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Trevlig Allhelgona 
önskar personalen på Byggis.

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

info@byggv.se
0251-597330

Obs! Lördag 5/11(Allhelgona) 
är det heLgstäNgt i butiken

Lys upp höstmörkret

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
24-25 november

manusstopp fredag 18/11
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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.     

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

10.00-19.00  Kyrkan öppen.

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

tisdag 8 november
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.      
 Lena Backlund

Onsdag 9 november

äLvdALeN

14.00–16.00  Åsens kyrkliga syfören-
ing i Knutstugan   Alfhild Sehlin

åseN

söndag 13 november
Söndagen före domssöndagen - Vaksamhet och väntan

söndag 20 november
Domssöndagen - Kristi återkomst

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.      
 Lena Backlund

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

19.00 Kristen djupmeditation i Älv-
dalens kyrka.  Inställt terminen ut!
 Ingrid ElQortobi   0251-43142

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

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

Måndag 7november

torsdag 3 november 

Lördag 5 november
Alla Helgons Dag-Helgonen

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

söndag 6 november
Alla själars dag-Vårt evighetshopp

11:00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Karolina Pernling, Gunilla Albertsdotter.
Sång av Torbjörn Zakrisson.

evertsberg

NOrNäs

Lördag 5 november
Alla Helgons Dag-Helgonen

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

söndag 6 november
Alla själars dag-Vårt evighetshopp

16:00  Minnesgudstjänst i Nornäs 
kapell.  Karolina Pernling, Mait Thoäng

Fredag 4 november 
8.00-19.00  Kyrkan öppen.

13.00-15.00  Missionskretsen
i  Brittgården.  Alfhild Sehlin

tisdag 8 november

torsdag 10 november 
19.00  Kyrkofullmäktige i Brittgården.

Måndag 14 november

18:00  Riddardubbning i Älvdalens 
kyrka.  Karolina Pernling, Mait Thoäng, 
Linda Axelsson, Carina Wallin.

tisdag 15 november

Onsdag 16 november
13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

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

torsdag 17 november 

11:00  Gudstjänst i Älvdalens kyrka.  
Karolina Pernling, Katarina Brodin

Måndag 21november
13.00-15.00  Missionskretsen
i  Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.        
 Lena Backlund

tisdag 22 november

tisdag 22 november
14.00–16.00  Åsens kyrkliga syfören-
ing i Knutstugan   Alfhild Sehlin

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

Onsdag 23 november

söndag 27 november
Första söndagen i advent - Ett nådens år

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
  Inledning av kyrkoåret.
Biskopen i Västerås Stift Mikael Mo-
gren välkomnar vår nya kyrkoherde 
Karolina Pernling, kontraktsprost Susann 
Senter, Åse Johansson, Ingrid ElQortobi 
Gunilla Albertsdotter, Katarina Brodin, 
Mait Thoäng, Barnkören, Kyrkokören, 
Älvdalens spelmanslag & ACT

Efter högmässan inbjuds alla till 
samvaro med lättare förtäring i 
församlingshemmet Brittgården.

söndag 27 november
Första söndagen i advent - Ett nådens år

18:00  Gudstjänst i Evertsbergs 
kapell.  Åse Johansson, 
Mait Thoäng, Kapellkören

söndag 13 november
Söndagen före domssöndagen - Vaksamhet och väntan

16.00  Gudstjänst i Åsens kapell
 Åse Johansson, Mait Thoäng

Kom ihåg!
Föräldramöte inför uppstart 

för konfirmanderna 
3/11 18.00 i Brittgården.

Konfirmanderna börjar 
4/11 10.00–16.00 i Brittgården.

Vill man som konfirmand 
anmäla sig kan man scanna 
QR-koden eller gå in på 
vår hemsida och klicka på 
konfirmander.

Det går också bra att komma 
till första träffen oanmäld.
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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

Sön 6/11 kl 11:00   Gudstjänst i Allhelgonatid. Nattvard. Kersti Vikström. 
Ons 9/11 kl 13 – 15 Dorkas – gemenskap för daglediga med författarbesök och boksläpp. 
Sön 13/11 kl 11:00  Gudstjänst. Pege Andersson. Servering. Församlingsmöte. 
Ons 16/11 kl 13 – 15  Kultur och handarbetscafé.
Lörd 19/11 kl 10:00  Scouterna träffas vid Salem. 
Sön  20/11 kl 10:00  Söndagsskola med Mathilda Wiklund. 
Ons 23/11 kl 13 – 15  Dorkas – gemenskap för daglediga. 

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med 
människor i Sverige och världen uppmärksammar och 
minns de som har lämnat det här livet. Det är en helg då 
vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. 
En helg där våra kyrkogårdar och begravningsplatser fylls 
av ljus. Du kan också stanna upp en stund och minnas de 
som lämnat oss i sorg och saknad. 

Det finns många fina och stämningsfulla sätt att hedra våra 
avlidnas minne. Kanske vill du delta i en minnesgudstjänst 
eller besöka en kyrkogård för att tända ett ljus på en väns 
eller släktings grav. Eller promenera bland gravarna och 
förundras över det vackra.

Under allhelgonahelgen kommer Älvdalens kyrka att vara 
öppen fredag den 4/11 kl. 8-19 och lördagen den 5/11 
kl.10-19. Då finns det möjlighet att värma sig, tända ljus, 
sitta ner en stund, smycka ett gravljus. 
Medarbetare, Unga ledare och konfirmander kommer att 
servera värmande glögg under lördagen.

Halloween är en dag som infaller i närheten av allhelgona 
helgen. Den firas alltid 31 oktober och består av en enda 
dag. Firandet har sitt ursprung i förkristen tid, då kelterna 
uppmärksammade de döda. En del av firandet bestod i att 
man tände eldar och klädde ut sig för att skrämma onda 
andar. 

Alla helgons dag infaller alltid en lördag mellan 31 oktober 
och 6 november. I år är det alla helgons dag 5 november. 
Då har det vuxit fram en tradition att besöka gravar och 
tända ljus, men från början var det en dag då helgonen 
firades. 

Du är inte ensam i din sorg och saknad! 
Det finns Leva vidare grupper, en samtalsgrupp för dig 
som mist någon. Du få tillsammans med andra samtala 
och träffa andra i liknande situation. Det finns alltid 
möjlighet till enskilda samtal om man önskar det med 
präst eller diakon.
Till församlingshemmet, Brittgården är du alltid varmt 
välkommen. Där har vi verksamheter för alla åldrar för mer 
information se hemsidan www.svenskakyrkan.se/alvdalen 

Vi finns för dig!
Karolina Pernling, kyrkoherde 0251-431 43
Åse Johansson, präst 0251-431 41
Ingrid El Qortobi, diakon 0251-431 42 

”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska 
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
Joh.8:12

PePParkakshustävling lämnas in 26/11 
Chans att vinna Biljetter till tomteland

Boka ett marknadsstånd
anmäl till ros-mari håmås.

JulePa-utställning by norrdala bygg, 
Pimpa ePan och vinn fin utmärkelse.

tomteParad 16.00. alla barn kom utklädda!

Mer info kommer. Håll utkik efter programmet som ni 
hittar i köpmangatans butiker, och på facebook.

Älvdalens Köpmangata

Köpmangatans Julskyltning 
söndag 27/11 kl 15.00-19.00

*

*

*

*
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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

Är du över 65 år, har kronisk sjukdom eller är 
gravid är det extra viktigt att du vaccinerar dig. 
Influensa är mycket smittsamt och kan göra att du 
som tillhör en riskgrupp, blir allvarligt sjuk.  
För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Läs mer på 1177.se/Dalarna/influensa

Vårdcentral Älvdalen
Nu kan du som tillhör riskgrupp boka in en tid 
för influensavaccination.

I vår webbtidbok, www.1177.se Vårdguidens 
e-tjänster. Vid problem att boka via webben 
ring supporten 010-249 92 88

Följande datum finns att boka i 
November 10, 11, 14, 15, 23 
December 5, 7

Under de dagarna har vi också öppet för drop in.

Har du redan ett tidsbokat besök på 
vårdcentralen så be personalen om att få bli 
vaccinerad då. Sent avbokat eller uteblivet 
besök debiteras enligt gällande regler.

Vaccinationen sker i modul utanför 
vårdcentralens entré.

älvdalens geologiska 
förening håller årsmöte 

och nystartsmöte 
den 8 november kl 18.00 

på Porfyr och Hagströmmuseet. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Varmt välkommen både 
medlemmar och nyfikna. 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Hos oss hittar du 
flera modeller av 
snöslungor!

Var beredd när snön kommer...

Vi har glädjen att 
äntligen kunna inviga 
Sarkofagbrottet.

Invigning av 
sarkofagbrottet

i Garberg
Söndag 6 nov kl 15.00

Varmt välkomna 
önskar, Älvdalens 

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

Evy & Lena
Familjen Holms Begravningsbyrå • Älvdalen • 0251-105 10

Tidsbokningar övriga tider enligt överenskommelse. (Även hembesök)
Ordinarie telefontider är måndag till fredag 10.00-16.45 
och vårt telefonnummer är fortsatt 0251–10510
(Vilket Ni även ringer vid brådskande ärenden dygnet runt.)

Från och med 3 november håller vi till i 
gamla sockenstugan bredvid kyrkan.

Kom in och se hur vi har det fredag och lördag 4–5/11 kl. 14-18 
Vi bjuder på kaffe!

Hos oss finns även lyktor och gravljus.

vi flyttar!

Vi kommer även fortsatt att ha öppet måndag samt torsdag 10-13 
för Dig som vill hälsa på oss för att lägga på minnesfond, 

köpa ett gravljus, hämta ett Livsarkiv mm.

Älvdalen

Inbjuder till MusiKcAFé  i Brunnsbergs bystuga 
torsdag 17 november 2022 kl 14.00 

med Orsa Pop 60
Lotterier, Kaffe/the, smörgås och kaka 60:-   

Styrelsen.
Alla varmt välkomna!

alzheimerfonden.se 
Tel 020-30 11 30

BARA FORSKNING  
KAN STOPPA  

DEMENSSJUKDOMAR

PG 90 11 19-8
BG 901-1198

alzheimerfonden.se 
Tel 020-30 11 30

BARA FORSKNING  
KAN STOPPA  

DEMENSSJUKDOMAR

PG 90 11 19-8
BG 901-1198

Utvilade och fräscha som 
nyponrosor sitter vi här 
och njuter av ljuset i den 
arla morgonstunden. För 
återigen har vi fått vrida 
tillbaka klockan en timme 
och vips så var vi i fas igen. 
Borta är morgontröttheten 
och borta är det kompakta 
mörkret. Eller hur var det 
nu? Blev det mörkt tidi-
gare? Eller går solen upp 
en timme senare?  Det är 
alltid funderingar om det 
här med om vi förlorar eller 
vinner en timme till och 
hur det nu är om det blir 
ljusare på morgonen eller 
på kvällen och går vi upp 
senare eller tidigare och 
”hittan och dittan.” Och så 
de där trädgårdsmöblerna! 
Som ska hålla ordning på 
det hela men egentligen 
bara förvirrar allt ännu 
mer. Speciellt för de som 
inte har en uteplats att ha 
några möbler på. För något 
år sen (eller var det kanske 
flera år sedan?) så blev 
det ju väldigt i ropet och 
aktuellt att det en gång för 
alltid skulle bli ett stopp 
på det här att hålla på och 
”kuckelimucka” med tiden 
fram och tillbaka. Vad 
hände med det? Nu är det 
knäpptyst om det! Som 
om klockorna helt stan-
nat faktiskt. Vi får se vad 
som händer. Om någon tar 
upp tråden igen eller om 
det för alltid sopats under 
mattan. Till helgen kom-
mer det i alla fall att vara 
många ljus som lyser upp 
i mörkret. Då tänder vi ljus 
på kyrkogårdar, i min-
neslunder eller hemma på 
köksbordet, för att tänka 
lite extra på de som gått 
vidare. En fin tradition!

Ha´de´
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bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Författarbesök
Tis 22/11, kl. 18 
på Älvdalens bibliotek

Kersti Vikström kommer till biblioteket
och berättar om och signerar sin nya 
roman ”Projekt Ivarsliden”

Fri entré. Vi bjuder på fika.
Anmäl dig senast 21/11 
Välkommen!

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Skyltsöndag
Sön 27/11, kl. 15-18 på Älvdalens bibliotek

Pyssla din önskelista och träffa tomten.
Gör ett julkort med hjälp av green screen, en 
fin juldekal med bibblans dekalmaskin eller 
delta i roliga tävlingar.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. 

Välkommen!

En dörr in

0251-313 00
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

Står du utanför arbetsmarknaden och  
behöver hjälp att hitta en lösning på din 
situation?

Inom En dörr in jobbar vi tillsammans för att 
du ska få just det stöd du behöver av rätt 
aktör under ett och samma möte. Vi som 
jobbar med En dörr in kommer bland annat 
från Försäkringskassan, Vårdcentralen och 
Psykiatrin, Individ- och familjeomsorgen och 
Arbete och integration.

Du som vill träffa oss är välkommen att 
anmäla dig via kommunens kontaktcenter 
0251-313 00.

En dörr in finns i Älvdalens kommunhus, en 
onsdag i månaden klockan 9.30-11.30 och 
på Särnas kommunalkontor, andra tisdagen  
i månaden klockan 10.15-12.00. 

Nästa nummer av 
AnnonsKullan 
delas ut 24-25/11

manusstopp fredag 18/11 
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Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

KÖPes 
massaved • långved • björk

Önskar köpa långved björk för 
nästa års vedproduktion, små 
som stora poster är av intresse. 
Behöver 500 - 1000 kubik. 

Ring Christer Hed 070-3008061 
eller maila info@christerhed.se

Christer Hed Skog o Entreprenad

Vi summerar säsongen så här:
8 SM-guld, 1 SM-silver, 2 SM-brons
1 VM-guld, 2 VM-silver, 1 VM-brons
1 silver på world games

Vi fick efter SM utmärkelserna:
Årets klubb
Årets damklubb
Årets herrklubb
Årets herrdragare: Joel Sjödén
Årets ungdomstjej: Frida Hed

AnnonsKullan
Koodab
Knuts Bygg AB
Nymans Åkeri AB
Solör Bioenergi Pellets AB
Älvdalens VVS AB
Tre björnar 
Stenis ekonomitjänster AB
Mikael Smitz
Mats Karlsson Schakt AB
Erikssons Busstrafik AB
Pero i Särna AB
Pressmaster AB
Bergservice i Särna AB
Kjell Halvarssons Bygg
Älvdalens Bil och Traktor AB
Blybergs EL AB
Byggvaruhuset
Dahlbergspojken AB
Sweden Runners
Siljan Schakt Entreprenad AB
Evertsbergs Mark & Gräv
Dala Spets AB
Bröderna Fornstedt
Norrdala Bygg AB
Bennys Mark
Inission Västerås

Erja Mur och Kakel
Mångsbodarna Tennängets 
fäbolag
Dalakross AB
Mora Mast AB
Mixtrum AB
Festins Bilverkstad
Nordab i Älvdalen AB
Wibergs Möbler
Älvdalsfrakt AB
Mikael Heed Gräv
Fiskarheden Trävaru
Structor Byggteknik Dalarna 
AB
KEHA Underhåll AB
Städjans Bygg AB
Tonica Fastigheter AB
Dala Skog & Gärdesgårdar
Såg & Kedjeservice AB
GN Schakt AB
SB Logging AB
NODA Redovisning AB
Mellanskog
Kattris Schakt Frakt AB
Digerbergs Skogstjänst AB
Anders Norins Måleri AB
Bengans Skog & Frakt AB

Brunnsbergs IF tackar alla våra sponsorer, 
funktionärer och alla er som på något vis har 

hjälpt oss under säsongen, TACK!
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