter 0251-31300

Varmt välkomna!
Arr. Welest Kulturförening i samarbete med Älvdalens kommun

Ædnan  14 mars Älvdalen | Riksteatern
Ædnan  15 mars Idre | Riksteatern

Manusstopp 18/3
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Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.

Mejla gärna frågor och idéer till info@fiskarheden.se

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

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Fiskarheden ny ägare 
till Älvdalsfönster
- Vi går nu in i en för oss ny verksamhet som 
vidareförädlar virke av hög kvalitet. Vi skapar på 
så sätt synergier inom värdekedjan och det är 
något som vi vill bygga vidare på i framtiden, säger 
Magnus Larsson vd vid Fiskarhedens Trävaru AB. 
Ambitionen att utveckla vidareförädlingen av den 
lokala råvaran kommer att gagna både oss, 
regionen och den lokala skogsägaren.
  Älvdalsfönster AB är ett familjeföretag med ett 
starkt varumärke och många likheter med 
Fiskarheden. Det är lokalt förankrat i bygden, har 
väl fungerande tillverkningsmetoder och skapar 
produkter av en fin råvara.
 Älvdalsfönster grundades 1924 och är ett av 
Sveriges äldsta fönsterföretag. Idag tillverkas både 
kulturfönster med allmogeprofil, fönsterdörrar och 
standardfönster av hög kvalitet och lång livslängd. 
Hela tillverkningskedjan inklusive egen målnings-
avdelning finns i huset.

alzheimerfonden.se | Tel 020-30 11 30
PG 90 11 19-8 | BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED HJÄRTAT 
FÖR HJÄRNAN
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Snart öppnar ICA Kläppen!

Fiskarhedens Fastigheter 
och ICA-handlaren 
Carl-Johan Åkerstedt, 
etablerar ny ICA-butik 
på Kläppen Ski Resort 
i Sälenfjällen. Butiken 

kommer att ligga intill riksväg 66, 
bredvid Gondol Sälens dalstation nära 
skidåkningen och ha en stor parkering 
för enkel anslutning samt generösa 
öppettider.

– Det här är ett betydelsefullt samver-
kansprojekt som kommer att gynna 
både lokalbefolkning och turister, säger 
Louise Larsson, ansvarig för Fiskarhe-
dens Fastigheter.
 
Preliminärt kommer den nya ICA- 
butiken att kunna öppnas i december 
2022. Det blir en butik på 300 kvm med 
fullt sortiment och öppet dygnet runt, 
varje dag hela året.
 – Butiken blir strategiskt placerad 
och kommer att locka såväl lokal- 
befolkning som gäster och förbipas-
serande, säger Gustav Eriksson, VD på 
Kläppen Ski Resort. Våra gäster har 
dessutom länge efterfrågat en större 
och mer centralt placerad matbutik  
i närområdet. Det är viktigt för en växan-

LOUISE LARSSON 
FISKARHEDENS
FASTIGHETER

Butiken blir strategiskt 
placerad intill riksväg 66 
och kommer att locka 
såväl lokalbefolkning 
som gäster och 
förbipasserande.

”Ett gott 
samarbete 
mellan oss 
företagare och 
kommunen 
gör processen 
möjlig.”

de destination som Kläppen Ski Resort 
att kunna erbjuda bra service som gör 
att gäster inte behöver använda bilen 
på sin semester. Vi är väldigt glada 
att kunna erbjuda dem detta redan till 
nästa vintersäsong.
 
Det är Carl-Johan Åkerstedt, ICA- 
handlaren i Sälen by, som etablerar 
ännu en butik i kommunen. En van 
ICA-handlare och en välkänd lokal- 
profil.
 – För mig är det oerhört kul att få 
vara med från början och bygga upp  
en butik från start, säger Carl- 
Johan. Hög servicegrad blir det också 
i och med att den kommer att vara 
öppen dygnet runt. Under ordinarie 
öppettider kommer butiken att vara 
bemannad men resterande tid loggar 
kunderna in i ICA To Go-appen med sitt 
bank-ID och betalar med Swish.
 En sådan här satsning skulle vara 
svår utan den goda samverkan som 
finns här.
 – Ett gott samarbete mellan oss 
företagare gör processen möjlig. 
Dessutom har kommunen varit väldig 
hjälpsamma i planeringsarbetet. Vi är 
glada och tacksamma att ha med dem 
på tåget, avslutar Louise Larsson.


