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Urval av veckans annonser...

Hela Hottis
Gungar

BERGM
ANCHRIST
ER

För bokning ring: 0251-105 00

HOTELL ÄLVDALEN
LÖRDAG 28/9-2019 KL. 18-02

Kl. 18-21Buffé & Entré 400:-  
Kl. 22-02 Fest i två våningar!  

Förköp entré: 200:-, entré vid dörren 220:- 18 år, leg

BOENDEPAKET 
Boende + Mat + Entré + Frukost

1.000:-  
(del i dubbelrum) (enkelrumstillägg 300:-) 

Starring:  
Johan Berglund  

& hans tomtar på loftet
 

Musiken står Valliants för;  
– Gustav, Jonas & Kalle  

är laddade

Fredag   29/11   Lördag      30/11  
Fredag      6/12  Lördag      7/12  
Fredag   13/12   
Insläpp till restaurangen kl. 19.00  
Pris: 590:-/person, Bokningen är bindade
För bokning ring: 0251-105 00 

Varmt välkomna till Hotell Älvdalen!

KLASSISKT JULBORD 
MED SHOWEN  
”En gubbe från  
Pepparkakeland” 
–  En överjäst blandning  

av musik, humor och ymse!

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

info@byggv.se
0251-597330

Passa på!

Nu 134:-/m2

tillfälligt  parti

Smartpanel HDF (Grundad för målning)

ordinarie pris 202:-/m2

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

o.p. 10990:- o.p. 9990:-
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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  Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Den helige Mikaels dag

Söndag 29 september

åSen

18.30
Samtalsgrupp i Brittgården.

Måndag 30 september

15.00                                 
Ekumenisk gudstjänst i kyrkan. 
Utdelning av bibel för barn. 
Kyrkkorv/kyrkkaffe.
Inga Persson,  Mait Thoäng

9.00-12.00  
Öppna förskolan i Brittgården.

11.00
Andakt i Tallbacken
14.00-16.00
Må Bra Kören i Brittgården.

Onsdag 2 oktober

Torsdag 26 september

Älvdalen

11.00-13.00  
Åsens kyrkliga arbetskrets.   

Diakonicenters Textilavdelning   Tel: 0251-431 65   Måndag 10.00-18.00,  Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

13.00-15.00 
Mötesplats Älvdalen i Brittgården.  

10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården.  
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00  
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.
15.15-16.45 
Måndagskul i Brittgården. 

Sextonde söndag efter trefaldighet

Söndag 6 oktober

10.30-11.30 
Vagga gunga gå i Brittgården. 
11.30-13.00 
Sopplunch i Brittgården.
13.00  
Missionskretsen i Brittgården.
15.15-16.45 
Måndagskul i Brittgården.

Måndag 7 oktober

Onsdag 25 september
14.00-16.00
Må Bra Kören i Brittgården. 

lördag 28 september

Torsdag  3 oktober
9.00-12.00  
Öppna förskolan i Brittgården

11.00                                 
Mässa i kyrkan.
Mait Thoäng 

Tisdag 8 oktober

nOrnÄS

12.00 
Musikcafé med Kjell Thiger i 
Brunnsbergs bystuga.
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

                  Ledare:  
Barn och ungdom:  Carina Wallin 
och Linda Axelsson
Må bra kören:  Linda Axelsson
Husmor:  Lena Backlund
Kyrkans syföreningar:  Lena 
Schröder
Samtalsgrupp:  Inga Persson

Onsdag 9 oktober
14.00-16.00
Må Bra Kören i Brittgården. 

Söndag 6 oktober
14.00                                 
Gudstjänst i Nornäs kapell.

Tisdag 8 oktober

Lars Häggberg
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Evy & Lena

Nästa nummer 
9 oktober

manusstopp fredag 4/10

Besök också gärna                       Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16
Lunchservering i Salem torsdagar från 11.30

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 25/9 kl 13–15 Dorkas. Terminsstart. Gemenskap för daglediga, andakt, servering och lotteri. 
Söndag 29/9 kl 15.00   Gudstjänst för små och stora i Älvdalens kyrka med utdelning 
         av biblar till 5-åringar. 
Onsdag 2/10 kl 13–15 Öppen dörr med Kulturkaffe. 
Söndag 6/10 kl 11.00   Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska. 
Onsdag 9/10 kl 13–15 Dorkas.  

Runt, runt och fram och till-
baka, in i alla rum och tillbaks 
igen. En titt i kylskåpet, toan 
kanske.. nää…! Var sjutton la 
jag bilnyckeln som jag tog upp 
från hallbyrån för en millise-
kund sen?! Känner ni igen er? 
Minnet är väl ändå rätt fantas-
tiskt. Från den ena sekunden 
till den andra så har man ingen 
aning om var man lagt ifrån sig 
det man nyss hade i händerna. 
Man kommer inte ihåg namnet 
på den man möter i affären, 
personen man känner så väl, 
men vad heter människan??! 
Glasögonen, var är dom..? Efter 
att man irrat runt och tittat 
både här och där så kliar man 
sig förbryllat i huvudet, bara 
för att upptäcka att där var de 
ju! På huvudet! Däremot så 
kommer man lätt som en plätt 
ihåg exakt hur det gick till när 
man till exempel gjorde rent 
fläktarna i storköket på en slags 
hushållsutbildning man gått för 
snart fyrtio år sedan. Att man 
lade fläktarna i blöt i vatten 
med ett fettlösande ämne som 
hette ”Dilutin”. Väldigt viktigt 
att komma ihåg. Eller? Lite 
konstigt är det, hur vissa saker 
har fastnat i minnet för alltid, 
medan andra helt har fallit bort. 
Det så kallade korttidsminnet 
delar tydligen upp intryck i 
små delar, som max i fyra delar, 
vi kan till exempel inte så lätt 
minnas ett telefonnummer 
om vi bara rabblar siffrorna, 
men om vi däremot delar upp 
siffrorna i fyra grupper så kan 
vi minnas det. Sen har vi ju 
en så kallad förträngningsme-
kanism också, den har vi stor 
nytta av nu när det bara är runt 
hundra dagar kvar till jul och 
de har börjat trumpeta ut om 
snöfall här och där i landet på 
väderleksrapporten. Då kan vi 
helt enkelt välja att bara min-
nas det idylliska med både jul 
och vinter. Härlig fluffig snö, 
tindrande barnaögon, krispiga 
promenader med knarrande 
snö under skosulorna, sol och 
glädje hela vintern lång. Vem 
minns snålblåsten när man 
ska försöka skotta fram bilen 
litet snabbt på morgonkvisten, 
stressen inför julen när man 
hålögd slår in de sista paketen i 
gryningen på julaftonsmorgon. 
Ishalka och snöslask. Nej, vi 
kan inte minnas att vi någonsin 
haft det så..? 
Ha de!

För beställning, tel. 076-2121588 /Peter • www.sollerojordgubbar.se

Tisdagar   kl 16.00-16.30
lördagar  kl 14.00-14.30

Särna   (park. vid kyrkan)

varje måndag & torsdag

kl. 17.00-17.30

Älvdalen
(mitt emot Biografen)

Tisdagar   kl 17.00-17.30
lördagar  kl 15.00-15.30

Idre  (vid Idrebua)

Hallon
Kantareller

Lingon
Hjortronsylt

Passa på nu! Sista veckorna!

Lokalt odlade. Säljes i 5-liters lådor.

alzheimerfonden.se | Tel 020-30 11 30
PG 90 11 19-8 | BG 901-1198

TACK FÖR ERT  
STÖD TILL  DEMENS- 

FORSKNINGEN!
Unga anhöriga

SKÄNK MED HJÄRTAT 
FÖR HJÄRNAN
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Grattis

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

 AnnonsKullan 
finns även 

på Facebook 
och Instagram

lufTpISTOlSkyTTe

Kontaktpersoner: Jan Andersson  070-530 49 52
  Hans Nylund    070-586 41 49

Onsdagen den 23 oktober 
anordnar Älvdalens Pistolklubb en 

”Provapåkväll” för ungdomar och vuxna. 
Om du vill prova på att skjuta luftpistol så är du 

välkommen  till luftskyttehallen i källaren på Sporthallen 
mellan kl 18.00-19.30   Minimiålder är 10 år

Välkomna!

ÅrsmöTe  Tisdag 8 oktober kl. 18.30
     i Blybergs bystuga. 

Många grattiskramar 
till vår älskade 

Love Garbergs 
som den 28 september 

fyller 11 år.
Vi som gratulerar är hela 

släkten genom mumun och 
Anselm i Lillhärdal

Varje dag dör 
fem svenskar 
av diabetes. 

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Hjälp oss hitta 
botemedlet!
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Älvdalen

Inbjuder till MUSIKcAFé i Brunnsbergs bystuga 
Torsdag 26 september 2019  kl 14.00 
med Tommy Gunnars Band, Rättvik

Lotterier, Kaffe/the, smörgås och kaka 60:-   

manusstopp fredag 4/10

9 oktober
Nästa nummer

Följande nummer av 
AnnonsKullan
   30/10, 13/11

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

info@byggv.se
0251-597330

passa på!

nu 134:-/m2

tillfälligt  Parti

Smartpanel HDF (Grundad för målning)

ordinarie pris 202:-/m2

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

o.p. 10990:- o.p. 9990:-

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

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Kyligare tider!

Hjärtligt
Välkomna!

ÖppeTTIder
Mån-Fre 10-18 
Lunch 13-14
Lördag 10-13

TrÄnIngSklÄder 
STruMpOr

MÖSSOr
vanTar

varMa jackOr 
TÄckbyxOr

TÄckkjOlar

TrÄnIngSSkOr 
gOreTex

Vi har laddat med

REA-hörnan 

påfylld med 

Loppispriser

underSTÄll 
pOlyeSTer/ull

regnklÄder

varMa STÖvlar

en tapper liten maskros...

AnnonsKullanAnnonsKullan



6 AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalens kommun
                    informerar

Medverkande vid mässan:
Vård och omsorgsförvaltningen ang. äldreomsorgsplanen.
Myndighetsservice. Region dalarna, folktandvården och vårdcentralen. 
Diakonicenter, svenska kyrkan.PRO, SPF pensionärsföreningar.
ABF och Bilda studieförbund.
Demenssjuksköterska i Älvdalens kommun.
Anhörigstöd. Dagligverksamhet Stugan, Träffpunkten.
Brandförsvaret. Simhallen.
Johannas Flora. Biblioteket. m.fl.

Tisdag 1/10 kl. 14.00-18.00 
i Catarinasalen på Tallbackens äldreboende. 
En eftermiddag fullproppad med lärorik information, 
gott fika och skönsång av Karin Graaf.

Välkommen till äldre- och anhörigmässa i Älvdalen

En för & eftermiddag fullproppad med lärorik information och gott fika
Idre, på Solängsgården torsdag 17/10 kl. 11-14
Särna, på Rockstugan Särna Äldreboende torsdag 17/10 kl. 16-19

Älvdalens kommun
                    informerar

Medverkande vid mässan:
Vård och omsorgsförvaltningen ang. äldreomsorgsplanen.
Region dalarna, folktandvården och vårdcentralen. 
PRO pensionärsförening. Studieförbund ABF. Räddningsförbundet.
Demenssjuksköterska/Älvdalens kommun.
Dagligverksamhet Stugan, Träffpunkten, Rockstugan.
Anhörigstöd. Arbetsterapeut, Hjälpmedel.
Socialpsykiatrin i Älvdalens kommun.Kurvans tyger.
Biblioteket. IdreFjäll. Hemligt uppträdande. m.fl.

Välkommen till äldre- och anhörigmässa i Älvdalens kommun

Älvdalens kommun
informerar

För mer info: Tel: 0251-312 70 
bibliotek-kultur@alvdalen.se

E-MEDBORGARVECKAN 
PÅ BIBLIOTEKET

Måndag 7/10 kl 18-19 på Älvdalens bibliotek 
Anmäl dig till: bibliotek-kultur@alvdalen.se, 
0251-31270 eller på facebook. Kostnadsfritt. 

Föreläsning med Jack Werner: 
”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”
Jack Werner, journalist, författare och programledare 
för Creepypodden föreläser om myter på nätet, fejkade 
berättelser och vikten av källkritik.

Har du frågor om din dator, surfplatta eller mobiltelefon? 
IT-tekniker Arne Strand hjälper dig som har frågor om 
teknik i vardagen eller vill komma igång med bibliotekets 
digitala tjänster så som e-böcker, bibliotekets webbplats, 
Biblio och Pressreader. Inga frågor är för dumma.
Drop in. Kostnadsfritt.

Onsdag 9/10 kl 15-18 på Älvdalens bibliotek

Vi testar Nintendo Switch och bygger ihop roliga tillbehör 
tillsammans. Du kan även spela Xbox! Från ca 8 år. 
Begränsat antal platser. 
Anmäl dig till: ann-louise.danehorn@alvdalen.se, 
0251-31272. Kostnadsfritt. 
Torsdag 10/10 kl 15-16 på Älvdalen bibliotek

Digitalhjälpen

Gaminghour!

Anmäl dig till: 
bibliotek-kultur@alvdalen.se 
alt. 0251-31270

Älvdalens kommun
informerar

Tisdag 15/10 kl 18 på Älvdalens bibliotek 

KLASSIKERCIRKEL PÅ BIBLIOTEKET

Till träffen läser vi klassikern Hemsöborna 
av August Strindberg

Boken får du låna på biblioteket när du 
anmäler dig.

Kursledare: Karin Rytter

föRENINGSSTöD 

Älvdalens kommun
               Informerar

DAGS ATT SöKA föRENINGSSTöD!
Stödet är till för:
- Barn- och ungdomsföreningar
- Pensionärs- och handikappföreningar
- Etniska föreningar
- Övriga föreningar, som verkar i enlighet med de 
allmänna kraven men inte omfattas av ovanstående 
rubriker kan också ansöka,
exempelvis skötsel och underhåll av badplatser, 
skidspår och isrinkar.

Använd gärna vårt webbformulär för att söka förenings-
stöd. Formuläret och de allmänna grundkraven 
för föreningsstöd finns på vår kommunwebb 
www.alvdalen.se, på sidan Bidrag, stöd och sponsring. 
På samma sida finns även en blankett om ni hellre vill 
fylla i er ansökan för hand.
Ansökan ska vara inne hos kommunen senast 1 okt.
för sent inkommen ansökan behandlas ej!

Har du frågor kontakta:
Älvdalens kommun
Kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se

Farsor & Morsor på byn (Nattvandrarna)

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

& hans tomtar på loftet
 

Musiken står Valliants för;  
– Gustav, Jonas & Kalle  

är laddade

Fredag   29/11   Lördag      30/11  
Fredag      6/12  Lördag      7/12  
Fredag   13/12   
Insläpp till restaurangen kl. 19.00  
Pris: 590:-/person, Bokningen är bindade
För bokning ring: 0251-105 00 

Varmt välkomna till Hotell Älvdalen!

KLASSISKT JULBORD 
MED SHOWEN  
”En gubbe från  
Pepparkakeland” 
–  En överjäst blandning  

av musik, humor och ymse!

Kostnadsfritt. Anmäl dig till: 
bibliotek-kultur@alvdalen.se, 
0251-31270 eller på facebook

”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”

Jack Werner, journalist, 
författare och program-
ledare för Creepypodden 
föreläser om myter på 
nätet, fejkade berättelser 
och vikten av källkritik.

Älvdalens kommun
informerar

föRELÄSNING MED JACK WERNER 

Fotograf: Kate Gabor

Måndag 7/10 kl 18-19 på Älvdalens bibliotek 

Av 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808) framgår att 
det ska finnas föreskrifter, d.v.s. regler, om hantering 
av avfall som gäller i kommunen. Det nu framtagna 
förslaget är baserat på ett samverkansprojekt mellan 
ovansiljans och länets övriga kommuner, med lokal 
vidareutveckling. 
Målet har bl.a. varit att:
 • anpassa reglerna enligt nationell rådgivning
 • så långt möjligt harmoniera reglerna i Dalarna
 • synkronisera regelverken i ovansiljans kommuner
 • skapa en tydlig koppling till kommunens 
  avfallsplan och avfallstaxa
 • tydliggöra fastighetsinnehavares och 
  kommunens ansvar

Förslaget finns utställt nu och är tillgängligt fram 
till den 13 oktober 
under ordinarie öppettider på biblioteket i Älvdalen, 
kommunkontoret i Särna och Idre, samt på hemsidorna 
www.alvdalen.se och www.nodava.se och kan även 
erhållas via e-post eller papperskopia per post.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara 
kommunen tillhanda senast den 14 oktober 2019 
på adress: 
Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen 
eller avfall@alvdalen.se

För mer information kontakta
Älvdalens kommun, 
Samhällsenheten 0251-313 00 
eller Nodava AB 020-55 27 00.

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 

Älvdalens kommun
informerar

alzheimerfonden.se 
Tel 020-30 11 30

BARA FORSKNING  
KAN STOPPA  

DEMENSSJUKDOMAR

PG 90 11 19-8
BG 901-1198

Nästa nummer av AnnonsKullan

9 oktober
manusstopp fredag 4/10

evylena@telia.com
0251-43131

www.annonskullan.se
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Hela Hottis
Gungar

BERGM
ANCHRIST
ER

För bokning ring: 0251-105 00

HOTELL ÄLVDALEN
LÖRDAG 28/9-2019 KL. 18-02

Kl. 18-21Buffé & Entré 400:-  
Kl. 22-02 Fest i två våningar!  

Förköp entré: 200:-, entré vid dörren 220:- 18 år, leg

BOENDEPAKET 
Boende + Mat + Entré + Frukost

1.000:-  
(del i dubbelrum) (enkelrumstillägg 300:-) 


