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Program för skyltsöndagen se sidan 6
Välkomna!

ÄLVDALENS

Fredag  2/12    14.00 & 19.00
Lördag  3/12    19.00        
Söndag 4/12    19.00         100:-

Lördag 26/11    16.00        
Söndag 27/11   16.00           80:-

Pelle Svanslös på älvdalska.
Fredag  9/12      19.00
Lördag  10/12    16.00        
Söndag 11/12    14.00         80:-

Fredag  16/12     19.00
Lördag  17/12     19.00  3D  150:-



2 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

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.     

13.00-15.00  Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.  Alfhild Sehlin

Tisdag 29 november
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.      
 Lena Backlund

Onsdag 30 november

ÄlvdaleN

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

åseN

söndag 4 december
Andra söndagen i advent - Guds rike är nära

söndag 11 december
Tredje söndagen i advent - Bana väg för Herren

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

12.15 Lunchmusik i Älvdalens kyrka. 
       /se annons/
 Sven-Erik Blomgren, Karolina Pernling

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka.  
Karolina Pernling, Mait Thoäng

Måndag 5 december

everTsberg

NOrNÄs

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

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

18.00  Lucia i Älvdalens kyrka. 
          /se annons/
Åse Johansson, Katarina Brodin, Gunilla 
Albertsdotter, Barnkören, Luciakören, 
instrumentalister och solister

Tisdag 6 december

Måndag 28 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 1 december 

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

13.00-15.00  Missionskretsen
i  Brittgården.  Alfhild Sehlin

11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.        
 Lena Backlund
19.00-20.30  Samtal om liv och tro
 i Brittgården.   Inga Persson

Onsdag 7 december

söndag 27 november
Första söndagen i advent - Nådens år

11:00  Högmässa i Älvdalens kyrka. 
  Inledning av kyrkoåret.
Biskopen Mikael Mogren välkomnar 
vår nya kyrkoherde Karolina Pernling, 
kontraktsprost Susann Senter, Åse Jo-
hansson, Gunilla Albertsdotter, Katarina 
Brodin, Melker Brodin, Ulrika Ryssmats, 
Mait Thoäng, Ingrid El Qortobi, Barnkören, 
Kyrkokören, Älvdalens spelmanslag & ACT 
medverkar.

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

17.00-19.00  Samtalsväll med NPF-
tema, på Brittgården.  /se annons/

Tisdag 6 december

Onsdag 14 december
13.00- 15.00  Må Bra Kören i Brittgår-
den.  Alfhild Sehlin

Torsdag 15 december 
11.00-11.30  Digital andakt. 
Utsändning till alla kommunens 
äldreboende.  
Alfhild Sehlin, Ingrid El Qortobi

söndag 18 december
Fjärde söndagen i advent - Herrens moder

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

18.00  Julens Psalmer & sånger 
i Älvdalens kyrka.
Karolina Pernling, Gunilla Albertsdotter, 
Kyrkokören

söndag 27 november
Första söndagen i advent - Nådens år

söndag 4 december
Andra söndagen i advent - Guds rike är nära

16:00  En paus i julstöket, i Nornäs 
kapell.     /se annons/

lördag 17 december 

Torsdag 15 december 
18.00  En paus i julstöket, Knutsstugan
          /se annons/
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vill du ha lokala

butiker,företag 
& annonsblad

imorgon,
använd dem idag!

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

Torsdag  24/11  Lunchservering från 11:30
Söndag   27/11  kl 15 – 19. Skyltsöndag med servering. Fika, julsmörgås, musik, lotteri.
Onsdag   30/11  kl 13 – 15 Kultur och handarbetscafé.
Torsdag     1/12  Ingen lunchservering denna vecka. 
Fredag    2/12  kl 12:30 – 14. Biofika för alla. 
Lördag    3/12  kl 10:00. Scout.
Söndag    4/12  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska. 
Onsdag    7/12  kl 13 – 15. Dorkas – terminsavslutning.
Lördag  10/12  kl 09:00 Frukostmöte med kyrkoledare Karin Wiborn.
Söndag  11/12  kl 11:00 Gemensam gudstjänst i Fridhemskyrkan Mora med kyrkoledare Karin Wiborn. 
  Samåkning från Salem kl 10:00.
Onsdag 14/12  kl 13 – 15. Kultur och handarbetscafé. Terminsavslutning. 
Torsdag 15 december 12:00 Jullunch. Pris 125 : - 

Advent – väntan, förväntan, förundran, glädje och fest!
Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på någon som 
ska komma. Vi väntar på att få fira Jesus ankomst. 
I år blir 1:a advent  en dag med extra allt, en högmässa 
där vi får fira in ett nytt kyrkoår och samtidigt välkomna 
vår församlings nya kyrkoherde Karolina Pernling. 
Biskop Mikael Mogren och kontraktprost Susann Senter 
leder mässan. Vi kommer att inviga vår nya ambo och ett 
mobilt altarbord som är tillverkat av lokala hantverkare. 
Det blir en gudstjänst fylld av sång och musik. Efter 
högmässan välkomnas alla till samvaro med förtäring i 
församlingshemmet, Brittgården.
1:a advent är även en dag då många av våra fönster fylls 
med stjärnor och adventsljusstakar. Doften av glögg och 
pepparkakor och gemenskap vid en brasa. En tid av för-
väntan, en tid av önskningar. Det kan även vara en tid av 
saknad och ensamhet. Du är inte ensam! Vi finns till för dig 
för samtal i både glädje och sorg, i både stort och smått.
I församlingshemmet, Brittgården finns möjlighet att 
komma för samtal eller vara med i några av alla de akti-
viteter som finns. Samtalskvällar, grupper för barn och 
familj, barnkör och kyrkokör, sopplunch, syförening, leva 
vidare grupp och gemenskapsträffar.

”Advent är väntan på Kristus:
Kom Herre, kom hit i tid. 
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.”  Sv.ps. 609 

Med vänliga hälsningar,

Karolina Pernling
Kyrkoherde

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

Tider i sporthallarna

Nu är det dags att ansöka om fasta
veckotider i kommunens sporthallar 
inför vårterminen 2023.
Senast 1 december vill vi ha in din ansökan 
via föreningsportalen,  alvdalen.actorsmartbook.se

bibliotek-kultur@alvdalen.se
0251-31270

Boktips i juletid
Tors 1/12, kl. 17 på Älvdalens bibliotek

Njut av fika medan bibliotekarierna delar
med sig av sina bästa boktips.

Anmäl dig senast tis 29/11 till:
bibliotek-kultur@alvdalen.se  alt. 0251-312 70

Välkomna!

Handla på 
elon.se  &  bolist.se     

Hämta i butik.
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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  

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

årsMöTe
rot & Holens 

bystuguförening
söndag 11 dec. kl. 18.00 

i rots bystuga.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Bilmekaniker sökes
Vi är en allbilsverkstad för personbilar och lastbilar. Till personbilssidan 
söker vi nu en till medarbetare. Dina arbetsupgifter blir att urföra alla 
typer av service och reparationsarbeten samt felsökning.
Andra arbetsuppgifter inom vår verksamhet kan också förekomma.
Du bör ha gått fordonsteknisk utbildning eller liknande. 
Vi ser helst att du har några års erfarenhet. 
Du är positiv och noggrann i ditt arbete.

b-körkort är ett krav. C-körkort är meriterande.

Skriftlig ansökan med CV skickas till: 
festins@telia.com eller
Festins Bilverkstad AB, Box 55  796 22 Älvdalen
Mer info lämnas av Karl Erik 070-6770671

i Brittgården
Lördag 10 dec. kl. 16.00
Tre Björnar står för maten.

Thomas Carlson underhåller.
Lotterier.

Pris medlemmar 275:- 
icke medlemmar 400:- 

  Inbjuder till 

 JULBORD

Älvdalen

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Anmälan och betalning 
senast lördag 3 dec.

Betalning till BG 5462-1701
Kom ihåg avsändare! 

Anmälan till:
   Britt-Marie: 070-3671753
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Samtalskväll med 
NPF-tema
Välkommen till en samtalskväll med NPF-tema i samarbete med Attention Dalarna 

BRITTGÅRDEN 28 NOVEMBER KL. 17. 00 - 19.00

FIKA, ANMÄLAN TILL INGRID EL QORTOBI 0251-431 42
Ingrid.ElQortobi@svenskakyrkan.se        Anmälan senast 25/11
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Lunchmusik
"En paus i vardagen"
Sven-Erik Blomgren spelar för oss.
Andakt Karolina Pernling

Boka gärna lunchsoppa senast tisdag 29/11 kl:12.00 tel 0251-43174.

ÄLVDALENS KYRKA, ONSDAG 30 NOVEMBER KL:12.15.
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Evy & Lena
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         En paus i julstöket
                                         Välkommen till 
                  Knutsstugan i Åsen 15/12 kl. 18:00 eller
                            Nornäs kapell 17/12 kl. 16:00

Vi delar gemenskap, dricker glögg, äter pepparkakor och sjunger 
julens Psalmer & sånger. 
Lotteri till årets jul-insamling "Bryt en tradition"  
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Luciakrönare Åse Johansson
Barnkören och Luciakören under ledning av 
Katarina Brodin & Gunilla Albertsdotter
Instrumentalister och solister
Kollekt till musikverksamheten i församlingen.

Välkommen! 

       KRÖNING AV ÄLVDALENS LUCIA
 Älvdalens kyrka den 11 december kl. 18.00

Varmt välkomna till Julmys!

Tinyfonden anordnar
Julmarknad 26-27/11  10-16
på Jälloppisen Risbergsv. 7 Loka, Älvdalen

*Julloppis  *Hantverkare  *UF Företag 
*Renkött från Renbiten  *Tunnbröd
*Sill från Dalgatan 118  *Honung 
   *Kavelgris  *Dalum Stekhällar

*Bakverk  *Julgodis  
*Bingolotter  *Konstutställning

 ...och mycket mer som hör julen till.

Häst & vagn Lör 11-14, Sön 13.30-16  
Lördag & söndag: Johns kolbullar.
Lördag: Anna-Lenas Delikatesser     
Söndag: Brunnsbergstomtarna

 (fiskbilen)

Mer info: Lokas Jäll loppis på Facebook

Fiket är öppet på höskullen (Jällan)

November kan ju tyckas som 
den mörkaste och tristare 
av årets alla månader. Det 
är ju just precis vad den är, 
men den är också den per-
fekta tiden för att göra en 
liten höstresa. Kanske en 
teaterupplevelse eller en 
shoppingresa för att stötta 
jultomten med sina inköp. 
Förr i tiden, när vi var pigga 
och raska så hände det titt 
som tätt att vi snabbt pack-
ade ihop en liten väska och 
bokade en tripp för att lysa 
upp i höstmörkret. Nu var det 
alltför länge sen och i våras 
bestämdes det att nu var det 
verkligen dags att unna sig en 
höstresa igen. Vi märkte gan-
ska snart att framförallt pack-
listan var lite annorlunda mot 
det glada 80-talets lista. Då 
var det typ ”glöm inte nagel-
lackoch pumps” Klart så!  Nu 
var det lite mer såhär; medicin, 
värktabletter, stödstrumpor, 
liniment, promenadvänliga 
kängor och krycka (ifall det är 
trappor utan räcke..?) Redan 
någon gång i augusti började 
vi också oroa oss lite grann 
för väglaget. Men allt gick bra, 
man är ju i grunden ett proffs 
när det gäller relevant pack-
ning så med oss hade vi så-
klart både bubbel att fira med 
att vi lyckligt kommit fram till 
residensstaden utan att ham-
na i ett endaste snökaos eller 
blixthalka. Med fanns också 
ett gott vin, favoritost, kex och 
chokladbit att mysa med när 
vi trötta och glada återvänt till 
hotellrummet efter showen vi 
sett. Våghalsiga som vi också 
kan vara rätt vad det är så läm-
nades kryckan kvar i bilen och 
vi klarade både trappor upp 
och ner och hit och dit. 
På morgonen vaknade vi dess-
utom och konstaterade att vi 
faktiskt hade lite mindre ont i 
knä och höfter så en höstresa 
då och då rekommenderas 
varmt. Välgörande för både 
knopp och kropp. Nu ska vi 
fira första advent och så hop-
pas vi på en krispig, vit och 
lagom kall julskyltning med 
massor av julstämning!

Nästa nummer 
delas ut

 
15 december
Manusstopp  9/12

Din gåva till forskning 
om neurologiska  
diagnoser förändrar 
framtiden för den  
som drabbas

Bidra till forskning om  
exempelvis MS, stroke, Parkinson,  
ALS och polyneuropati.

Swisha till 90 100 75 och märk din 
gåva med ”Forskning”.
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*Vackra julgrupper  *Glimrande buketter 
*Smakfull choklad och delikatesser 
*Inredning och presenter

Tel. 0251-100 66

Förbeställ gärna dina 
blomsterbeställningar med 
god framförhållning för att 
hjälpa oss planera för helt 
personliga och kundanpassade 
planteringar och dekorationer 
i precis den storlek, stil och 
prisklass man önskar! 

info@johannasflora.se

Låt oss hjälpa dig att få och sprida julglädje 
med vår blomstrande julstämning!

Hela december 
Lördagsöppet till 14

Julskyltning 
söndag 27/11 kl 15-19

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

info@byggv.se
0251-597330

Vi bjuder på kaffe, 
glögg och kakor.

JULqUIz i butiken för 
både stora och små.

Byggis Stjärnsmäll 
startar 
– Vid varje köp från 100:- 
deltar du i utlottning av 
presentkort på den summa 
du handlat för. 
Gäller endast vid betalning 
med kort eller kontant.
Gäller t.o.m. Julafton

Dalgatan 96B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.com

Många 

Julklappstips 

i butiken

Vid varje köp för minst 500:- 

deltar du i en utlottning av ett 

presentkort för 2000:-
 

Gäller t.o.m. Julafton

JulerbJudande

Välkomna!

Julskyltning 
Söndag 27/11 kl 15-19

Vi bjuder på 
kaffe, saft 

och pepparkaka

Följ oss på FB 
och Instagram
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Öppettider: 
Mån-Fre 7-17
Lördag  9-13

info@byggv.se
0251-597330

Fredag 25/11 bjuder vi alla kunder på 
saffransvåffla med lingongrädde 

Skippa 
näthandeln, 
handla era 
julklappar 
lokalt!

Black Friday 25/11

Vi ger dig råd om hur du bäst tar det tillvara.
Kontaka din lokala virkesköpare. 

fiskarheden.se

Fortfarande 
högt värde på 
din skog.

Johan Sjöblom 
Älvdalen, Särna, Idre, Mora

072-218 28 77
johan.sjoblom@
fiskarheden.se

Martin Spånberg
Älvdalen, Särna, Idre, Rättvik

070-640 25 12
martin.spanberg@
fiskarheden.se

Ove Pettersson
Älvdalen, Härjedalen

073-091 89 60
ove.pettersson@
fiskarheden.se

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Hos oss hittar du 
flera modeller av 
snöslungor!

Var beredd när snön kommer...

Nästa nummer delas 
ut om tre veckor

den 15 dec.
manusstopp 9/12

Skicka gärna en 
Julhälsning 

i AnnonsKullan 15-16/12
(inlämning senast 9/12) 

Endast 80:- 
för privatpersoner. 

Ordinarie annonspris 
för företag.


