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

0251-597330

3990:-

Vi har även kampanj på 
Bahco verktygssatser!
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9.00-12.00  Öppna förskolan. 
Vi träffas i Norra lekparken, vid regn 
Brittgården. 

Älvdalen

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi har en sida på Facebook 
med information om kyrkans 
verksamheter. Välkomna att 
söka på Älvdalens församling.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

11.00  Högmässa i kyrkan.
Lars Häggberg, Gunilla Albertsdotter, 
grupp ur Älvdalens spelmanslag.

Tisdag 20 oktober
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
15.15-16.45  Tisdagskul 
i Brittgården, övervåningen.

Torsdag 15 oktober

Nittonde söndag efter trefaldighet 
Söndag 18 oktober

Vi följer fortlöpande aktuella 
myndigheters rekommendationer 
och kan därför behöva ställa om 
verksamheter.  
Vid sjukdomssymtom eller om du 
tillhör riskgrupp, avstå från att delta 
i våra verksamheter. 
Håll utkik på vår hemsida och 
facebook för ändringar och ny 
information.

Vi har fortsatt utökade telefontider, 
du når oss varje vardag kl. 10-14

Ledare:  
Diakonicenters 
textilavdelning: 
Annika Hedlund och
Lena Schröder
Barn och ungdom:  
Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Husmor:  
Lena Backlund
Körer:  
Gunilla Albertsdotter

9.00-12.00  Öppna förskolan. 
Vi träffas i Norra lekparken, vid regn 
Brittgården. 

Torsdag 22 oktober

11.00  Högmässa, i kyrkan.
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Tjugonde söndag efter trefaldighet  
Söndag 25 oktober

Tisdag 27 oktober
10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.
15.15-16.45  Tisdagskul 
i Brittgården, övervåningen.

Onsdag 14 oktober
8.30  Morgonmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

8.30  Morgonmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Onsdag 28 oktober

           Alla Helgons helg 2020

Vi står inför alla helgons helg, helgen då vi är vana att samlas i kyrkor, på 
kyrkogårdar och begravningsplatser och minnas de som har gått före oss. 
Denna alla helgons helg kommer vi att fira minnesgudstjänster på lördagen 
i Älvdalen och i Nornäs och Evertsberg på söndagen. I våra gudstjänster 
kommer vi läsa namnen på de som har lämnat oss, vi tänder ljus och ber. 

För att kunna fira våra minnesgudstjänster på ett säkert sätt ber vi alla som 
vill fira minnesgudstjänst i Älvdalens kyrka att föranmäla sig till någon av 
våra gudstjänster som firas kl. 11, 13 och 15 på lördagen den 31/10. 
Föranmälan görs till församlingsexpeditionen på telefon: 0251-431 40 
mellan kl 10.00 – 14.00 under vardagar.

lördag 31/10 i Älvdalens kyrka
11.00  Minnesgudstjänst med föranmälan
13.00  Minnesgudstjänst med föranmälan
15.00  Minnesgudstjänst med föranmälan

Söndag 1/11 
11.00  Högmässa i Älvdalens kyrka.
14.00  Minnesgudstjänst i Nornäs kapell.
18.00  Minnesgudstjänst i Evertsbergs kapell.

 Vi kommer inte att servera glögg och saft i år med anledning av Covid-19.
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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

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Sön 18/10  kl 11:00 Bön och andakt med nattvardsfirande, Kersti Vikström.
Ons 21/10  kl 13:00 Dorkas - gemenskap för daglediga. Andakt, lotteri, servering. 
Sön 25/10  kl 11:00 Bön och andakt, Carina Ahl.  
Naturligtvis följer vi rekommendationerna i alla våra samlingar.
Stannar hemma vid sjukdomssymptom, tvättar händerna och håller avstånd.
Försäljning av lunchlådor: 
I Salem torsdagar udda veckor. På Soldis i Åsen onsdagar jämna veckor. 

Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  28/10

manusstopp 
fredag 23/10 

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

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

VÄRMEPUMPAR  INSTALLATION   SERVICE

0735 282 889        fjallpumpen.se
Behörigt installationsföretag sedan 2004 ackrediterad av Swedac för trycksättning med gas

• 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 •

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

Torsdag 15/10  kl 10-18
Fredag  16/10  kl 10-18
Lördag 17/10  kl 10-15
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i 
Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, Lillhärdal, Våmhus 
och delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
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

   Säljes arrendeutBetaLning 
Älvdalens Östra VVOF

Utbetalning av arrende-
avgift för privata markägare 
inom Älvdalens Östra VVO 

sker Söndag 2020-10-18
mellan kl 13-15

i lokalen, Älvdalen.
Utbetalning enbart mot 
angivet kontonummer.

/Styrelsen

Fredag 23 okt. kl. 18.30
Obs! Anmäl middag senast 
15 okt. till 0730-761976. Se sms!

Rovswaiders
Årsmöte

med middag på 
Hotell Älvdalen

van- och Ärsjöns 
samfällighetsförening

Kallar delägarna till 
årsmöte

torsdag den 29 oktober 
kl. 18.00

”lokalen” Lövnäsvägen 28
Ärenden enligt stadgarna.

Stämmohandlingar finns hos 
ordföranden.

Styrelsen

Till salu
Timrad Hölada
Fäbodvägen, Brunnsberg
För mer info se Blocket

Funderar du på värmepump?
Hör gärna av dig till oss.

Att få ett pris kostar inget!

Tel: 070-601 48 61
www.morarör.se

moraror@outlook.com

ELVISAFTON med Billy Bremner Trio

BYGdeGÅRden I nORnÄS
Fre 20/11 kl 20.00   295 :-

2 x 45 min. med fikaförsäljning i pausen.
MAX 50 personer.

För mer information samt biljetter 
070-6679759

Linda Gail Lewis NYTT DATUM! 27/2 -21.
Köpta biljetter gäller.

COROnaSaFe
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Handla på elon.se
Hämta i butik.

dagMatte SÖKeS 
i ÄLVdaLen: 
Till liten, kavat, kelsjuk hane 
3,5 år.  Dagtid ca 3-4dgr/vecka 
och kvällstid ca 40 ggr/år (mot 
ersättning).  Jag kan lunchrasta 
själv om ni bor i byn. 

0705 – 60 45 85

Evy & Lena

Tors 29 okt 18.00-19.15 
I Älvdalsskolans Rörelserum. 
Fri entré, föranmälan krävs. 
OBS: Endast 30 platser!

Älvdalens kommun
             Informerar

Anmäl dig till: Anneli Hårdén
anneli.harden@malung-salen.se
tel. 073 860 85 06

ROMERNA OCH DERAS MUSIK
En introduktion till romerna, deras historia och rika 
musiktradition. Föredraget ledsagas av levande romsk 
folkmusik från Ryssland och Östeuropa, framförd av trion Krilja.

Älvdalens kommun
Informerar

TEATER KUNG OCH DROTTNING: 
FAMILJEFÖRESTÄLLNING

Bokimpro är en rolig 
och unik teaterupplevelse 
skapad i nuet.
Från 5 år och uppåt. 

Begränsat antal platser. 
Hämta en gratis biljett på 
Älvdalens bibliotek.

Lör 17/10 kl.13.00 i Älvdalssskolans rörelserum.

Älvdalens kommun
             Informerar

AFTERNOON TEA MED 
GARANTERAT BRA POESI

Fre 13/11 kl. 15-16 på Tre Björnar
Njut av te/kaffe & nybakade scones 
medan bibliotekarierna tipsar om poesi.

Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs. Kostnadsfritt. 

Anmäl dig senast 12/11 till: 
bibliotek-kultur@alvdalen.
se alt. 0251 – 312 70

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 18/10 kl 12-13

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och 
stöd forskningen. Tack.

Försäljning av lunchlådor: 
i Salem torsdagar udda veckor. 
på Soldis, Åsen onsdagar 
jämna veckor.

Hjälp oss
hjälpa dig

att slippa få
Alzheimers!

Swisha en gåva till 
alzheimerforskningen

123 90 111 98
TACK!

Tja… det är inte så mycket 
som händer nu för tiden. 
Det beslutas lite då och då 
om hur många som ska få 
vistas i lokal samtidigt och 
hur länge till framdörrarna i 
bussarna bör hållas stängda 
för passagerarna. Ja, det är 
väl ungefär så det är.Annars 
är det höst, som när som 
helst blir vinter. Hög tid att 
ta in sommarblomstren, om 
man som vi, när lusten att 
höstpiffa i krukorna slog till, 
stuvade in pelargonerna på 
verandan ”så länge”. Risken 
är ju att det blir så pass 
länge att det hinner både 
bli frost och minusgrader 
innan de blir ihågkomna, 
och då kan det dessvärre 
vara lite för sent. Nu står de 
i alla fall och blommar i all 
sin prakt och verkar inte alls 
bry sig om att det egentli-
gen är dags att gå i ide. Hur 
var det nu med pelargo-
nerna, hur ska man förvara 
dem över vintern för att 
de ska överleva och orka 
blomma även nästa som-
mar? En del ställer undan 
dem i ett svalt utrymme 
och ger dem lite vatten till 
jul har vi hört. Någon annan 
stoppar ner dem i en pap-
perspåse och hänger undan 
dem till våren medan andra 
har dem i fönstret året runt. 
Att ställa in hela krukan i 
förrådet och glömma bort 
den till juni månad nästa 
år har vi redan provat och 
det fungerar inte alls så bra. 
Vi får se. Vi får hoppas att 
vi hittar nåt skrymsle där 
de kan vila upp sig så de 
slipper stå och trängas med 
julgranen, för snart så ska 
den in! 
Hej, hopp vad tiden går! 
   Ha de!
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Christer Hed Skog o Entreprenad

  
Vedsäckar 1,5 m3 

prima björkved 
800 kr per säck 

även hemleverans mot tillägg

Christerhed.se    info@christerhed.se    070-3008061

utför snöskottning och grävarbeten 
med minigrävare.

VedFÖrSÄLjning

Hur mycket Möbelfura 
växer i din skog?

Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din. 

Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand om 
andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.

Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment, 
läs mer på fiskarheden.se. 

Behöver er gravsten säker montering?

 Vi utför tilläggsdubbning och ommontering av 
gravstenar för säker montering enligt CGK:s krav.

Vi tillverkar nya gravvårdar, renoverar och 
utför textkompletteringar på befintliga gravvårdar.

Vill Ni beställa bänkskivor i sten? Kontakta oss! 

 Gustafssons Däck & Sten AB
Älvdalen

Tfn: 0251-419 80, 070-352 34 84
gustafssons.sten@hotmail.com

Varje dag dör 
fem svenskar 
av diabetes. 

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Hjälp oss hitta 
botemedlet!

du vet väl att du kan handla frakt-
fritt på nätet och hämta i din butik!
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®

®

TESTVINNARE

dubbat FiNNS ÄVEN SOM SUV-DÄCK

SÄKERHET som varar 
Under nordiska vinterförhållanden

Nr 1 på is*

* Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se

3 år i rad!

 MICHELIN –  
PERFORMANCE MADE TO LAST

Köp dina Michelindäck lokalt hos 

Heeds Bil och vulk 
Snickarvägen 8, 796 30 Älvdalen
Tel. 0251-10800

Såg & Kedjeservice • Hagalundsvägen 1, Älvdalen • 0251-10910

MOTORSÅG MS 261 C-M

MOTORSÅG MS 251

PRIS 7490:-

KAMPANJ 

4590:-

35 CM 1143 200 0251
ORD PRIS 5790:-35 CM 1141 200 0646, 40 CM 1141 200 0647

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för tryckfel. www.STIhl.Se

Stark bensindriven motorsåg som är en riktig 
slitvarg och klarar både vedbacken, fällning av 
mindre träd och byggjobben.

Det optimala arbetsredskapet, nu utrustad med 
STIHL nya och högeffektiva svärd och kedja!

tuFFa uPPgiFter.
enKLa LÖSningar.elektriska installationer 

uTföReS
innehar F-skattsedel och elbehörighet.

Mångårig erfarenhet.

VÅRA BRÖST 
BEHÖVER 
MER STÖD ÄN 
BARA EN BH. Swisha en gåva till 900 59 19

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda 
intresseorganisation som enbart fokuserar på 
bröstcancer. För oss är alla månader rosa. 

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  

Farsor & Morsor på byn
(Nattvandrarna)

Swish:  1235400742
Bankkonto:  8166-1, 694278255-5

Nästa nummer av
 AnnonsKullan

Manusstopp fredag 23/10

delas ut  
28 oktober

Tack för ditt stöd till 
ungdomar i Älvdalen!
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Nästa nummer av 

AnnonsKullan 
delas ut  28/10
manusstopp fredag 23/10 

annonsera lokalt! 
AnnonsKullan hjälper dig att sprida ditt budskap! 
Du når alla hushåll i hela Älvdalens kommun, Sälen, 
Lillhärdal, delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
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

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


