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vi flyttar!

välkommen på invigning av vår
nya butik på Dalgatan 94

30 maj kl 8.00-18.00

Under v.21 flyttar vi till vår nya lokal, detta innebär att vi har begränsad
åtkomst till våra produkter 23-25 maj och håller stängt 26-29 maj!

100 första 
kunderna 

får en gåva!15% rabatt på 
reservdelar* & tillbehör

utlottning & tävlingar 
med fina priser!

vi bjuder på kaffe!

17.00 korvätartävling
Gratis att vara med, anmälan stänger 16.00

*Gäller ordinarie leverantörer.

8.00 klipper vi bandet
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Besökstid: Mån-tis, tors-fre 10.00-12.00
Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65  Mån-tors 9.30-13.00   

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Älvdalen

Onsdag 25 maj

11.00  Konfirmationsmässa 
i Älvdalens kyrka. Susann Senter, 
Gunilla Albertsdotter, Linda Axelsson

Älvdalen

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

Kristi himmelsfärds dag

Torsdag 26 maj

Bönsöndagen

Söndag 22 maj

11.00  Gudstjänst för små & stora – 
Sommaravslutning i Älvdalens kyrka
  Barnkören medverkar.
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

13.00-15.30  Missionskretsen
i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

Måndag 23 maj 12.30-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

Söndagen före Pingst

Söndag 29 maj

Måndag 30 maj

Onsdag 1 juni

13.00- 15.30  Må Bra Kören i stora 
salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

Pingstdagen

Söndag 5 juni
11.00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka. 
      Per Sundberg, Mait Thoäng

9.00-10.30  Öppna förskolan på 
övervåningen, Brittgården.
/Terminsavslutning/   
Linda Axelsson , Carina Wallin

18.00  Samtal om liv och tro i 
Diakonicenter vid Brittgården. 
Inga Persson

Torsdag 19 maj

18.00  Gudstjänst i Evertsbergs 
kapell. 
      Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

lördag 21 maj
16.00  Konfirmationsgudstjänst  i 
Älvdalens kyrka. Susann Senter, 
Gunilla Albertsdotter, Linda Axelsson

12:15  Lunchmusik & Andakt i 
Älvdalens kyrka. /se även annons  /
”Nu sjunger näktergalen” 
Sång av Jennifer Höglund, piano Gunilla 
Albertsdotter
Lätt lunch med dryck 45 kr, beställ av 
Lena i köket OBS! senast fre 20/5 kl 
12:00,  0251-43174   Jennifer Höglund, 
Gunilla Albertsdotter, Susann Senter

9:00  Gökotta i Svartberg 
/se separat annons  /
Buss avgår kl 8:00 från Brittgården
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

lördag 28 maj
18:00  Konsert i Älvdalens kyrka 
”En sång som aldrig dör”
Vi sjunger från A-Ä av och med Jörgen 
Toresson, pianist/jazzmusiker från 
Norrtälje. Frötunakören (Rådmansö-
Frötuna församling), Älvdalens kyr-
kokör, Anders Westlin-kontrabas, 
Christina Wermelin Elgbro & Gunilla 
Albertsdotter dirigerar      

17.00–19.00  Samtalskväll, vänder sig 
till dig som är anhörig till någon med 
NPF-diagnos   /Se separat annons/
Ingrid El Qortobi

13.00- 15.00  Må Bra Kören i stora 
salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

Annandag Pingst

Måndag 6 juni
13.00  Andakt på Rots Skans
  Per Sundberg, Mait Thoäng

everTSberg

Söndag 29 maj

Församlingsexpedition 
stängd för utbildning 
19 maj och 23-24 maj

Varmt tack
till alla som bidragit till 
FASTEINSAMLINGEN 2022. 

Vi har samlat in ca 14 200:- 
som bland annat gick till 
katastrofhjälp i Ukraina. 

Tillsammans gör vi skillnad.

Är du intresserad av att vara 
värd i årets Vägkyrka?

Kyrkan hålls öppen:
Måndag 4/7 - söndag 7/8

mellan kl. 12-16

Kontakta: 
Alfhild Sehlin 0251-41648 
alfhild.sehlin@svenskakyrkan.se

eller Ingrid El Qortobi 0251-43142 
ingrid.elqortobi@svenskakyrkan.se
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Besök också gärna Iessn tils Second hand-butiker.
Prylar och kläder: dalgatan 116a. Ons 10-16, tors 10-17, fred 10-16
Möbler och inredning: bondgårdsvägen 3b. 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

LUNCH     
Matlådor udda veckor på Soldis i Åsen från 
11:30
Servering jämna veckor i Salem från 11:30
Pris: 90 kr

Torsdag 19/5 Lunchservering från 11:30
Söndag 21/5 kl 11:00 Enkel pilgrimsgudstjänst med nattvard vid Månstastugan. Samling vid stugan. Ta gärna med eget fika.  
Onsdag 25/5 kl 13 – 15 Dorkas. Terminsavslutning. 
Söndag 29/5 kl 11:00 Kapellet öppet för bön och andakt. 
Torsdag 2/6 Lunchservering från 11:30
Söndag 5/6 kl 11:00 Gudstjänst med Carina Ahl. 
Måndag 6 juni kl 13:00 Älvdalens nationaldagsfirande vid Salem.  

Vad händer i Älvdalens församling just nu?

Vi har en ny medarbetare på församlingsexpeditionen. 
Om du ringer expeditionen eller kommer på besök i något 
ärende kommer du att möta vår nya medarbetare Emma 
Brandin. Det är Emma ni pratar med om ni vill boka dop 
eller vigslar mm. 

Här vill jag uttrycka ett tack till Maria Persson, som slutat sin 
tjänst hos oss efter många år. 

Vi söker en ny kyrkoherde. Just nu kan man läsa vår annons 
i Kyrkans Tidning: Ir du uor ny tjyörtjierd? (Är du vår nya 
kyrkoherde?)  Vi hoppas att vårt sökande ska ge resultat och 
att en ny kyrkoherde ska vara på plats i höst.

Snart är det dags för konfirmation. Våra konfirmander kon-
firmeras den 21-22 maj. Förhoppningsvis blir det en högtid 
som de kommer att minnas länge. Ofta när jag möter män-
niskor, senast var det min frisör, så upptäcker jag att många 
minns sin konfirmation som en stor högtid. Vi alla kan bära 
ungdomarna i våra böner. I hela vårt land, även här i Älvda-
len, sliter ungdomar med psykisk ohälsa och upplevelser av 
att inte duga. Ungdomar upplever framtiden som osäker 
och full av krav. Vi behöver stödja, med vuxennärvaro och 
förböner. De medarbetare som sista april for runt med 
bullbussen upplevde att de gjorde en insats och fick del av 
många viktiga möten. Våra ungdomar behöver oss alla!

Den 28 maj får vi körbesök. Vår tidigare kantor Christina 
kommer med sin kör från Riala för att sjunga tillsammans 
med våra körsångare. Det är härligt att vi kan bjuda in till 
olika arrangemang igen. Det är gott att vi får samlas till 
gudstjänster och konserter i kyrkan. 

Varmt välkomna!

Susann Senter, kyrkoherde

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

Ulla-Britt & Tage
Johnny & Ewa Olsson

Hans & Rosa
Kjell & Ann-Marie
Agneta Karlsson
Annelie Nallgard

Tack till alla sponsorer  för alla jättefina priser
vid Loka mästerskapet i Hälltjärn 2022!

Stort Tack även för Valborg!

Nya Älvdalens Bildelar AB • Skanska • Bosses Bil & Däck • Morakniv  
Renbiten • Knuts Bygg • Maserfrakt • PW Plåt • ErJa • Wibergs Möbler 

MC Racing • Byggvaruhuset • Team Vattenrallarn • SB Logging AB 
Orsa Fiskecenter • Ö&B • Älvdalslax • Bergkvist Siljan • Mellanskog 

Älvdalens Fiskecenter • Älvdalens Bil & Traktor • Såg & Kedjeservice  
Dala Timringsteknik • Älvdalens Sportcenter • Kjell Halvarsson AB 

Johannas Flora • Loka Bil & Maskinverkstad • Älvdalens Skrotaffär AB  
AB Karl Hedin • Matssons Bygg & Järn • Noda Redovisning 

Gustafssons Däck & Sten AB • Mafi • Övdalskuol • Coop Älvdalen

Fam.Yngve Andersson
Selbys

Bosse & Barbro
Jörgen & Maria

Anna-Greta Rådh
Lina & Peter

Jessica & Anders
Gerda Karlsson

Britt-Inger Westerling
Fam. Ove Andersson 

Fam. Tommy Westerling
Fransgården

Tack för att ni stödjer oss!
mvh

Loka samfällighetsförening & Loka bystugeförening
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Kallelse 
Årsmöte
Älvdalens IF Skidor

TId: Tisdag 7 juni kl. 18.00
PlaTS: lokalen i Älvdalen

Motioner ska vara inlämnade senast den 23 maj.

Årsmöteshandlingar mailas ut senast en vecka före mötet.

Sedvanliga årsmöteshandlingar enligt stadgarna.

Klubben bjuder på smörgåstårta och kaffe.

Älvdalens IF SK hälsar alla medlemmar välkomna!

Anmäl deltagande senast torsdag 2 juni till: alvdalensifsk@gmail.com

Årsmöteshandlingar skickas till samma e-postadress som anmälan om inte annat anges.

van- och Ärsjöns
Samfällighetsförening

Kallar delägarna till
Årsmöte

Fredag den 3 juni  kl. 18:00
”lokalen” lövnäsv. 28

Ärenden enligt stadgarna.
Stämmohandlingar finns hos

ordföranden.
Styrelsen

brUnnSbergSJÄgare
Ordinarie Årsmöte 
med Brunnsbergs 

jaktvårdsförening hålles 
i Bystugan Brunnsberg     

SÖndag  29 / 5   Kl 18 00
 Ärenden enligt stadgarna.      

Dagordning finns tillgänglig 
före mötet hos styrelsen.     

Välkomna, styrelsen

Kom ihåg! För utbetalning 
av arrende kontakta 
kassören Kjell Ljung.

Åsens Jaktvårdsförening kallar delägarna till  
 ÅrSMÖTe  

 Söndagen den  29 / 5  2022  kl. 18.00  
 i bystugan i Åsbyn   

 Ärenden: Enligt stadgarna.  
 Nya och gamla älgjägare anmälan till årets jakt  

 senast vid mötet.  
 Anmälningsavgift 300:- insättes på  

 Plusgiro nr: 507927-2  
 senast den 29 maj  

 Välkomna !  
 Styrelsen 

ÅrSMÖTe 
Mångsbodarna Tennängets 

Fäbodlag
Söndag 12 juni kl 17.00 

Vasaloppskontrollen 
Mångsbodarna 

Välkomna!

Styrelsen

Fiskarheden, ICA Supermarket Olsson, 
Skistart, Besparingsskogen, Knuts Bygg AB, 

ErJa, Wasabedden, Anders Persson, 
Norrdala Bygg AB, Heddata, Älvdalsbygg, 

Såg o Kedjeservice, Maserfrakt, Mellanskog, 
Älvdalsfrakt, Erikssons Buss, Nya Byggvaruhuset, 

Älvdalens VVS, Kjell Halvarssons Bygg.

Ett stort TACK till våra sponsorer!

Älvdalens SKg skidskytte
inbjuder alla medlemmar till  ÅrSMÖTe

Onsdag 15 juni kl 18.00  
Plats: Skyttelokalen i Sporthallen.

Välkomna!

För ert stöd under säsongen 21/22

Älvdalens Östra vvOF s
ÅrSJaKTSTÄMMa

för medlemmar/markägare

31 maj 2022 kl. 18.00
Plats: Småskolan i Östäng

Reg. av markägare/ 
fullmakter fr. kl. 17.00
Ärenden enl. stadgar.

Inkomna motioner.
Anmälan om nya småvilts-jägare 

samt nya och gamla älgjägare 
senast 2022-05-31.

Nya jägare antas vid stämman.

Protokoll finnes hos sek./ordf. 
senast 10 dagar efter stämman.

Styrelsen

Nodavas Återvinningscentraler i Mora, Orsa, Älvdalen, Särna och Idre: Kundservice:

Onsdag 25/5 Dag före Kristi 
himmelsfärd           

Mora, Orsa & Älvdalen: 10.00-16.00, 
Särna: 13.00-16.00, Idre: stängt

08.00-12.00

Torsdag 26/5 Kristi himmelsfärd Stängt Stängt
Fredag 27/5 Mora: 10.00-14.00

Övriga: stängt
08.00-12.00

Onsdag 1/6 Stängt på grund av 
personalmöte Stängt Stängt

Måndag 6/6 Nationaldagen Stängt Stängt

Avvikande öppettider hos Nodava

Se våra aktuella öppettider på www.nodava.se

Nästa nummer 
delas ut  9 juni

Manusstopp 3/6
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Evy & Lena

inbjuder till 

Räkkryssning 
med M/S Gustaf Wasa

måndag 27 juni  2022

Älvdalen

buss avgår från Älvdalens 
busstation kl 17.15

anmälan och betalning senast 12/6 
Betalning till BG 5462-1701 400:-

Kom ihåg avsändare
Anmälan till:

Britt-Marie  070-367 1753
alla varmt välkomna!

Tack

Torsdag 26/5 kl. 9-14
Fredag 27/5 kl. 7-17 
Lördag 28/5 kl. 9-13

Tävla och vinn
fina priser!

Massor av fina
erbjudanden och

byggtips inför
utesäsongen

Vi bjuder på
Korv m. bröd &

dryck!

Stor 
vårutförsäljning 

-50% 
på massa varor

”Nu är våren här, det är solsken 
och pissemyror” som Lilla My 
gastar till de andra en solig 
dag i Mumindalen. Det är 
precis så det är. Med solen och 
värmen så är det inte bara vi 
frusna nordbor som tittar fram 
ur våra boningar. Så gör även 
alla andra små varelser, som 
till exempel myrorna. Varför 
vill de inte bo i skogen? Varför 
vill de hellre traska runt i flock 
runt ens barfota fötter på en 
halvdan gräsmatta? Jodå, det 
finns många tips för att få 
bort de oinbjudna gästerna. 
Hurtiga husmorstips som att 
strö ut mjöl på gräsmattan ska 
visst vara väldigt effektivt mot 
myror. Det står dock inget om 
vad som händer efter lite regn, 
borde ju kunna bli lite geggigt 
kanske. Men det mest intres-
santa är nog det här tipset: ”Ett 
superenkelt och pragmatiskt 
sätt att hitta myrans bo är att 
helt enkelt följa med myran 
tillbaka till dess bo. Det kan 
ta lite tid då myror inte är 
särskilt snabba jämfört med 
oss, men kan absolut vara värt 
det ändå!”  Har någon försökt 
”följa med en myra”? Eller 
följa med en flock myror? De 
verkar ju inte ta raka spåret 
hem till boet om man säger så. 
Det är ju snarare ett oändligt 
irrande fram och tillbaka där 
alla går hit och dit och klättrar 
över varandra. Helt plötsligt 
börjar några myror fajtas med 
varandra för att sen gå åt exakt 
motsatt håll. Ett mindre kaos 
med andra ord. Antagligen ser 
vårt eget samhälle ut ungefär 
likadant om man tittar på det 
lite på håll uppifrån. En stor 
flock som irrar runt och helt 
plötsligt börjar attackera var-
andra. Någon är lite mer ilsken 
och förstör de andras boningar 
för att den själv vill ha det där 
samhället. Ja, vi är nog ganska 
lika ändå. Vi och myrorna. Nu 
får vi njuta av den här härliga 
tiden vi har framför oss och 
helt enkelt försöka samsas om 
gräsmattan. 
             Ha de! 
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Välkomna!

Sverigepremiär

ÄLVDALENS

Lördag 28/5    16.00        
Söndag 29/5  16.00         80:-

Fr. 11 år

Barntillåten
sv. tal

Onsdag 25/5   19.00        
Torsdag 26/5   19.00         100:-

KOMMande FIlMer

Jurassic World Dominion 18-19/6
Elvis 29-30/6
Lightyear 2-3/7

Top Gun Maverick

Tuffa gänget

• 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 20/5 • lördag 21/5 • Söndag 22/5 

Måndag 23/5 • Tisdag 24/5   

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

alla dagar kl. 10-18

Nästa nummer 
delas ut  9 juni

Manusstopp 3/6
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Visionsarbetet, Älvdalens kommun
Äntligen har pandemin släppt greppet och vi kan 
möta medborgarna för att göra kommunen än 
bättre! 

Kommunfullmäktiges presidium har dragit igång 
arbetet med den nya visionen som ska gälla 
from 2023 tom 2033. Den kommer att vara ett 
rättesnöre såväl för oss politiker som för våra 
tjänstemän. 

Vi önskar samla in långsiktiga ideér, tankar, 
förslag. 
• Hur vill vi att kommunen ska utvecklas inom  
 infrastruktur, skola, vård, omsorg, näringsliv,  
 kultur med mera? 
• Vad är viktigt för dig/er? 
• Vad kan göras bättre? 
• Vad saknas?

Vi tre i presidiet tar gärna emot dina/era fram-
tidsvisioner på www.alvdalen.se/vision. På 
webbsidan finns även en presentation av gäl-
lande vision. Du/ni kan också lämna synpunkter 
inför den nya visionen direkt till oss.

Stig Olsson, kommunfullmäktiges ordförande 
076 819 82 46, stig.olsson@alvdalen.se
Edita Pinxter, kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande 
070 565 99 42, edita.pinxter@alvdalen.se
Tina Wahlström, kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
070 609 70 10, kristina.wahlstrom@alvdalen.se

Nationaldagsfirande  
6 juni 2022

 Älvdalen vid Salemkapellet, Dalgatan 95 

Kl.11.45 Cruising från Tallbacken och Furuvägen  
  med Älvdalens ”Finbilsentusiaster”   
 eskorterade av Rovswaiders.

Kl.12-15 Servering i Salems trädgård, kommunen   
 bjuder på kaffe/saft och Sverigebakelse.

Kl.13.00  Flagghissning
 Välkomnande av Kersti Vikström.
 Högtidstal av Per Sundberg.
 Välkomnande av nya svenska medborgare av 
 kommunstyrelsens vice ordförande Peter Egardt.
 Musik av Älvdalens Spelmanslag.

Kl.14.00  Hästskjuts för barn till Skansfestens   
 familjedag på Rots Skans.

Kl.14–17  Skansfesten med hantverk, fiskdamm,   
 tipspromenad, servering m.m.

 Arr: Älvdalens Baptistförsamling,  
 Elfdalens hembygdsförening och Älvdalens kommun.

0251-313000 
kommun@alvdalen.se
Alvdalen.se
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Tel: 076-7729345 Betalning med Swish 
eller kontanter!

Blombilen Malung 

Älvdalen parkeringen mitt emot biografen  
Torsdag 19/5, 26/5, 2/6, 9/6 kl 10-18 
lördag 21/5, 28/5, 4/6, 11/6 10-14

Särna parkeringen utanför abris Sjö & Snö 
Fredag 20/5, 27/5, 3/6, 10/6 kl 10-12

Idre parkeringen vid Idre Kulturhus 
Fredag 20/5, 27/5, 3/6, 10/6 kl 14-17

Välkommen!

Blombilen
Malung

Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

Följ oss gärna 
på Facebook  
och Instagram

Våren har flyttat in på Sportis!

Cyklar och tillbehör

MTB, Standard och Elcyklar

Snygga och stretchiga
Vårjackor, fleeceskjortor, 
byxor, shorts och kjolar

Foppatofflor och sandaler

Träningsshorts och 
långärmad träningströja

Träning/promenadsko 
stl 36-46

695:- 

erbJUdande 

från Dobsom!
149:-/st  Köp båda för  249:-

erbJUdande 

Färgglada träningskläder

Träningsskor

Sköna Fritidskläder 
i jordiga färger

Kängor med högt, 
mellan och lågt skaft

Träningsstavar med fjädring
(Finns även fasta stavar)

Fotbollsstrumpor 
och benskydd

rea-snurra
Med blandad 
kompott av kläder

Hjärtligt 

Välkomna!

Dags att utforska allt det vackra i 
vår bygd! Turistkarta över Älvdalen

50 kr

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

nu har vi börjat fylla butiken 
med vår- och sommarprodukter...


