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Nästa nummer

6-7 oktober
manusstopp fredag 30/9

Annonsera lokalt!

Läs även AnnonsKullan på din dator, surfplatta eller smartphone! www.annonskullan.se 
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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: Stängt.

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Älvdalen

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

18.30  Församlingskväll i Brittgården.

Söndag 2 oktober
Den helige Mikaels dag

Onsdag 28 september 

Måndag 26 september 

lördag 1 oktober
10.00-14.00  Pilgrimsvandring.
  Anmäl senast 28 sept till Ingrid 
0251-43142 eller Alfhild 0251-41648

Söndag 25 september 
15:e söndagen efterTrefaldighet

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka
Kollekt till församlingen musikverk-
samhet
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter, 
Torbjörn Zakrisson

  /se separat annons/

Tisdag 27 september 

12:15  Lunchmusik i Älvdalens kyrka.  
Gunilla Albertsdotter med vänner
Boka gärna lunchmacka senast tisdag 
27/9 kl:12.00 hos Lena tel. 0251-43174
19:00  Kristen djupmeditation i 
Älvdalens kyrka. (introduktion 18:45) 11.00-11.30  Andakt. Utsändning till 

alla kommunens äldreboende.  
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

9.00  Morgonmässa i Älvdalens kyrka.  
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgår-
den.     Lena Backlund

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin 13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen

i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

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

Måndag 3 oktober

Tisdag 4 oktober
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.     
Lena Backlund

Onsdag 5 oktober
18:00  Veckomässa i Älvdalens kyrka.
19:00  Kristen djupmeditation i 
Älvdalens kyrka. (introduktion 18:45)
Torsdag 6 oktober 

Älvdalen everTSberg

14.00–16.00  Åsens kyrkliga arbets-
krets i Knutstugan   Alfhild Sehlin

åSen

Söndag 25 september 
18:00  Gudstjänst i Evertsbergs 
kapell
  Susann Senter, Gunilla Albertsdotter

Tisdag 27 september 

Tema: Kanelbullar, tulpaner och 
Rembrandt.
Bilder från Keukenhof i Amsterdam 
och du får reda på vad Rembrandt har 
med tulpaner att göra.
Lotteri, Fika (inkl. 1 lott) 50:-
MÅ BRA-kören medverkar 

        VÄLKOMMEN!

Församlingskväll i Brittgården
på kanelbullens dag 4 oktober 

kl.18.30
till förmån för SKUT

(Svenska kyrkan i utlandet)

För fem år sedan fick jag möjlighet att vikariera som baby-sång- och kör-ledare i Mora försam-
ling. Samtidigt började jag ta orgellektioner för Ulrika Ryssmats i Mora. Allt föll på plats och jag 
insåg att det är kyrkomusik jag ska jobba med resten av mitt yrkesverksamma liv. Ulrika hjälpte 
mig att förbereda mig inför sökningarna till kyrkomusikerutbildningen i Sköndal/Stockholm. 
Och jag kom in!! Samtidigt fick jag en tjänst som kantor i Mora församling med placering i 
Venjan, där jag har spelat på Gudstjänster och lett körer parallellt med utbildningen.

Att vara kantor är ett omväxlande, roligt och meningsfullt jobb. Men det krävs också väldigt 
mycket övning för att komma dit har jag märkt. Jag pluggar fortfarande och går nu sista termi-
nen på utbildningen på halvfart. För att ha gott om tid och ork till slutspurten, börjar jag mitt 
arbete i Älvdalens församling i liten skala. Fr.o.m. januari-23 kommer jag att jobba halvtid med 
Gudstjänster, förrättningar och barnkör. 

Hoppas att vi ses! 

Katarina Brodin

Hej!

Jag heter Katarina Brodin, bor i Färnäs och har börjat jobba så smått 
som kyrkomusiker i Älvdalens församling. Jag gjorde min första dag 
den 2 september och känner mig redan hemma. Har träffat mycket 
trevligt folk på jobbet och fina, sång-glada barn i barnkören. 
Jag är född och uppvuxen i Arboga, där jag sjöng i kyrkans körer under 
ungdomstiden. Har sedan utbildat mig till gitarrlärare och jobbat som 
det på Kulturskolan Miranda i Mora i 20 år. 

Våra ordinarie verksamheter 
pågår som vanligt. 
(Se annons i AnnonsKullan nr 13)



3AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

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

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

Välkommen till Salem

Lunchservering i Salem 
torsdagar från 11:30

Sön 25/9 11:00 Kapellet öppet för bön och andakt. 
Ons 28/9 13–15 Dorkas – samling för daglediga. Besök av Eva Reithner. “Bara en strumpa” Servering, lotteri. 
Sön 2/10 15:00 Ekumenisk gudstjänst i Salem för stora och små. Utdelning av biblar till femåringar. Kyrkkorv serveras. 
Ons 5/10  13–15 Kultur och handarbetscafé. 
Lör 8/10  11–15 Skördemarknad till förmån för församlingens arbete i bygden. Servering.
Gåvor mottages tacksamt fredag 7/10  kl. 13–16 eller efter överenskommelse.

vill du ha lokala

butiker,företag 
& annonsblad

imorgon,
använd dem idag!

Tinyfonden startades till minnet av 
Linus Nallgard.

Linuskorset (som står för framtidstro)  på 
fotot, säljes till förmån för fonden. 
Läs mer  på www.tinyfonden.se

Tinyfonden BG 5099-0043  Swish  1235498985

             Annelie 070-760 35 18  

annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt 
budskap! Du når alla hushåll i  Älvdalen, 
Sälen,  delar av Mora samt till företag i 
Älvdalen, Särna och Idre. 
AnnonsKullan finns tillgänglig via utlägg på 
lokala näringsställen. 
Den kan även läsas på www.annonskullan.se

Boka din annons på 070-2538457  
eller  evylena@telia.com

AnnonsKullan 
ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

boka din annons redan idag!
Tel: 070-253 84 57

Mail: evylena@telia.com

Nästa nummer

6-7 oktober
manusstopp fredag 30/9
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Grattis

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

generellt fiskeförbud råder i nedan uppräknade 
sjöar och tjärnar inom Älvdalens fiskevårdsområde 
från och med den 26 september till och med den 
2 december 2022 på grund av höstplantering av fisk:

Ingeborgstjärn, Havtjärn, Stora och Lilla Knäsjön, Kråkbodtjärn, 
Lilla Blästtjärn, Brynåstjärn, Djustjärn, Märråtjärn, Lomtjärnarna, 
Tangeråstjärn, Svartgessi, Toraldtjärn, Lövtjärn, Digerbergstjärn, 
Långtjärn, Abbortjärn.

Övriga Sjöar och Tjärnar är öppna under planteringstiden:
Allmänheten uppmanas att respektera gällande fiskeförbud.

Styrelsen för Älvdalens Fiskevårdsområdesförening
www.alvdalensfvof.se

Kom och fynda! Kläder, babysaker, inredning, 
gravidkläder, vagnar, leksaker, sport m.m.

lördag 1/10 kl 9-14  &  Söndag 2/10 kl 10-12
Barnprylsmarknad i Klittens bystuga

Lekhörna och fikaförsäljning. 
Mjölkfritt, glutenfritt och sockerfritt alternativ finns. Välkomna!

arrendeutbetalning 
Älvdalens Östra VVOF

Utbetalning av arrende-
avgift för privata markägare 
inom Älvdalens Östra VVO 
sker lördag 2022-10-01

mellan kl 13-15
i lokalen, Älvdalen.

Utbetalning enbart mot 
angivet kontonummer.

/Styrelsen

Dags att söka föreningsstöd
- nu i nytt system
Vilka kan söka föreningsstöd?
Föreningsstödet är till för
• barn- och ungdomsföreningar
• pensionärs- och handikappsföreningar
• etniska föreningar
• övriga föreningar som till exempel sköter badplatser,  
 skidspår och isrinkar eller liknande.

Lämna in ansökan digitalt
För att söka bidrag måste er förening finnas med i 
kommunens bokning och bidragssystem. Länkar för 
registrering och ansökan hittar ni på vår webbsida 
alvdalen.se/foreningsstod.

Sista ansökningsdag 22 oktober
Med anledning av att vi bytt system för ansöknings-
processen har vi i år förlängt ansökningstiden till  
22 oktober. För er som planerar att använda kommun-
filer via Idrott online eller Svenskalag kan beställning 
av filerna ta upp till 24 timmar. Var ute i god tid efter-
som ansökningar som inte kommer till oss i tid inte 
kan behandlas.

Har du frågor?
För frågor och hjälp kan ni kontakta kontaktcenter.
0251-313 00
kommun@alvdalen.se.

Äntligen! Dags för skidträning

Älvdalens IF SK välkomnar till 2022-2023

Torsdagar kl. 18.00 
Start 22/9, från födda 2017. Rörelse, 
lek & träning. Utan och med skidor. 

Söndag 2/10, kl. 9.00 
Arbetsdag & fika på skidstadion

Beställ klubbkläder i webbshop 
Följ oss på facebook för öppettider.

Läs mer på www.alvdalensif.se

Nästa nummer 
delas ut  6-7 oktober

Manusstopp 30/9

Grattis på era födelsedagar 
vår kära Love Garbergs och 

vår kära Emil Garbergs.
Love fyller 14 år den 28 

september och Emil fyller 
19 år den 13 oktober.

Många kramar till er från 
Mumun/Famun och Anselm
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Evy & Lena

Välkomna!

ÄLVDALENS

Fredag  23/9    19.00
Söndag 25/9   19.00         100:-

Lördag 24/9    16.00        
Söndag 25/9  16.00           80:-

Barntillåten

Fr. 11 år

Fredag  30/9    19.00
Söndag 2/10   19.00         100:-

Barntillåten

Bränn aLLa Mina BreV 

Det sägs sen gammalt 
att man ska svettas in 
sommaren och frysa in 
vintern. Som det verkar 
så är det nog precis det 
vi kommer att få göra 
nu. Frysa både in och ut 
vintern. Brist på pel-
lets, höjda elpriser och 
ökade priser överlag är 
något som kan ställa 
till det för många den 
kommande vintern. Vi 
får väl sova med natt-
mössa och ”glesbygds-
kavajen” på och hoppas 
på bättre tider. Nästan 
så man börjar ångra att 
man inte var lite mer 
intresserad när mor ville 
dela med sig av sina fär-
digheter i stickningens 
ädla konst. Kan ju tän-
kas att man nöter ut ett 
eller annat par ullstrum-
por den närmaste tiden. 
(Inom parentes bör 
det tilläggas att det var 
bara den ena av den här 
två kvinnor starka re-
daktionen som vägrade 
att lära sig handarbeta. 
Rätt ska vara rätt) Ja 
vi får väl se hur allting 
utvecklar sig. Nöden är 
uppfinnighetens moder 
är ju också ett gammalt 
talesätt, så vem vet vad 
det dyker upp för inno-
vativa ideér ur den här 
”elkrisen” vi är i just nu. 
Vi får helt enkelt hop-
pas på det bästa och 
försöka hålla värmen så 
gott vi kan. Det är väl 
ändå lite mysigt att sitta 
nära varandra och kura 
skymning..

Ha´  de´ 
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Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Vi gillar skog och vi gillar människor! Att få ge sig ut i naturen tillsammans med dig  
och höra dig berätta om  dina mål, ambitioner och visioner  med din skog  
– det är det bästa med vårt jobb. Ju mer vi vet, desto bättre rådgivning kan vi ge. 

Ring eller mejla redan idag så hittar vi en dag och tid då vi kan ses i just din skog.
Din närmaste virkesköpare hittar du på:

bergkvistsiljan.com/hitta-virkeskopare

Berätta mer!
Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Vi har 
motorsågen 
och röjsågen 
för höstens 
aktiviteter 
i skogen...

Välkomna in!

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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Biljettpriser:
Ordinarie 150:-

Familj 200:-
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Lena Willemark. Foto: Johan Månsson

Jennie Tiderman-Österberg. Foto:Anna K Eriksson, Dalarnas museum

Vallmusikkonsert, c:a kl 18
med Jennie Tiderman-Österberg, Lena Willemark, Maria Ähdel, Agneta Stolpe, Anna Aronson, Bernt Lindström
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Så blir du medlem i Förbundet Svensk Fäbodkultur  
och utmarksbruk: 
Betala in avgiften om 300 kronor till FSF, du blir då medlem både i förbundet och 
den eventuella regionala förening du tillhör. Ange vilken regional förening du vill 
tillhöra. Vill du betala för ytterligare en familjemedlem blir summan 200 kronor 
högre, alltså totalt 500 kronor.  
Betala din avgift till Bg 5243-8538 eller Swisha 123 109 20 22
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Fäbodens värden 

 – ett kulturarv för världen Program  
Brindberg 25 september 2022

14.00 ......... PROGRAM FÖR BARN. Träffa vallkullor, skogsrå och prova spela näverlur.

14.30 ......... RUNDVANDRING PÅ VALLEN tillsammans med fäbodbrukare Kerstin Nyström och Dalarnas   

museums bebyggelseantikvarie Kristoffer Ärnbäck som berättar om timmerhuskultur på fäbodarna.

16.00 ......... OLLE BERGLUND OCH HÅKAN TUNÓN berättar om fäbodkulturens väg till UNESCO

16.15 ......... FÖREDRAG AV HÅKAN TUNÓN. Fäbodhistoria och biologisk mångfald i beteslandskapet

16.45 ......... SAMTAL MED FÄBODBUKARE Kerstin Nyström om mjölkhushållning.

17.00 ......... ANNA-KARIN JOBS ARNBERG BERÄTTAR om fäbodkulturens slöjd och hantverk

17.15 ......... JENNIE TIDERMAN-ÖSTERBERG FÖRELÄSER om fäbodkullans och vallmusikens historia

17.45 ......... ANNA ARONSON OCH BERNT LINDSTRÖM berättar om vallinstrumenten näverlur,  

 horn och spilåpipa.

Psst!
Ta med  

egen stol


