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Med Härdalsveckan       Lillhärdal 16-23 juli

Lördag 16 juli 
Härjeåsjön runt 
Start klockan 15.00 After run på Flottaren med 
live Band från klockan 17.30 

Söndag 17 juli
Hembygdsfest Högen  
Klockan 12.00 Bumat, lotterier, under- 
hållning mm. 

Måndag 18 juli 
Konststig 
Orrmo klockan 11.00 
Bykampen 
Bykamp mellan byarna Solberga klockan 18.oo, 
Servering 

Tisdag 19 juli 
Buggkurs  
Folkets Hus klockan 14.00, Gratis! 
Gäddfisketävling på Orrmosjön  
Klockan 16.00.  
Bingo Solberga  
Klockan 18.45

Onsdag 20 juli 
Båtbingo på Orrmosjön  
Vikan klockan 13.00  
Bouletävling  
Klockan 11.00 vid hockeyplanen  
Älglunken  
Terrängtävling Solberga klockan 18.00 
 

Torsdag 21 juli 
Bakluckeloppis  
Budas parkering eget ansvar klockan 12.00
Cykeltävling  
Klockan 16.00 vid hockeyplanen  
Mopedrally  
Vid hockeyplanen klockan 18.00.  
Lars Axel Nordell håller föredrag och sjunger  
Församlingshemmet klockan 18.00 
Guidning Häxprocessen 
Se hemsidan www.hardalsyran.se för mer info

Fredag 22 juli 
Watercross  
Vid Hån, Solberga Första start klockan 11.00.  
Medtag egen stol. Servering  
Cruising 
Runt Lillhärdal klockan 18.00 
Härdalsyran fredag
Håller öppet klockan 20.00-02.00  
Stora scen: Creedence Tribute, och Svenne Rubins.  
Underhållning i öltältet: Doc John

Lördag 23 juli  
Lillhärdals Marknad 
Massor av knallar hoppborgar för barn, godisregn 
med mera. Underhållning av Bengan Jansson med 
familj samt Stefan Ström med Gabriella och Näs 
spelmän med flera
Härdalsyran lördag
Håller öppet klockan 20.00-02.00  
Dans till All Stars  
Stora scen: Jill Johnson klockan 22.00
i öltältet: Pedersen & Nilsson

MER INFO HITTAR DU PÅ WWW.HARDALSYRAN.SE

• ÖLTÄLT • DANS • UNDERHÅLLNING • GRILLAT • GOTT • ROLIGT • VÄLKOMMEN •
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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: Sommarstängt 

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Älvdalen ribbåsen

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

   nornÄs

Torsdag21 juli

     blyberg

       nÄseT

söndag 21 augusti
11:00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka
Åse Johansson, Gunilla Albertsdotter

onsdag 27 juli
11.00-11.30  Digital Andakt i kommu-
nala boenden. 
Alfhild Sehlin

19.00  Musik i sommarkväll 
i Älvdalens kyrka. /se separat annons/

Torsdag 14 juli
19.00  Veckomässa i Älvdalens kyrka, 
Åse Johansson, Mait Thoäng

Glöm inte kaffekorg där vi inte skrivit 
något annat. Vill du ha skjuts till 
gudstjänsten ute i fäboden, ring 
0251-43140 senast torsdag kl. 12:00, 
(torsdagen innan gudstjänst).

söndag 17 juli
13:00  Fäbodgudstjänst i Risberg. 
Susann Senter, Mait Thoäng, 
Kjell & Mollie Thoäng

garberg

Älvdalens kyrka 
är öppen varje dag kl. 12-16

Från 4 juli - 7 augusti

Fäbodgudstjänster

risberg

Torsdag 28 juli
19.00  Veckomässa i Älvdalens kyrka, 
Åse Johansson, Mait Thoäng

Torsdag 4 augusti
19.00  Musik i sommarkväll 
i Älvdalens kyrka. /se separat annons/

onsdag 10 augusti
11.00-11.30  Digital Andakt i kommu-
nala boenden. 
Ingrid El Qortobi

Torsdag 11 augusti
19.00  Veckomässa i Älvdalens kyrka, 
Susann Senter, Mait Thoäng

söndag 28 augusti
11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

söndag 24 juli
11:00  Ekumenisk gudstjänst i Näsets 
bystuga Åse Johansson, Mait Thoäng, 
Lena Forsberg

söndag 24 juli
14:00  Fäbodgudstjänst på 
Nornässätern  Åse Johansson, 
Mait Thoäng, Lena Forsberg

onsdag 27 juli
18:00  Musikandakt i Ryggåsstugan  
Åse Johansson, Mait Thoäng, 
Gamtspann

söndag 31 juli
14:00  Fäbodgudstjänst i
Gopsmorsstugan  Jenny Salaj, 
Mait Thoäng, Christina Påhls-West

söndag 7 augusti
10:00  Fäbodgudstjänst i Ribbåsen. 
  Per Sundberg, Torbjörn Zakrisson, 
Tore Södersten med vänner

brindberg
söndag 7 augusti

13:00  Fäbodgudstjänst i Brindberg. 
  Per Sundberg, Torbjörn Zakrisson

andersbodarna
söndag 14 augusti
13:00  Fäbodgudstjänst i 
Andersbodarna. 
  Susann Senter, Mait Thoäng, Eva Nordin

Musik & Motor

11 – 13 augusti: 
Älvdalens kyrka är öppen 
Tors - Lör kl. 19:00-22:00

  Välkommen in för en stund av 
lugn och ro, få en kopp kaffe.

  Njut av en stilla stund 
och tänd ett ljus.



3AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Glada nyheter!

Nu har Älvdalens församling anställt en ny kyrkoherde. Från 
1 oktober är Karolina Pernling församlingens nya kyrkoherde. 
Karolina arbetar idag i Mora församling, där har hon tjänstgjort 
i många år, men nu tyckte hon att tiden var mogen att ta ett 
nytt steg i tjänsten som präst. Vi är många som ser fram emot 
att Karolina ska börja och många som hoppas att hon ska 
stanna länge. 
Församlingen behöver bli bekant med sina präster och prästen 
behöver bli bekant med församlingen.

Krister Matsson är ny arbetsledare på kyrkogårdarna. 
Krister leder arbetet ute, men om du ringer till expeditionen 
och vill ha uppgifter om gravrätt, gravskötsel och 
annat som gäller begravningsverksamheten så ska du även i 
framtiden tala med Mikael Knagg.

I höst får vi också en ny kyrkomusiker. Katarina Brodin ska ar-
beta tillsammans med vår kantor Gunilla Albertsdotter. Katarina 
kommer bland annat att ha ansvar för barnkören. Katarina 
startar lite försiktig i höst, eftersom hon kompletterar sin musik-
utbildning för att bli färdig kantor. 
Från 1 januari är hon 50% i Älvdalens församling.

Katarina ersätter Mait Thoäng, en trogen pensionär som 
tjänstgjort länge. Mait kommer att tjänstgöra under hösten, 
men även i framtiden säkert behövas som vikarie och ackom-
panjatör mm, men nu tar en yngre förmåga så småningom vid. 
Älvdalens församling är tacksamma att vi haft Mait och att hon 
på ett förnämligt sätt bidragit till församlingens musikliv.

För mig känns det gott att det finns människor som vill ta 
tjänst i Älvdalens församling. När Karolina tillträder återvänder 
jag hem till Västerås, tacksam för allt jag fått se och lära här i 
församlingen.

Under sommaren så möts vi till gudstjänst på många fäbodar. 

Välkomna!

Susann Senter, kyrkoherde

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

Under sommaren har vi inte så många samlingar men titta  
gärna in för en fika eller pratstund i kapellet eller trädgården. 
Köksdörren är oftast öppen måndag – fredag kl 8 – 16.

Glad sommar! 
Torsdag 14/7 och 21/7 kl 10 – 15:30  Sommarcafé i Salem.
Söndag 24/7 kl 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Näsets bystuga
Måndag 25/7 Åsendagen. Fikaservering på Soldis kl 10 – 15:30
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Manusstopp 19/8

brUnnsbergsJÄgare 

ordinarie Jaktmöte 
med brunnsbergs 
jaktvårdsförening 

hålles i      
bystugan i brunnsberg     

sÖndag  31 / 7   Kl 15:00 
Ärenden enligt stadgarna      

Dagordning finns tillgänglig 
före mötet hos styrelsen.     

Välkomna, styrelsen     

Hej, Kom och bjud på- och eventuellt 
köp verkstadsutrustning.
(Bilplåtslageri och lackeringsutrustning)
All lös utrustning är till salu till rätt pris.
Kanske även fastigheten!
Intresserad av en titt? Ring i så fall först 
och kolla så att jag är här. 070 3122310

Alfs Plåt & Lack
BILPLÅTSLAGERI & LACKERING

i ÄLVDALEN sedan 1981

Mosippans riksteaterförening sätter i år upp 
bygdespelet Stor Märet, 350 år sedan domen föll.
Spelet handlar om de fruktansvärda händelser som 
utspelades i våra trakter då oskyldiga anklagades och 
senare avrättades för häxeri.  

Många rutinerade amatörer, några nya med stöd av 
traktens aktiva skådespelare Tomas Hedengran.

Info: 070-3370088

4 föreställningar, 
kl.14 och 18

Älvdalen

/Styrelsen

Sill & surströmming med tillbehör 
+ kaffe/te & kaka ingår i priset.

Inbjuder till sIll & surströmmIngsfest  
i Brunnsbergs Bystuga, onsdag 31/8 2022 kl 14.00 

KgB underhåller. Lotterier.
Anmälan senast tisdag 23/8
till: Britt-Marie 070-367 1753 
och betalning till BG 5462-1701 
Pris medlemmar 100:- icke medlemmar 125:-

Alla varmt välkomna till en trevlig eftermiddag!

Hyresledigt 
Nyrenoverat hus
7rum och kök
Hyra 11.800/ mån.

För mer info 
ring Kyrkorådets ordf. 
Torbjörn Zakrisson 
070 260 96 97

lidens Jaktklubb
årsmöte 31/7 kl. 15.00

slakthuset
Motioner ink. senast 22/7 beh.
Ny jägare anmälan senast 22/7
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Evy & Lena

Utfrågning 
av våra politiker 

inför höstens val!

Klipp ur och spara annonsen!

Dag:  Torsdag 25 augusti 

Tid:    Kl 15.00

Plats: Älvdalens Biografteater 

Vi bjuder på fika! 

Välkomna!

Sommarboken på Älvdalens bibliotek
Ons 27/7, kl. 13.00 

Bibliotekarien Ann-Louise tipsar om böcker och bjuder 
på fika. Du får en bok och en bokpåse.

För dig ca. 8-12 år. 
Anmäl dig till:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se Alt 0251-312 72

Välkomna!

Älglunken 2022

Terränglopp för killar och tjejer.
Varierande terräng runt om Lillhärdal.

Anmälan och info: www.raceid.com

20 juli i Lillhärdal

Varmt vä l komna t i l l

ÄLVDALEN
PÅ ROTS SKANS

Teater ,  f i k a  & 
kr i ngakt i v i teter ! TORSDAG 21 JULI

10.00 Ful kan du va’ själv! 
           sa ankungen
12.30 Hur långt når Alfons? 
15.00 Sagan om den 
            lilla farbrorn

FREDAG 22 JULI
10.00 Trio Smack
12.00 Syrsan & Myran
14.00 Rasmus på luffen 

barnteaterveckan.se
Biljetter bokas via hemsidan

Rot Skans öppet 10–16

Söndag 14 augusti  
15.00  FRILUFTSGUDSTJÄNST, Ulvsjö. 
Präst Ulf Jonsson.
Ta med egen stol och fika. 
Välkomna ut i Guds natur!

MorA FörSAMlINg

Slåtterdag i Ribbåsen
Lördag 23 juli kl. 09:00
Medtag röjsåg och räfsa
Fika

Rot och Holens skifteslags 
samfällighetsförening

Ömsom regn och öm-
som sol kan väl beskri-
va sommaren rätt bra 
så här långt. Vi får väl 
hålla tummarna inför 
sjusovardagen den tju-
gosjunde juli. Regnar 
det då, ja då är det bara 
att hoppa i gummi-
stövlarna och fälla upp 
paraplyet. Regn i sju 
veckor spås det i så fall 
enligt bondepraktikan. 
Ibland lika (o)pålitlig 
som rapporterna från 
SMHI. Annat vi får ha 
lite koll på den här 
tiden är maten. Rötmå-
nad och risk för att kaf-
femjölken skär sig. En 
del experter menar att 
rötmånaden inte finns 
nu när vi har kylskåp 
och så vidare, men vi 
tycker nog oss ha märkt 
att matvarorna ändå 
påverkas den här tiden 
på året. Moderna rön i 
all ära, men ibland får 
man lita till att ”gam-
malt skrock”funkar än 
idag, vare sig det gäller 
badväder eller mjölk 
som surnar. Vi hoppas 
att solen skiner på sju-
sovardagen och minst i 
sju veckor framåt. 

Nu tar vi semester någ-
ra veckor och önskar er 
alla en härlig sommar!

Vi ses igen 25 augusti...

VARJE DAG INSJUKNAR 
70 PERSONER I DEMENS

STÖD FORSKNINGEN,
BLI MÅNADSGIVARE

Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste formen av 

demenssjukdom.

Alzheimer är en 
obotlig sjukdom.

Allt fler unga 
får diagnosen 

alzheimer.

Ca 2 000 svenska barn 
växer upp med en 

demenssjuk förälder.

GE EN GÅVA
Tel: 020-30 11 30, BG: 901-1198, PG: 90 11 19-8
www.alzheimerfonden.se

Nästa nummer 
delas ut  28 augusti

Manusstopp 19/8
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JÄLL  LOPPIS
Nallgården, Risbergsv. 7 i Loka, Älvdalen. Skyltat från RV70.

(HÖSKULLE LOPPIS)

Ring Maria Andersson 070-1881440 så öppnar vi upp för privat visning 
för dig själv, din familj eller dina kompisar när vi inte har öppet. 

Varmt välkomna!

Följ oss och se mer info om våra populära 
teman på Facebook ”Lokas Jäll Loppis”

sön 17/7   10-16 Sport & fritid
sön 24/7   10-16 Stor loppis- kom och sälj!
sön 31/7   10-16 Hantverksdag
sön 7/8   10-16 Skördetema
tors 11/8  10-16 Retrodag & Fikabuffé
fre 12/8   10-16 Retrodag & Fikabuffé

v.28
v.29
v.30
v.31
v.32
v.32

Försäljning av hembakat fika i mysig trädgårdsmiljö.
Kavelgris, tunnbröd och bondsmör säljes i begränsat antal varje gång.

Jordgubbar 15 liters lådor och askar säljes.

Tel. 076-2121588  • www.sollerojordgubbar.se

Måndagar  &  Torsdagar  
kl 17-18

Älvdalen (blåa huset)

Hjortronsylt.

smsa gärna för beställning

butiken på sollerön 
öppen varje dag 10-18

särna (park. vid kyrkan)
Tisdagar  kl 15-16
lördagar kl 14-14.30

idre (vid Idrebua)
Tisdagar  kl 17-18
lördagar kl 15-15.30

Hallonlådor 1,6 kg

ÄLVDALENS Sommar 
2022
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cafekvarnenalvdalen

Härlig fäbodmiljö, kavelgrissmörgåsar,
hembakt fikabröd, kokkaffe

Bara 4 kilometer från Älvdalen
Över 40 sittplatser under tak

Fäbodcafé
SKÄRKLITTS FÄBODAR

�

www.rockdale.se

Öppettider  vecka 26-32 
fredag-söndag kl 11-16

www.rockdale.se

Tel. 0251-100 66

Önskar er alla 
sköna ledigheter!

Vi ses  åter vecka 32! 

Semesterstängt
vecka 30-31 

BYGDEVECKAN
en av årets höjdpunkter 

i Älvdalen
24-28 juli 2022 

Välkomna till

Betalning genom kontanter och swish gäller på bygdedagarna!

Varmt Välkomna!!

Söndag 24 juli 
Näsets dag: Start kl. 11.00  
Kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Näsets bystuga.  
Hantverks och kavelgrisförsäljning m.m. Musikunderhållning.
Lunch Magges wook, kaffe, tårtservering. Fisketävling för barn.
Tipspromenad, bouleturnering, lyckohjul. Årets nyhet-Näsetbingo 
med fina priser.  
Måndag 25 juli 
Brindbergs dag: kl. 8.30 - 13.00
Kl 8.30 Fäbodfrukost, hantverkare. Försäljning av festis o tutull, 
tunnbröd, kavelgris, bondsmör, messmör, m.m. Kardning och 
spinning av hundull och fårull. Djur, tipspromenad, musik och sång. 
Slåtter och hästskjuts om vädret tillåter.
Åsens dag: kl. 12 - 16
Servering Älvdalens nationalrätt souwatt´n, kaffe. 
Fotoutställning, hantverk, musikunderhållning. 
Uvboet öppet försäljning av våfflor m.m. Gårdsloppis. 
gambudsloppet kl 18.

Tisdag 26 juli 
Finnmarksdagen i Nornäs: kl. 11 - 16
Hantverksmarknad, spelmän och underhållning, bygdemat, 
utställningar, barnaktiviteter, nostalgibusslinje.

Onsdag 27 juli 
Blybergsdagen: kl. 11 - 16
Kl. 14.00 Guidad porfyrtur på Blyberget. Hantverkare, , loppmarknad, 
musik, lunchbuffé med bl.a. älgkött. Fika med hallon/jordgubbstårta. 
Hästskjuts, ridning. Utställning med veteranbilar: amerikanare och 
andra fordon. Tunnbrödsbakning i vedugn.
Musikandakt i Ryggåsstugan kl 18.00
 
Torsdag 28 juli 
Kyrkbyns dag: kl. 10-18  
Marknad i Tingshusparken, biblioteket öppet med aktiviteter.
Kl. 12-14 Norra parken: Ponnyridning. Käpphästbana. 
18.00 Allsång med Gustav med vänner i Tingshusparken.

info Vivi-Ann tel. 070-2545885



8 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Glad sommar! 
önskar personalen på Byggvaruhuset

info@byggv.se
0251-597330

Öppettider: 
Måndag- Fredag 7-17
Lördag 9-14 (extra öppet v. 26-31)

Hos oss hittar du byggmaterial, trallvirke, färg & penslar, trallolja, 
luftkonditionering, kalluftsfläktar, glassmaskiner, fiskeattiraljer, gasol, 
förbränningstoaletter, kolstålspannor, grillar och mycket mera.

LUFTKyLARE 
Honeywell ES800 
2395:-

Fler erbjudanden 

i butik!

Regina Linje vitmålad 
VÄGGPANEL av MDF  
längd 2435mm
Tillfälligt utgående parti 
199:-/m2

semester-

erbjudande!


