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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!

SKÖRDEMARKNAD i SALEM
Lördag 8 oktober kl 11 - 15

Skördeprodukter, hantverk, lotteri, servering
till förmån för församlingens arbete i bygden.

                    Välkommen!

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
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Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Besökstid/telefontid: Mån-tis, tors-fre 10.00-12.00
Diakonicenters Textilavdelning: Öppettider ej klart vid tryckning.

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

ÄlvdaleN

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

Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen

10.00-14.00  Pilgrimsvandring.
  Anmäl senast 10 oktober till Ingrid 
0251-43142 eller Alfhild 0251-41648

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka.
  Vi hälsar vår nya kyrkoherde Karolina 
Pernling välkommen   & avtackar sam-
tidigt Susann Senter under högtidliga 
former.  
Kyrkokören och Spelmanslaget 
medverkar under högmässan som 
avslutas med skördeauktion till 
förmån för ACT Svenska kyrkan
                                                                 (se separat annons)
Karolina Pernling, Susann Senter, Gunilla 
Albertsdotter, Torbjörn Zakrisson

11.00-11.30  Andakt. Utsändning till 
alla kommunens äldreboende.  
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

13.00-15.00  Missionskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i stora salen, Brittgården.  Alfhild Sehlin

11:00  Gudstjänst Små och stora i 
Älvdalens kyrka.  Barnkören, 
Åse Johansson, Katarina Brodin

Måndag 10 oktober

Tisdag 11 oktober

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.     
Lena Backlund

Onsdag 12 oktober

Torsdag 13 oktober 

ÄlvdaleN

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

åseN

TRÄDVÅRD
Ni kanske har upptäckt att vi tagit ner den stora tallen som stod på södra sidan av kyrkan. 
Jag har sett den under snart ett år, från min plats vid köksbordet. Det har varit tydligt att 
tallen inte mått bra, utan den har varit vissen och tråkig.
För att undvika att någon blir skadad av nedfallen gren så var vi tvungna att ta ner den 
här under september.
Vi kommer att ta ner fler träd på våra kyrkogårdar, träd som börjat dö. Men församlingen 
har låtit ta fram en trädvårdsplan. Den planen har Länsstyrelsen fått ta del av, och vi 
kommer nu under de närmaste tio åren att försöka arbeta efter den. Det betyder inte 
bara att vi tar ner träd som blivit gamla och dåliga, det betyder också att vi kommer att 
plantera nya. Det är ett omfattande och kostnadskrävande arbete som väntar under de 
kommande åren. Målet är att vi ska ha friska och växande träd på våra kyrkogårdar, för att 
kyrkogårdarna ska vara en vacker och grön miljö.
Om någon har frågor kring detta arbete är ni välkomna att ringa eller komma in på 
församlingsexpeditionen för att få lite mer information. 

VÄLKOMMEN OCH TACK!
På söndag den 9 oktober är det Tacksägelsedagen. Vi välkomnar vår nya kyrkoherde 
Karolina Pernling, men biskopens officiella mottagande blir först på 1 Advent den 
27 november.
Vi kommer att ha auktion på skördealster efter gudstjänsten. Har du en burk lingonsylt 
eller några morötter över så tar vi tacksamt emot! Pengar från auktionen kommer att gå 
till kyrkans verksamhet i olika delar av världen. Ring Alfhild Sehlin 0251-416 48 om du har 
något att bidra med!
När vår nya kyrkoherde kommer så tackar jag för mig. Under ett och ett halvt år har jag 
fått möjligheten att möta er i glädje och sorg och upptäcka Älvdalen. Det har varit en 
god tid, men nu återvänder jag hem och låter yngre krafter ta över. 
TACK till alla er som mött mig med värme och omtanke.
Ta emot Karolina med öppenhet och förtroende. 
Guds rika välsignelse önskar jag er alla!

Susann Senter, avgående kyrkoherde

 Expeditionen stängt pga. utbildning.

13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

söndag 16 oktober
Artonde söndagen efter Trefaldighet

Måndag 17 oktober

Tisdag 18 oktober
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.     
Lena Backlund

Onsdag 19 oktober
13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Torsdag 20 oktober 

Söndag 9 oktober
16:00  Gudstjänst  i Åsens kapell.    
Skördeauktion i Knutsstugan till 
förmån för Världens Barn
                                                               (se separat annons)
Karolina Pernling, Susann Senter, 
Gunilla Albertsdotter,

Tisdag 11 oktober

19.00 Kristen djupmeditation i Älv-
dalens kyrka.  (introduktion kl. 18.45)
 Ingrid ElQortobi   0251-43142

19.00 Kristen djupmeditation i Älv-
dalens kyrka.  (introduktion kl. 18.45)
 Ingrid ElQortobi   0251-43142
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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

Välkommen till Salem

Lunchservering i Salem 
torsdagar från 11:30

Lördag  8/10 kl 11:00 Skördemarknad - se separat annons.
Onsdag 12/10 kl 13 - 15 Dorkas - gemenskap för daglediga.
Söndag 16/10 kl 11:00 Gudstjänst med Magnus Nykvist.
Onsdag 19/10 kl 13 - 15 Kultur och handarbetscafé.

Vi tar tacksamt emot 
saker till Åsens Kyrkliga 

Syförenings

Skördeauktion
Sönd 9 okt. kl. 17:00
Knutstugan i åsen

För mer info, ring 
Karin Trapp 073-930 16 12

Behållningen går till 
Världens barn.

Välkommen till

Skördeauktion
i samband med

Tacksägelsedagens 
gudstjänst

Sönd  9 okt. kl. 11:00
i Älvdalens kyrka
Ta gärna med något 

till auktionen
Behållningen går till ACT

Varmt välkommen!

Älvdalen

Inbjuder till
Höstmöte 
i Loka bystuga

Torsdag 27 oktober 2022 
kl 14.00

Verksamhetsplanering, budget 
och medlemsavgift för 2023

KePSfolKeT underhåller

Lotterier
Kaffe/te, smörgås och kaka, pris 60:-

Alla välkomna!
Styrelsen

Evy & Lena

Ja här sitter vi och tittar ut 
på löven som sakta dalar 
ner. Alltmedan de försöker 
få till ett gäng i regeringen 
som ska tänkas kunna sty-
ra vårt land till rätt hamn. 
I öst krigas det vidare och 
i östersjön bubblar det 
av läckande gas. Vad ska 
man göra för att inte tappa 
hoppet när hela världen 
är upp och ner och det är 
krig och kris och skenande 
priser på allt. Jo nu ska ni 
få höra. Vi ska förbereda 
våra krislådor! En låda 
som ska innehålla det som 
behövs för att överleva 
åtminstone en vecka i 
hemmet, kanske utan el 
och utan vatten. Vid det 
här laget har väl säkert 
de flesta någorlunda koll 
på vad den ska innehålla. 
Som lite konserver, pasta, 
hårt bröd, tändstickor eller 
ännu bättre; tändstål för 
den riktige överlevaren. 
Värmeljus, huvudvärks-
tabletter, solcellsradio, 
stormkök, lapp med vik-
tiga telefonnummer och 
ficklampa är något som 
bör finnas. Just ficklampa 
känns väl lite dumt att ha 
packat ner i själva lådan. 
För om strömmen går så 
borde väl ficklampan vara 
lite mer lättillgänglig, så 
att man kan lysa sig fram 
till krislådan tänker vi. Den 
här krislådan kan vara väl-
digt bra faktiskt. Om man 
behöver fly från hemmet 
till skogen och bo under 
en gran tills faran är över. 
Annars är ju faktiskt hela 

huset som en enda stor 
krislåda kan man känna ib-
land. Det är bara att öppna 
ett skåp eller dra ut en låda 
så hittar man allt möjligt 
som är ”bra att ha”. Ofta 
inklusive en ficklampa. Är 
det bara vi som har massor 
av ficklampor? Och torrför-
rådet i köket är ju en kris-
låda som lever sitt eget liv. 
Där finns det till exempel 
tacoskal och pulversop-
por som överlevt i pinsamt 
många år. Känns som att 
har vi bara bunkrat med 
vatten och batterier till alla 
våra ficklampor, så kan vi 
överleva här i vår krislåda i 
säkert ett år. Så, se över era 
förråd och skulle ni sakna 
något så ta en tur i byg-
dens välsorterade butiker 
för att komplettera. Där 
finns det mesta! 
     Ha de!
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MorA SKogSByrå AB
Fridhemsgatan 1

792 30 Mora 
Tel: 0250-108 10

www.skogsbyragruppen.se  

Skog i Älvdalen-Månsta
Älvdalen Månsta 11:4

Utgångspris: 2 450 000 kr. Bud senast 2022-10-20
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, Tel 0250-108 10
Fastighetsbeskrivningen hittar du på www.skogsbyragruppen.se

Här kan du bli ägare till en välskött skogsfastighet i Månsta om ca 55 ha 
produktiv skogsmark. Fastigheten har en fin löpande tillväxt med en 
bonitet om ca 5,2 m3sk/ha och år. Skogsmarken utgör till största delen 
av välskötta gallringsskogar vilka nu står på tillväxt för att bilda framtida 
timmerskogar. Virkesförrådet uppgår enligt den nyupprättade skogsbruks-
planen till 5 700 m3sk varav ca 1 300 m3sk är slutavverkningsbar skog 
(huggningsklass S1, S2). Fastigheten har andel i Älvdalens Besparingsskog 
som för närvarande delar ut mycket förmånliga bidrag för skogsvården. 
Möjlighet till jakt finns inom mycket stora områden, dels Månsta vvo som 
disponerar en areal om ca 5 000 ha samt på Besparingsskogen marker om 
ca 56 000 ha.

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

eMedborgarveckan 
på Älvdalens bibliotek

Tis 11/10  kl. 14 på Älvdalens bibliotek

Allt om lösenord på nätet:

• Hur man skyddar sin e-legitimation.
• Hur man skapar starka lösenord.
• Hur man hanterar sina lösenord säkert.
• Tvåfaktorautentisering.

För mer info och anmälan:
peter.friebel@alvdalen.se 0251-312 87

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

info@byggv.se
0251-597330

Nästa nummer 
delas ut  20-21 oktober

Manusstopp 14/10


