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Gratistidning

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

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram Hjärtligt Välkomna!!

informerar om sommarens 
träningar i Älvdalen

No CoNNeCtioN
·Behöver du en paus utan din telefon· 
pratar om sitt första projekt 
och vad som händer framåt

Leverantörer från

 

finns på plats 

Många bra 

erbjudanden

under hela 

dagen
roliga 

tävlingar 
med fina priser

vi bjuder 

på korv

 och fika

RepResentant från trek finns här kl 15-19
Han har med sig el-MtB som ni får testa

Sport-
loppiS

år
Kom och fira med oss!

Torsdag 25 april  10-20

10

Följ vårat evenemang
på Facebook för mer info!

Älvdalens Cykelklubb 

kör guidade testturer 

på MtB mellan 17-19 

Cyklar finns att låna
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ÄlvdaleN

Med reservation för eventuella ändringar.

Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40  Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

ÄlvdaleN

10.30-11.30 
Vagga gunga gå, stora salen i 
Brittgården.  
Carina Wallin, Clas Elgbro.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården. 
Lena Backlund.         
13.00  
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.   
Alfhild Sehlin. 
15.15-16.45 
Måndagskul i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
17.00-19.30 
Ungdomsgruppen i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.

14.00  
Må Bra Kören i Brittgården 
Körledare: Alfhild Sehlin

10.30-11.30 
Vagga gunga gå, stora salen i 
Brittgården.
 Clas Elgbro, Carina Wallin.
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.   
Lena Backlund. 
13.00  
Missionskretsen i Brittgården.   
Alfhild Sehlin.
15.15-16.45 
Måndagskul i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
17.00-19.30 
Ungdomsgruppen i Brittgården.  
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.

ÄlvdaleN
torsdag 18 april

10.00-12.00
Sång på Furuvägen
Alfhild Sehlin
19.00
Kyrkokören sjunger in våren på 
Tingshustrappan.
Vi bjuder på grillad korv. 
Rune Westlin-gitarr, Verf Lena Egardt-fiol, 
Clas Elgbro-bas, Christina Wermelin 
Elgbro-dirigent.

Påskdagen

Söndag 21 april

Måndag 6 maj
9.00-12.00 
Öppna förskolan, övervåningen i 
Brittgården.  
Carina Wallin, Clas Elgbro.

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

12.15 
Lunchmusik i kyrkan. 
Christina Wermelin Elgbro.

11.00 
Påskdagsmässa i kyrkan. 
Ulf Jonsson, Mait Thoäng

lördag 27 april
13.00-15.00 
Café Mötesplats Älvdalen i 
Brittgården. 
Föredrag Lättläst.

tisdag 30 april

14.00
Må Bra Kören i Brittgården 
 Körledare: Alfhild Sehlin. 

18.30 
Pilgrimsleder i Dalarna och Dalarnas 
medeltida vägnät. 
Föredrag med Jan-Olov Montelius, 
ordf. i föreningen Dalkarlsvägen och f.d. chef 
för Vägverkets museum.

/se annons/

Diakonicenters Textilavdelning
 Tel: 0251-431 65 

Måndag 10.00-18.00, 
Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

/se annons/

tisdag 7 maj

onsdag 24 april

/se annons/

/se annons/

Måndag 29 april

onsdag 8 maj

torsdag 25 april

forts. sid 3 

19.00 
Skärtorsdagsmässa i kyrkan. 
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro, 
kyrkokören.

Fredag 19 april
11.00 
Långfredagsgudstjänst i kyrkan. 
Ulf Jonsson-sång, Christina Wermelin 
Elgbro-sång.

9.00-12.00 
Öppna förskolan, övervåningen i 
Brittgården.  INSTÄLLT! 
Carina Wallin.

Andra sönd i Påsktiden

Söndag 28 april
18.00 
Gudstjänst i kyrkan. 
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro,
Claes Meyer - flöjt.

torsdag 2 maj
9.00-12.00 
Öppna förskolan, övervåningen i 
Brittgården.  
Carina Wallin.

lördag 4 maj
15.00 
Musikcafé med musikgruppen Eméra 
i Brittgården. 
Klezmertoner och roliga inslag.
Eva Gustavsson-saxofon, Monika Ljungberg
-gitarr, Ulf Jonsson-bas.

Tredje sönd i Påsktiden

Söndag 5 maj
11.00 
Mässa i kyrkan. 
Ulf Jonsson, Mait Thoäng

Glad Påsk!
önskar personalen 

på Älvdalens församling
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Evy & Lena

Nästa nummer 8 maj
manusstopp fredag 3/5

Konsert med Bengan Janson & Per Gudmundson

Biljetter: Kommunens kontaktcenter och 
via nätet hos Folkmusikens Hus konserter 
och kurser. Ev.överblivna biljetter säljs 
vid entrén.

Salemkapellet, Älvdalen 
fredag 26 april, kl. 19.00

Här har ni två musikanter som efter 
flera decenniers nosande på varandra 
nu gjort slag i saken och inlett en 
brinnande musikalisk relation.
Bengan Janson trivs i de flesta 
musikaliska sammanhang, från jazz till 
klassiskt och folkmusiken har varit en 
hörnsten i musicerandet sedan 1989.
Per Gudmundson har sin musikaliska 
bas i Rättviks rika folkmusikmylla. Som 
spelman på fiol och säckpipa och del 
av Frifot har Per en lång och sling-
rande musikerbana. De fick nyligen 
en grammis för sin platta Hjeltamôs.

Entré: 200:-
Medlem i Welest/scenpass: 150:-

Arrangörer: Kulturföreningen Welest i samarbete med Folkmusikens hus 
med stöd av Bilda Mitt och Älvdalens kommun.

Hjärtligt välkomna! 
Fikaförsäljning i pausen.

NorNÄS

åSeN

11.00  
Åsens kyrkliga arbetskrets 
i Knutstugan.
Alfhild Sehlin. 

14.00 
Gudstjänst i Nornäs kapell. 
Ulf Jonsson, Mait Thoäng

tisdag 23 april

Tredje sönd i Påsktiden

Söndag 5 maj

Söndag 21 april
14.00 
Påskdagsmässa i Åsens 
kapell. 
Ulf Jonsson, Mait Thoäng

tisdag 7 maj
11.00  
Åsens kyrkliga arbetskrets 
i Knutstugan.
Alfhild Sehlin. 

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

Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Söndag  21/4  kl 11:00  Påskgudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
Måndag 22/4  kl 11:00  Annandagsgudstjänst för alla på burmesiska och svenska
Onsdag  24/4  kl 13:00  Dorkas. Handarbete, gemenskap, lotteri m.m. 
Torsdag  25/4 Lunchservering från 11:30 
Söndag 5/5  kl 11:00  Öppen dörr med kyrkkaffe. Samtal och gemenskap. 
Onsdag  8/5  kl 13:00  Dorkas. Tema Rättvis handel, gemenskap och lotteri.

                 Älvdalens Baptistförsamling önskar dig en ljus och hoppfull påsk! 

Publik- och kritikersuccén ”Stenar i fickan” har gjort succé världen över och nu 
kommer den till Älvdalen!  I Sundborns Teaters uppsättning förflyttas handlingen 
till Dalarna och Sverige. Vad händer när det stora filmbolaget kommer till en liten 
by i Dalarna för att spela in film. Följ med på den allvarligt roliga berättelsen om 
vägen till självkänsla och egenvärde för den lilla människan i periferin.

I samband med arrangemanget kan du också gå en 
kostnadsfri studiecirkel med utgångspunkt i pjäsens 
tema.  Anmälan och mer info: folkuniversitetet.se. 
Sök Stenar i fickan.

Åsens bystuga, Åsen, 4 maj kl. 19.00 
Biljetter http://sundbornsteater.se/ Pris: 250:- med-

lemmar i Welest/scenpass 200:- (för att få rabatten på 
nätet välj:  köp biljetter/föreställning/reservera mina plat-
ser/ordinarie biljetter/ange rabattkoden Welest. Biljetter 
säljs också i kommunens kontaktcenter 0251/313 00. 

Ev. överblivna biljetter säljs vid entrén.
Fika serveras i pausen. Välkomna!

Arrangörer: Kulturföreningen Welest, Folkuniversitetet och Älvdalens kommun.

GLÅMOKWELD
upo Klittem

torsdag 25/4 kl. 18.30

Tagið nista min ið
Welkumner!

Älvdalen

Vårresan
onsdag 15 maj  2019

kl 08.00  går till 
Dalarnas Museum, Falun.

Hälsningar Erik

Vips så var vi inne på andra 
halvan av april. Dags att 
duka upp för påskmiddag. 
Är det inte märkligt ändå 
att vi nästan äter samma 
mat både påsk, midsom-
mar och jul? Vilken fantasi 
liksom..! Få se nu, nu ska vi 
äta riktigt festligt här…sill! 
Vi måste ha sill, och ägg! 
Skinka, det är gott. Hur gick 
tankarna tro, när det skulle 
ställas till med stort kalas 
inför de här storhelgerna. 
Eller så kopierade man jul-
firandet rakt av helt enkelt. 
Äh, vi tar julmaten nu till 
påsk också! Fast vi struntar 
i rödbetssalladen! Bra idé. 
Så bra att det tål att upp-
repas även på midsom-
marafton. Men då byts 
rödbetssalladen ut mot mi-
mosasallad och så adderas 
det en jordgubbstårta för 
att ge det hela lite sommar-
stämning. Sakta men säkert 
börjar det väl ändå att 
smyga sig in lite nya smaker, 
även på de här traditionella 
högtidernas bord, det är 
toppen tycker vi. För vad 
är härligare än att testa nya 
maträtter och få nya favori-
ter. Men nu är det påsk som 
gäller så se till att ladda upp 
med ägg, och var glada att 
det just är hönsägg som hör 
till vårt påskbord. För tänk 
när alla har satt sig till bords  
och någon förfärat utropar 
– men äggen, vi har glömt 
att koka ägg!  Då får vi vara 
glada att det är hönsägg och 
inte strutsägg som ska vara 
med på påskmiddagen. 
Ett strutsägg tar nämligen 
40 minuter att koka.! 
Glad Påsk på er och glöm 
inte att köpa ägg. 

Ha de!  
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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 så fort som möjligt 
till:  070-2538457 eller evylena@telia.com

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: PostNord

 AnnonsKullan 
finns även 

på Facebook 
och Instagram

vill du ha

lokala
butiker

ochföretag
imorgon,
så använd
dem idag!

Blybergs 
samfällighetsförening
Kallelse till årsstämma

Måndagen den 29 april 2019 
klockan 19.00 Blybergs bystuga

Klockan 18.45 registrering 
av röstberättigade

Ärenden enligt stadgarna
Kaffe

Årsredovisningshandlingar 
finns tillgängliga hos kassören 

och i bykontoret 
Styrelsen

ÅRsMöte
Nornäs samfällighetsförening

25/4-2019 kl 18:00
Välkomna.

Van- och Ärsjöns
samfällighetsförening

Kallar delägarna till årsmöte
måndag 6 maj kl 18.00

Plats ”lokalen” Lövnäsv. 28
Stämmohandlingar finns

hos ordf. Ivan Solder
Välkomna
Styrelsen

Karlsarvets 
samfällighetsförening

har ÅRSMÖTE
i bystugan

fredag 26 april 2019 kl 19.00
Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!
Styrelsen

Älvdalens Blomsterfond
 ÅRsMöte  i Brittgården
onsdag 8 maj, kl 16:00

Styrelsen

Årsmöte Näsets JVF 
tors 16/5 kl 19 i bystugan. 

Ärenden enl stadgar.
Gamla och nya jägare anmäl t G 
Wallin, 070-3799637, el A Barke, 

070-5418532, senast 15/5. 
OBS! Anmälan 

OBLIGATORISK för ALLA!

Läs också i vår FB-grupp om 
årets jaktnyheter.

STYRELSENFarsor & Morsor på byn
(Nattvandrarna)

Swish:  1235400742
Bankkonto:  8166-1, 694278255-5
Tack för ditt stöd till ungdomar i Älvdalen!



5AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

070-368 40 50
owe@hanslouise.se
www.hanslouise.se

TRYCKSAKER • VISITKORT 
DEKALER • AFFISCHER • ROLL-UPS

Owe Rosén

Nästa nummer av AnnonsKullan 

delas ut 8 maj
Manusstopp fredag 3 maj

Byggmästare 
Kjell Johansson & Söner AB

Byggkonsult, Kjell Johansson
070-6452662   kjellj.sab@gmail.com

KJS AB

Vi åtar oss byggkonsultuppdrag som

• Kontrollansvarig Certifierad i SITAC SC0315-15
• Bygglovshandlingar, ritningar mm.
• Upprättar Kostnadsberäkningar BYGG i Wikells     
  Sektionsfakta ROT
• Rådgivning i byggfrågor
• Fasta Priser

Anna Forstman gör ansiktsbehandlingar och 
Brenda Westra (Din Kompass) gör massage (60 min) 
på Norrsjöns Gästgifveri i Sörsjön. 
Under veckorna 15-21 har vi specialpris på dessa behandlingar;

Wellness  500 kr, Hotstone 750 kr,  Sportmassage 700 kr
Klassisk  600 kr,  “Dalen” Hammam 850 kr  
Ansiktsbehandling 30 min 300kr
Ansiktsbehandling 60 min 500kr

Duobehandlingar, där vi även bjuder på te och snacks
30 min. ansiktsbehandling/30 min. massage 600 kr
60 min. ansiktsbehandling /60 min massage 1000 kr

Varmt välkomna önskar Anna och Brenda 

Varför inte unna dig lite vardagslyx 
tillsammans med din mamma, syster, 

kompis, bror eller din kära. 

Boka på 
0708-726668 (Anna) 
070-2868339 (Brenda)

Våren är här!

Kultur och FritiD

Älvdalens kommun
                        informerar

Sommarlovsaktiviteter 2019
Älvdalens kommun kan erbjuda barn i åldrarna 6–15 år 
gratis sommarlovsaktiviteter med hjälp av medel från 
Socialstyrelsen. Till detta behöver kommunen er 
förenings eller organisations hjälp.
Anordna gratis aktiviteter för barn och unga och få 
ersättning från kommunen.
Anmäl era sommarlovsaktiviteter via länken 
alvdalen.se/sommarlovsaktiviteter
Vi behöver er anmälan senast 12 maj.
Alla aktiviteter sammanställs och presenteras i skolorna, 
på kommunens hemsida, sociala medier, anslagstavlor 
och i lokala annonstidningar.

 
Boka höstens tider i kommunens 

idrottsanläggningar
Ansök om fasta tider i kommunens lokaler via länken 
alvdalen.se/bokalokal
Vi behöver din ansökan senast 1 juni.

Älvdalens kommun
Tel: 0251 - 313 00
e-post: kommun@alvdalen.se
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Öppet mån-fre 9-18

Vårstäda!
Matt-nyheter 

i butiken

50% 
på ryamattor

40% 
på utgående 
gångmattor

Nu säljer vi även svenska 
mattor från Horredsmattan

Glad Påsk

manusstopp fredag 3/5

8 maj

Nästa nummer

Följande nummer av 
AnnonsKullan

  22/5, 19/6

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

0251-597330

Är du intresserad av bra kvalité till lågt pris?

Vid beställning av Bäcklunda-kök v.19-21 

erbjuder vi 20% rabatt på komplett kök.

Vill du veta mer, besök vår köksutställning 
på Företagsmässan 10-11/5 eller
vår nya köksutställning i butiken.

Funderar du på att byta kök?

www.nodava.se
   020-55 27 00

Första och tredje lördagen  
i varje månad är öppen:
Älvdalen kl 10-14 
Särna      kl 09-12
Idre         kl 13-16

 

  

GLAD PÅSK

 

   

Skärtorsdag öppet i Idre kl 13-16 
Annandagen (mån) stängt i Särna och Älvdalen 

Älvdalen får nya tider som gäller hela året: 
Mån, Tis, Ons   kl 10-18   
Lördag     kl 10-14*  
*första helgfria lördagen i varje månad, under maj-aug 
både första och tredje lördagen.
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Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

tel 0251-10800    

e A-C dA-B a- b 68-70dB

Plats för adress, öppettider mm. Da skoles aut qui 
doluptaposa sequatectur mo mos comnis
sequi net, voluptatiam volenim olorem iusant ped 
quas ut quata nimaioriae elit minctem et
sitem ilibus a dio voluptatiam volenim.

Plats för logo

SÄKERHET FRÅN FÖRSTA 
TILL SISTA MILEN (1)

NYHET

(1) Första och sista milen (sista = 2 mm mönsterdjup), på dimension  
205/55 R16 91V MICHELIN PRIMACY 4, ligger över miniminivån för  
våtgrepp enligt den europeiska föreskriften R117.  

BJUDER UPP TILL DANS PÅ 

MÄSSFESTEN
På Hotell Älvdalen 

Lördag 11 maj kl. 18-01 
kl. 18-21 Mässbuffé, 220:- ink. entré  

KL. 21-01 WIIK & C/O 
entré: 100:-,  entré utställare: 80:-, 18 år leg

Boka bord på tel: 0251-105 00  

såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

MS 193 
NU 3390:-
ord pris 4290:-

MS 261 c-M 
7290:-

Nu har vi börjat 
fylla butiken med 

våRnYheTeR!

Glad påsk
 önskar Johannes med personal

Tandläkare Johannes Hütter   
Dalag. 12, Orsa • 0250-401 75 • www.orsatandvard.se

Aktuella öppettider och information hittar du på vår hemsida eller på Facebook!

Behöver  
du hjälp med  

Dina tänder? 
Ring oss! 

Stöd oss, och hjälp fler 
cancerdrabbade tillbaka till livet. 

Swisha 100 kronor eller mer 
till 900 2064.

Tack för ditt stöd!
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Älvdalens VVS inbjuder till

Plats: ribbholmsvägen 5, Älvdalen

Kl  13.00 - 17.00
26 /4

Mest varmvatten, varvtalsstyrning och högsta energiklass
gör CTC GSi 12, GSi 16 och EcoAir till några av Sveriges 
bästa värmepumpar. Med Energyflex kan du enkelt kombinera 
din vedpanna med en värmepump från CTC.

carsten från ctc och Kenneth från Värmebaronen 
hälsar alla varmt välkomna!

Kenneth visar Ved, Pellets och Sol.

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

info@byggv.se
0251-597330

Vi har raketerna 
inför Valborg!

Dags för sommarDäck

Vi erbjuder 
däck och fälg 
från Tomason.

Vi säljer även det 
beprövade budget-
märket Windforce.
Pris från 640:-/st (16”)

Vi har även flera märken att 
välja på, kontakta oss för pris.


