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Priserna gäller vecka 25 
t o m 23/6-19. 

varje tisdag
5%  * Rabatten gäller på hela sortimentet förutom tobak, beställningar, förmedlade  

tjänster, receptfria varor och spel. Går ej att kombinera med andra %-rabatter.

Gäller från det år du fyller 65 år.
Laddas på ditt stammiskonto.
Så länge du handlat med ditt kopplade  
kort de senaste fyra månaderna.

Så här fungerar seniorrabatten:

Handla med seniorrabatt
Som                    hos oss får du fler härliga erbjudandenstammis
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Älvdalen

11.00  Åsens kyrkliga arbetskrets i 
Knutstugan.

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, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

åsen

18.30  Samtalsgrupp i Brittgården.

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

Diakonicenters Textilavdelning   
Tel: 0251-431 65   Måndag 10.00-18.00,  

Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Kyrkliga arbetskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00 
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.

16.00  Musikcafé i Nornäs bygdegård 
med Mari Larsson.   /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

                  Ledare:  
Diakonicenters textilavdelning: 
Annika Hedlund
Barn och ungdom:  Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Husmor:  Lena Backlund
Må Bra Kören:  Alfhild Sehlin
Kyrkans syföreningar:  Alfhild Sehlin
Samtalsgrupp:  Inga Persson

Måndag 17 februari

Fastlagssöndagen 
söndag 23 februari

11.00  Andakt i Tallbacken.

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.
Titti Tegnér-sång.

Sexagesima 
söndag 16 februari

Måndag 24 februari
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Missionskretsen   
i Brittgården.

Tisdag 25 februari

Torsdag 20 februari
9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

Torsdag 13 februari

lördag 15 februari
16.00  Vinterfest i kyrkan. ”Civilisation”

Onsdag  19 februari

Fredag 21 februari
18.30  Vasaloppsinvigning i kyrkan. 
Insläpp från 18.00

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

12.15  Lunchmusik i kyrkan, soppa 
serveras efteråt. 

14.00-16.00  Må bra kören i 
Brittgården. /Terminstart/

Onsdag  26 februari

18.00  Askonsmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

nOrnÄs

Torsdag 13 februari

14.00  Mässa i Nornäs kapell. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.
Titti Tegnér-sång.

söndag 16 februari

Tisdag 25 februari

Vår Fairtradehylla 
har flyttat, nu finns den 
vid expeditionsdisken.
Vi har passat på att fylla 
på den med choklad, 
kryddor och leksaker.

Välkommen in!
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Evy & Lena

AnnonsKullan 
 -  ditt lokala annonsblad 

Nästa nr som räcker i två veckor 
delas ut den 26 februari. 
Manusstopp fredag 21/2

Tel: 0251-43131, 
070-2538457

Mail: evylena@telia.com
www.annonskullan.se

                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 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

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

Onsdag 12/2  kl 13:00 Dorkas – gemenskap för daglediga. Årsmöte. Servering. Lotteri.
Onsdag 19/2  kl 13 – 15 Öppen dörr med kulturkaffe. Välkommen att umgås, fika och samtala om livet.
Söndag  23/2  kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
Onsdag 26/2 kl 13 - 15 Dorkas bjuder in till tema Världsböndagen 2020 
         -program från Zimbabwe. Servering.

Lunchservering i Salem torsdagar från 11:30 
På Soldis, Åsen onsdagar jämna veckor från 11:30

Mellokarusellen är i full 
gång och det röstas på 
alla möjliga sätt. I pau-
sen visas glimtar från 
svunna tider och man 
kan hänge sig åt nos-
talgi för fulla segel. För 
allt var ju såklart bättre 
förr..! Eller det kanske 
det inte var egentligen, 
men nog har det sin 
tjusning nu att se Herr 
Berghagen göra ett snit-
sigt skutt in på scenen. 
Avskalat och enkelt i 
en prydlig kostym. Det 
är annorlunda nu, med 
effekter både ”hittan o 
dittan”. Nu räcker det 
liksom inte att stampa 
takten och knäppa lite 
snitsigt med fingrarna 
för att ta sig till finalen. 
Ju konstigare desto 
bättre. Nutiden i ett 
nötskal. Man kan ta vad 
som helst så är det till-
fixat på något vis, krop-
par, mat, ja det mesta 
faktiskt. Och när allt det 
här börjar gå över styr 
så är det vi små vanliga, 
dödliga som ska rätta till 
allting. Vi ska bojkotta 
allt som hittats på och 
gå tillbaks till att köpa 
lokalproducerat inlindat 
i lite tidningspapper 
eller vad som nu finns 
till hands att återvända. 
Plastburkarna vi har 
i skåpen får vi smyga 

till återvinningen med 
när det skymmer, så vi 
slipper skämmas. Är inte 
allt i varukorgen ekolo-
giskt och fairtrademärkt 
så får vi snabbt fösa det 
genom kassan och ner i 
en hemvävd kasse som 
vi förhoppningsvis fått 
med oss i stressen. An-
nars får vi, gud bevare 
oss, köpa en plastkasse, 
och packa ner våra varor 
och hoppas att ingen 
ser. Som grädde på 
moset så får vi också en 
rejäl dos med flygskam 
om vi fortfarande trils-
kas med att fly det här 
bistra klimatet för en 
vecka i solen. Usch och 
fy! Vi har det inte lätt, 
när hela världens vara 
eller inte vara hänger 
på våra axlar. Så länge 
så gör vi vårt bästa och 
separerar plast från pap-
per och vise versa i en 
aldrig sinande förpack-
ningsström.  

Glöm nu inte att kolla 
innehållet i gelehjärtana 
på fredag, alla hjär-
tans dag. Är det pektin 
från glada kors klövar, 
kor som dansat runt i 
hagarna i närområdet, 
eller är det låtsasgele 
med massa E-ämnen? 
Ha de!
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Mjuk, orange och hemlös
Orangutangen är allvarligt hotad av utrotning. Nära 90 % av antalet orangutanger har  
försvunnit de senaste femtio åren. Detta beror till stor del på att regnskogen, deras livsmiljö, 
skövlas för att ge plats åt oljepalmsplantager. Världsnaturfonden WWF arbetar för att skydda 
regnskogarna och dess invånare, bland annat genom att upprätta nationalparker och skapa 
förutsättningar för ett hållbart uttag av naturresurser, till exempel genom FSC-certifiering. 

Stöd vårt arbete, bli Orangutangfadder idag! wwf.se/orangutangfadder

Bli en hjälte!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 
50 kr till BRIS verksamhet.

PG 90 15 04 -1bris.se
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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, 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

GlåMåKWeld
på Biografen

(rummet bakom scenen, 
ingång  på baksidan)

20 februari kl. 18.30

Tagið nista min ið
Welkumner!

Nästa nummer 26 februarimanusstopp fredag 21/2

Fin soffgrupp. Gyllenbrun 
soffa 3-sits, ca 180 cm bred, 
fåtölj ca 60 cm bred och 
bord ca 115x70 cm
Mkt fin, ej nedsutten, som 
nyskick, inga fläckar. 
Prisidé 500:-
Tel. 0762772331

   Säljes

Sorgtack
Vårt varma Tack 

till er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår kära
Vera Karlsson

vid hennes bortgång 
och begravning.

Barnen med familjer

Sedv. årsmötesförhandlingar.
Gamla och nya medlemmar 
hälsas hjärtligt välkomna!

Vi bjuder på fika. 
OSA senast 1 mars till 

info@welest.se om du önskar fika. 

Välkomna till ÅRSMÖTE
Torsdag 5 mars,  2020

 kl. 18.00 på Tre Björnar

Centerpartikretsen i Älvdalen 
håller ÅRSMÖTE

i Gamla Småskolan, Evertsberg
Torsdag 27 februari kl. 18.00

•Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
•Aktuellt från politiken i Älvdalen.
•Eventuellt någon inbjuden gästtalare.
Vi bjuder på förtäring.

Alla Centerpartimedlemmar hälsas välkomna!
   Styrelsen

utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att 
hitta ett antal intressanta kandidater.  

Vår samarbetspartner UC och Företagarna Region och Riks  
kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda.

2019 Älvdalens Kommun

Delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun 
och som fungerar som en förebild för andra företagare. För att 
bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare skall följande 
kriterier uppfyllas:· Inneha ett betydande ägande av företaget.· Aktivt driva företaget.· Genom gott ledarskap vara en god förebild och  

ambassadör för företagare.· Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam  
på ett sätt som bör premieras. · Ha uthållig god lönsamhet. · Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

SÄRNA IDRE GRÖVELSJÖN&ÄLVDALEN

Var med och nominera Årets Företagare 2019 på din ort!  
Nomineringen skickar du senast den 31 mars 2020 till: 

Frida Torsein på Näringslivskontoret, frida.torsein@alvdalen.se.

För dig som är 13 år och uppåt
i Salem den 18/2 kl 18:00
Frågor? Hör av dig till 
Amanda 076-3225268

Vill du vara med i en 
meningsfull gemenskap?

Välkommen på
UNGDOMSHÄNGNyfiken 

på 
Autism?
www.autism.se
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Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com  •  www.annonskullan.se

AnnonsKullanAnnonsKullan -ditt lokala 
annonsblad-

Älvdalens kommun

Vi söker dig som vill arbeta med ett roligt,  
givande och varierande yrke inom hemtjänst, 

särskilt boende, LSS-verksamhet  
och hälso- och sjukvård.

   söker

Älvdalens kommun
0251-313 00
kommun@alvdalen.se

Sommarvikarier till Älvdalen, Särna och Idre

Läs mer om våra vikariat

alvdalen.se

SPeLdAg På bIbbLAN
Torsdag 27/3 kl. 12-16
Vi testar nya brädspel, 3d pussel och som vanligt 
kan man spela Xbox och Nintendo switch. 
Under hela sportlovet har vi även en tipspromenad 
för barnen. 

För mer info:
Ann-louise.danehorn@alvdalen.se 
0251-312 72

Älvdalens kommun
informerar

SPORTLOV PÅ ÄLVDALENS BIBLIOTEK

Älvdalens Sim- och Ishall
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simhall.ishall@alvdalen.se   0251-312 83
www.alvdalen.se

Vecka 8 gästas vi av flera simläger.
Detta innebär begränsat med plats för 
allmänheten i stora bassängen vissa tider.
Kontakta oss för mer information.

Sportlovstider vecka 9  24/2 - 1/3

För allmänhetensåkning i ishallen se kommunens hemsida.

Välkomna!

Kvällssim och morgonsim utgår v.8 och 9

vi tar emot anmälningar nu för: 
Babysim som startar den 2:a mars och
Crawlkurs som startar den 7:e mars. 

Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och Ishall

Måndag  10.00-16.00
Tisdag  10.00-19.00
Onsdag  10.00-19.00
Torsdag  10.00-19.00
Fre, lör, sön  10.00-16.00

Aqua Crossfit utgår v. 8. Resterande datum för 
Aqua Crossfit är 27/2, 5/3,12/3,19/3 och 26/3

VIdeOgUd är ett nätverk som visar och sprider 
konstfilm i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. 
Nu under våren finns en visiningsstation på biblioteket 
i Älvdalen. I vårens program lyfts fem konstnärer med 
samisk bakgrund och tillhörighet, vars filmer på olika 
vis relaterar till det samiska.

För mer info:
anneli.harden@malung-salen.se

Älvdalens kommun
informerar

VIDEOGUD UTSTÄLLNING

Film från Sapmi på 
Älvdalens bibliotek 
6/2 - 20/5
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Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Sportlovspoppis 
på Sportis!

Välkomna!ÖPPeTTIder
Mån-Fre 10-18 
Lunch 13-14
Lördag 10-13

FIsKeuTrusTnInG
Fiskekort • Maggot

Mössor • täckbyxor
Handskar • Underställ

snÖleKsaKer

sKIdOr FÖr alla 
skidUtHyrning • VallaserVice 

alla Vinterjackor 30% 
och en massa annat upp till halva PrIseT

REA

Uppmärksamma din 
älskling och din pälskling 
med lysande presenter!

Nu har vi fyllt på lagret 
med fröer från Skånefrö.

Solrosfrö, jordnötter, 
talgbollar i hink m.m.

Vårkänslor
i butiken!

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

0251-597330

Alla hjärtans 
dag!!

Ny leverantör 
av fågelfröer!

Vi har laddat upp med allt 
du behöver för din sådd!
Såjord, fröer och tillbehör.

Varje dag drabbas 
ett barn av cancer. 
Men det finns hopp.
Swisha till 90 20 900  
och stöd forskningen.
Tack.

AnnonsKullan
- ditt lokala annonsblad -

www.annonskullan.se
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Nästa nr av  AnnonsKullan 

26 februari

manusstopp fredag 21/2

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Hos oss hittar du produkterna...

Vintern är här igen!

På senare tid är det många som byggt egna små 
träskrank för avfallskärlen. Det är förstås både 
trevligt och fint, men det kan innebära problem 
vid tömningen och då blir det i slutänden även  
ett problem för dig som fastighetsägare. 
En sopbilschaufför tömmer många kärl på en 
dag. För att sophämtningen ska fungera smidigt 
finns det några saker vi ber dig tänka på: 
 
Det ska vara fritt 1,5 meter bakom kärlen för att 
sopbilen ska kunna lyfta kärlet utan att riskera  
att slå i något. Mellan två kärl, samt vid sidan om, 
behöver det vara minst 0,5 meter och ovanför  
kärlen ska det vara helt fritt. 
 
Detta gäller även där en eller flera abonnenter 
ställt ihop sina kärl. 

Tel. 020-55 27 00

Gott om utrymme runt kärlen

Dalgatan 77 • 0251-105 00  
 www.hotellalvdalen.se

VÄLKOMMEN TILL HOTTIS!
Det är hos oss det händer! 

14/3-2020 från KL. 22
Irländskafton med bandet

THE WAVES

28/3-2020 från KL. 22
´70- ´80-´90-TALS  

DISCO

- DAGENS LUNCH - 
Mat lagad med omsorg och mycket kär-

lek! Måndag - Fredag kl. 11-14 
Lördag - Söndag kl. 12-14.30  

Minst två varma rätter på  
buffé varje dag 

Veckans meny hittar du på:
www.hotellalvdalen.se
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INVIGNING I 
ÄLVDALENS KYRKA

21 FEBRUARI 2020 
KLOCKAN 18.30, INSLÄPP 18.00 

Kröning av årets kransmas Daniel Duhlbo.

Underhållning med Sanna Sjödén, Stefan Nykvist, 

Älvdalens Musikskola, Älvdalens Spelmanslag 

och kantor Mait Toäng. 

Några ord på vägen av kyrkoherde Andreas Nerelius. 

Invigningstal av Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn. 

Fanborg med Älvdalens IF:s skidungdomar.

Mingel med blåbärssoppa och tilltugg.

VÄLKOMMEN! 
HELA VINTERVECKANS PROGRAM 

HITTAR DU PÅ VASALOPPET.SE


