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Foto: Eve

Rosa morgon i ett grått grustag...
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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 23 oktober
Nittonde söndagen efter Trefaldighet-Trons kraft

10.00-14.00  Pilgrimsvandring.
  Anmäl senast 25 oktober till Ingrid 
0251-43142 eller Alfhild 0251-41648

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 i Älvdalens kyrka.  
Karolina Pernling, Gunilla Albertsdotter

Måndag 24 oktober

Tisdag 1 november
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.     
Lena Backlund

Onsdag 2 november

ÄlvdaleN

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

åSeN

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

Söndag 30 oktober
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet-Att leva 
tillsammans

lördag 29 oktober

Tisdag 25 oktober
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.     
Lena Backlund

Onsdag 26 oktober

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

Torsdag 20 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

19.00-20.30  Samtal om liv och tro
 i Brittgården.   Inga Persson

12.15  Lunchmusik, Älvdalens kyrka. 
Boka gärna lunchmacka senast tisdag 
25/10 kl.12.00 hos Lena tel. 0251-43174   
Elever från Älvdalens musikskola,
Gunilla Albertsdotter

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka.  
Åse Johansson, Mait Thoäng

Måndag 31 oktober

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

Torsdag 3 november 

lördag 5 november
Alla Helgons Dag-Helgonen

16:00  Minnesgudstjänst i Älvdalens 
kyrka.  Karolina Pernling, 
Gunilla Albertsdotter, Kyrkokören

Söndag 6 november
Alla själars dag-Vårt evighetshopp

11:00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Karolina Pernling, Gunilla Albertsdotter

everTSberg

NOrNÄS

lördag 5 november
Alla Helgons Dag-Helgonen

18:00  Minnesgudstjänst i Everts-
bergs kapell.  Karolina Pernling, 
Gunilla Albertsdotter, Kapellkören

Söndag 23 oktober
Nittonde söndagen efter Trefaldighet-Trons kraft

16:00  Gudstjänst i Nornäs kapell.  
Karolina Pernling, Gunilla Albertsdotter

Söndag 6 november
Alla själars dag-Vårt evighetshopp

16:00  Minnesgudstjänst i Nornäs 
kapell.  Karolina Pernling, 
Gunilla Albertsdotter

Tisdag 25 oktober

Torsdag 27 oktober 
Expeditionen stängd 

pga. utbildningVarmt TACK till alla
som medverkade till skördeauktionen 
vi hade i Knutstugan på Tacksägelse-
dagen, söndagen den 9 oktober 2022. 

Den inbringade 4 125 kr som har 
skickats till Världens barn.

Åsens kyrkliga arbetskrets

Varmt tack till alla som bidragit 
till SKÖRDEAUKTIONEN 

i Älvdalens kyrka 2021. 
Vihar samlat in hela 2 496:- 

som blir till medel för att lindra 
nöden på Afrikas horn. 

Tillsammans gör vi skillnad.
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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

Söndag 23/10 kl 11:00. Gudstjänst med återblick på Equmeniakyrkans årskonferens. Carina Ahl.  
Onsdag 26/10 kl 13 – 15 Dorkas – gemenskap för daglediga. 
Söndag 30/10 kl 11:00 Kapellet öppet för bön och andakt. 
Onsdag 2/11 kl 13 – 15. Kultur och handarbetscafé. Luffarslöjd med Åke.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Från och med v.42 2022 kommer Älvdalens kyrkogårdsför-
valtning att påbörja en kontroll av gravstenssäkerheten på 
Älvdalens kyrkogårdar. Kontrollen kommer att fortsätta under 
de frostfria årstiderna även nästa år. Kontrollen görs enligt 
Centrala gravvårdkommitténs anvisningar.
ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet 
för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan grav-
rättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.
Gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att 
läggas ned. Samtliga gravrättsinnehavare eller kontakt-
personer i gravregistret kommer att kontaktas via brev, om 
de efter en säkerhetskontroll äger gravstenen som inte klarat 
säkerhetskontrollen. Gravrättsinnehavaren ansvarar därefter 
för att gravstenen åtgärdas så snart som möjligt. 
Efter att stenen är åtgärdad ska den kontrolleras på nytt.

Mer information finns på vår hemsida 

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00 – 12.00  
Tel: 0251-431 40
E-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Dalgatan 74, 796 31 Älvdalen 

Kyrkogårdsförvaltningen

Jag bor i Mora tillsammans med min fru i hennes släktgård, 
vilket gör att jag kommer att pendla till Älvdalen. 
Jag känner stor glädje och ödmjukhet inför uppdraget och ser 
fram emot att leda församlingen.
I mitt uppdrag är den gyllene regeln central alltså att på riktigt-
leva i både ord och handling utifrån Jesus som sade ”så som ni 
vill att andra ska göra för er så ska ni också göra för dem...”  Gud 
finns med oss alla i möten med varandra där vi i respekt och 
omsorg tillsammans får lyfta frågor tankar och fundering kring 
tro och liv. För mig är även kyrkorummet och naturen en viktig 
plats för tro, hopp och kärlek där våra drömmar och böner ges 
utrymme. Det kan vara svårt att ibland känna Guds kärlek och 
omsorg, svårt att se och förstå den. Då får vi vila i att det finns 
någon som ber för oss när vi själva inte orkar eller förmår att be. 

All helgona helgen närmar sig. Det är en helg där vi ges tid 
till att minnas och stanna upp i eftertanke och reflektion över 
det som varit, det som är och det som kommer. Där ett ljus får 
lysa upp i mörkret, saknaden och sorgen och ge tro, hopp och 
kärlek. 
Jag vill finnas med och arbeta för att sätta församlingens bästa i 
fokus, så som trivsel, arbetsglädje och arbetsro bland medarbe-
tare, förtroendevalda, volontärer, ideella och de som besöker vår 
kyrka, kapellen och församlingshemmet. Samverkan är viktigt 
för mig, samverkan med skolan, kommunen, idrottsföreningar 
och andra ideella föreningar.

Jag är glad och tacksam över att få vara er kyrkoherde i denna 
vackra bygd och miljö. Tillsammans med er vill jag vara med och 
skapa en trygg, tillitsfull och hållbar församling. Varmt välkomna 
att vara med och fira gudstjänster tillsammans i kyrkan och 
kapellen. Besök gärna församlingshemmet Brittgården, en plats 
för samtal kring tro och liv i både glädje och sorg, gemenskap, 
sång och musik. 

Jag ser fram emot att lära känna er här i Älvdalen. Att få dela tro 
och liv tillsammans med er.

Önskar er Guds rika välsignelse!

Karolina Pernling

Kyrkoherde

Hej! 
Jag heter Karolina Pernling och är er 
nya kyrkoherde i Älvdalens försam-
ling. På Tacksägelsedagen den 9/10 
tackade vi av min företrädare 
Susann Senter och jag välkomnades. 
Ett mer officiellt välkomnande 
kommer att ske 1:a advent. 
Efter 19 år som präst i Mora försam-
ling byter jag nu kommun till Älvda-
len för att vara er kyrkoherde.  



4 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

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

Välkomna! Styrelsen

ÅrsmöTe  tisdag 1 november kl. 18.30
     i Blybergs bystuga. 

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

Tack
Till alla som på som på olika 

sätt hedrat minnet av 
vår älskade 

Rut Westlin
under hennes sjukdomstid 

och bortgång, för all 
omtanke,vackra blommor 

samt gåvor till olika fonder. 
Tack Palliativa Teamet

och Hemtjänsten för den 
goda vården i hemmet.

Maria och Anders med familjer

Tack

glåMåKWeld
i Blybergs bystuga

7/11  2022  kl. 18.30

Tagið nista min ið
Welkumner!

Älvdalen ICA-parkeringen
Söndag 23 oktober  kl 11-12

Tel. 070-685 53 51

Fiskbilen

Nästa nummer delas ut  
3-4 november
Manusstopp 28/10

Hedra minnet av en
närstående med en gåva 
till demensforskningen.

Givarservice, tel: 020-30 11 30
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198
www.alzheimerfonden.se



5AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Evy & Lena

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

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

Välkomna in!

Snart är oktober till 
ända och framför oss 
har vi några veckor när 
det blir mörkare och 
mörkare innan det strax 
före jul vänder och vi 
går mot ljusare tider 
igen. Vädermässigt vet 
vi däremot inte vad som 
väntar. Ska man lita till 
rönnbären så var det 
ju knappast ett bär i år 
så kanske får vi en mild 
vinter? ”rönnen orkar 
inte bära både bär och 
snö” ”mycket rönnbär 
bådar om en sträng 
vinter eftersom fåglarna 
behöver ladda med 
energi” Och så vidare. 
Många varianter finns 
det på profetior om 
rönnens bär, och 
fåglarna är ofta inblan-
dade i alla möjliga 
tecken om än det ena 
än det andra. 
Det sägs till exempel att 
grönspetten spår vä-
der omkring tre dygn i 
förväg. Har han ett långt 
entonigt läte, blir det 
vackert väder, skriar han 
mycket, blir det regn 
och oväder, 
kommer han in i husen 
och skriker, då blir det 
ännu värre. Och det kan 
man ju förstå, att med 
en skrikande grönspett i 
huset så kan det väl inte 
bli annat än värre! 
Bäst att hålla fönster 
och dörrar stängda och 
hoppas grönspetten 
håller sig på avstånd 
och håller sig till långa 
entoniga trudelutter, 
för nu vill vi ha soliga 
krispiga dagar så länge 
det bara går.

Ha de

Bankgiro 900-5133
Swish 900 51 33
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bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Lego Master Sverige på Älvdalens bibliotek

Lör 5/11, kl. 12.30 i Älvdalsskolans rörelserum

Bygg legovärldar tillsammans med legoproffsen 
Johan och Joakim kända från tv-programmet 
lego masters Sverige 2021.

För hela familjen!

Anmäl er till: 
ann-louise.danehorn@alvdalen.se alt. 0251-312 72

Kungörelse
Tower Sweden AB c/o Tammp AB har beviljats 
bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod på 
fastigheten Kåtilla 19:8, Älvdalens kommun.
Beslutsdatum 2022-10-07.
Handlingarna finns tillgängliga på Samhällsenheten 
Älvdalens kommun, Permatsvägen 1 i Älvdalen.
Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar 2022-10-24.
www.bolagsverket.se/poit 

0251-313 00
www.alvdalen.se

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Författarbesök och föreläsning med Johan Eklöf – 
författare, biolog och expert på fladdermöss.

Fri entré. Vi bjuder på fika. Anmäl dig senast 1/11. 

Välkommen!

Kontakt: bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70

Mörkermanifestet: 
om artificiellt ljus och hotet mot en ursprunglig rytm

Ons 2/11, kl. 18-19.30 på Älvdalens bibliotek

Barnteater Grodan och främlingen

Fre 11/11, kl. 16.30 Älvdalsskolans rörelserum

Teater DaCapo med föreställningen Grodan och 
främlingen. Fritt efter en bok av Max Velthuijs.

För barn 4-8 år.
Anmäl er till: ann-louise.danehorn@alvdalen.se alt. 0251-312 72

Arr: Älvdalens bibliotek och Welest kulturförening
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Människor i Ukraina flyr för sina liv. De 
behöver akut nödhjälp. Scanna QR- 

koden och swisha en gåva idag!

123 129 50 21 
Swisha till

0251-312 83
simhall.ishall@alvdalen.se
Alvdalen.se/simhall

Höstlovstider vecka 44

Särna simhall 
Måndag, onsdag, torsdag kl 17-20 
Vuxensim måndag utgår. 
Tisdag Halloweenbad kl 13-16

Idre simhall 
Måndag, tisdag kl 17-20, söndag kl 12-16 
Vuxensim måndag utgår.
Onsdag Halloweenbad kl 10-14

Älvdalens simhall 
Måndag, lördag, söndag kl 10-16 
Tisdag, onsdag, torsdag kl 10-19 
Fredag kl 06-16
Aqua crossfit torsdag kl 19 
Kvällsim tisdag utgår.

Tider för Allmänhetens åkning i ishallen under 
höstlovet finns på kommunens hemsida.

Välkomna!

ÄLVDALENS

Fredag  21/10    19.00
Söndag 23/10   19.00         100:-

Fredag 28/10    19.00        
Söndag 30/10  19.00         100:-

Barntillåten

Fr. 15 år

Tisdag  1/11    16.00
Onsdag 2/11   18.00         80:-

Barntillåten
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Fredagsfika på Byggis!
Fredag 21/10

Vi bjuder 
på fika 
från våra 
Air Fryers 

Julklappstips 

i butiken 

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

info@byggv.se
0251-597330

Välkomna in i värmen!

Öppet hus!
allhelgonahelgen 4-5 november

På önskemål av våra kunder kör vi

      Kuddar
   MaTTOr 
 fårSKiNN m.m.

Erbjudandena kommer att läggas ut på våran facebooksida när 
vi närmar oss helgen. https://www.facebook.com/wibergsmobler

Öppet Fredag 9-18  Lördag 10-16

Monas Kavelgris
I. Bolmelins Keramik och konsthantverk
Gyllenkalls porfyr och smycken 
Anna Lena Knuts, sylt och rullrån 
Nils Öhlin korgmakare

Hantverkare på plats:

Mängder av bra 

erbjudanden i 

butiken på...

och minimarknad igen

Älvdalens skidskytteklubb säljer korv och fika till förmån för deras verksamhet.

Annonsera i AnnonsKullan!
Enkelt - smidigt - lokalt.
Tidningen kommer i brevlådan och den finns 
att läsa på hemsidan - tillgänglig för alla.

Välkommen med din annons!
evylena@telia.com
070-2538457

Följ gärna AnnonsKullan på

Nästa nummer
3-4 november

manusstopp fredag 28/10


