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Gratistidning

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

info@byggv.se
0251-597330

Fars dag 10/11
handla present på Elon Älvdalen

Gravlyktor inför alla helgons dag
Obs! byggvaruhuset 
är stängt lördag 2/11

Halloween - vi har  
ljusslingor, belysning m.m.
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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

åsEn

18.30  Samtalsgrupp i Brittgården.

Måndag 4 november

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården. Inställt!

11.00  Andakt i Tallbacken. 
Andreas Nerelius,  Mait Thoäng

14.00-16.00  Må Bra Kören 
i Brittgården.

Onsdag 6 november

Torsdag 31 oktober

ÄlvdalEn

11.00-13.00  Åsens kyrkliga 
arbetskrets i Knutstugan.   

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

16.00  Ljuständningsgudsjänst
i kyrkan. Andreas Nerelius,  Mait Thoäng, 
kyrkokören.

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, Entréplan. 
11.30-13.00  Sopplunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Missionskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen. 
19.00  Klimatföreläsning i Brittgården.
Cecilia Malmström
 Arr:  Älvdalens församling 
och Folkuniversitetet. 

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

söndag 10 november

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

Måndag 11 november

Alla helgons dag 
lördag 2 november

Torsdag  7 november
9.00-12.00  Öppna förskolan i 
Brittgården, övervåningen.
18.30  Trivselkväll i Brittgården.
Gun och Inga berättar om SKUT 
och sin resa till Fuengirola Spanien. 
        /se annons/

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

12.15  Lunchmusik i kyrkan, soppa 
serveras efteråt. Mait Thoäng

Tisdag 5 november

13.00-15.00  Café Mötesplats 
Älvdalen i Brittgården.  

lördag 9 novemberOnsdag 30 oktober
14.00-16.00  Må Bra Kören 
i Brittgården. Inställt!

11.30  Invigning av Kyrkoreservat 
vid älven. 
Det går kyrkskjuts för de som vill 
följa, vi samlas vid Brittgården 11.15        

13.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Välkomnande av nya kyrkoherden.
Andreas Nerelius,  Mait Thoäng.

Tisdag 12 november

Onsdag 13 november
14.00-16.00  Må Bra Kören 
i Brittgården.

EvErTsbErg

nOrnÄs

18.00  Ljuständningsgudsjänst
i Evertsbergs kapell. 
Andreas Nerelius,  Mait Thoäng.

lördag 2 november

14.00  Ljuständningsgudsjänst
i Nornäs kapell. 
Andreas Nerelius,  Mait Thoäng.

söndag 3 november

Tisdag 5 november

Inbjudan tILL 
kyrkoherdemottagnIng

Älvdalens församling har den stora 
glädjen att inbjuda Dig till gudstjänst

med mottagning av församlingens 
nye kyrkoherde den 10 november 

kl 13.00 Älvdalens kyrka. 
Gudstjänsten sker i närvaro av bl.a 

biskopen i Västerås stift Mikael Mogren.
Efter gudstjänsten inbjudes till lättare 

lunch i församlingshemmet-Brittgården.
Varmt välkommen!

12.00  Musikcafé med KGB 
i Nornäs bygdegård.   /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling. 

Torsdag  14 november

kyrkofullmäktige
kallas till sammanträde 
i brittgården, Älvdalen

Torsdag den 14 november, kl. 19.00
Ärenden: bl.a. budget 2020

Älvdalen 2019-10-25

Inger Nyberg
Ordförande
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Evy & Lena

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 30/10  kl 13–15 Kulturkaffe med besök av Eva Nylander. 
Söndag  3/11   kl 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska.
Onsdag  6/11   kl 13–15 Dorkas. Besök av Eva Reithner. ”Minns i november - en fäbod, 
           en vandring, en vårdag”
Söndag 10/11   kl 11.00  Gudstjänst på burmesiska och svenska.
Onsdag 13/11  kl 13–15 Kulturkaffe med Vernissage ”Återvunnet” (se separat annons) 

Skrotkonstutställning 
i Salem 

av Ulla Persson, Blyberg
13–22 nov. kl 12–15

Vernissage 13/11
Välkommen! 

ÅTERVUNNET

Kom och sjung, umgås och fika. 
Inga förkunskaper krävs.
Ledare: Mathilda Wiklund. 
Vi ser gärna en kör med blandade åldrar. Ingen avgift.
Övning tisdag 12, 19, 26 november kl 18:30 – 20:00

NOVEMBERKÖREN 
– ETT SÅNGPROJEKT I SALEM

8/12 lJUs I MÖrKEr
Adventsafton i Salem kl 17:00 (övning från 14:00)

Frågor? Kontakta: 
Mathilda Wiklund  073-8412321

Vi bjuder på varm glögg och saft
som serveras vid Västra 
och Östra kyrkogården

Alla helgons dag 2 november kl. 11-18 

GRAVKAPELLET ÄR ÖPPET, KOM GÄRNA IN!
Kyrkoherde Andreas finns på plats under dagen för samtal. 

VARMT VÄLKOMNA!
Begravningsverksamheten i Älvdalen

Om Du har frågor eller funderingar kring gravar och gravstenar
är Du välkommen upp till oss på östra kyrkogården.

Vi har ett litet parti gravljus till försäljning
(kontant eller swish)

Nästa nummer 
13 november

manusstopp fredag 8/11

November strax och man 
kan väl i alla fall tro att 
det är myggfritt nu ett tag. 
Åtminstone i Älvdalstrak-
ten. Alltid nåt. Det är ju 
för- och nackdelar med allt. 
Myggorna förresten, de 
har funnits sedan perioden 
”Trias”, över 400 miljoner 
år sedan. Och även om 
man kan tro att männis-
koblod är det bästa de vet, 
allt för deras överlevnad, så 
lever de faktiskt på blom-
mors nektar, precis som 
vilken fridfull och vacker 
fjäril som helst. Det är 
honorna som är ute efter 
protein som de behöver 
till sin äggproduktion som 
ger sig på oss. Nog så ir-
riterande det i och för sig, 
kan ju kännas som det är 
onödigt många äggprodu-
cerande myggtjejer som är 
i farten när man sitter där 
ute och försöker njuta av en 
av tre ljumma sommarkväl-
lar. Myggorna har också en 
uppgift, förutom att vara 
jättemånga och störande; 
de är viktig, viktig näring 
för tusentals andra arter, 
det skulle bli ett ofyllbart 
hål i näringscykeln om de 
små rackarna utrotades, 
vilket man ju mer än en 
gång önskat. Men som med 
mångt och mycket, alla är 
viktiga, stora som små. Nu 
säger vi dock på återse-
ende till myggflickorna 
om några månader. Under 
tiden fryser vi häcken av 
oss, skottar snö tills vi 
spyr och firar jul. För allas 
överlevnad finns ju tack 
och lov både varma kläder, 
utrustning, blommor och 
nöjen för att vi ska kunna 
genomlida den här kalla 
årstiden, hos våra butiker 
och näringsidkare i Älvda-
len såklart. Tur vi har dem!  

Ha de!
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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  

höst-loppis
Lördag 2/11  kl 10-15 

i Rots bystuga

Många säljare med fulla 
bord med fina fynd!

Försäljning av hembakat 
kaffebröd.  

Välkomna!
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

GLÅMÅKwELDER
1994 startade föreningen 
Glåmåkwelder = Pratkvällar. 
Till en början var det mest 
samtal om olika ting. De som är 
intresserade av älvdalska träffas 
och talar om ord och uttryck i 
listan som byombudet har ställt 
i ordning. Det kan vara ord 
om olika traditioner, perso-
ner, skrönor och olika väsen 
som det har talats om i bon-
desamhället. Men även gamla 
vardagsord som inte används 
längre väcks till liv igen. Det är 
självklart INGET krav på att 
du måste kunna tala älvdalska 
utan alla är varmt välkomna att 
närvara denna kväll. 

glåMåKWEld
i småskaulam i Äväsbjärr

7 november kl. 18.30

Tagið nista min ið
Welkumner!

,

Massage  
Pilates 
-matta 
-reformer 

 Stenmassage        
 Skidlektioner 

 -privat 
 -grupp 

Kompetens. Engagemang. Passion 

Vi hjälper dig hela vägen. 
Massage●Rehab övningar●Träning

KONTAKT 
info@sportkullan.se 

072-522 80 04 
Lokalen, Älvdalen

Älvdalens 
golfklubb

bjuder in till 
HÖsTårsMÖTE

Plats: Älvdalens camping
Datum/Tid: Onsdagen 
den 13/11 klockan 19:00

Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!
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Kör säkert i vinter 
med däck från
michelin

Nr 1 på bromsning på is, 
nytt och efter 1 000 mil(1)

Nr 1 på väghållning på is(1)

Komfort och Trygg 
körning(1)

Hastighetsindex: T, H
Profil: 65 till 35
Fälgdiameter: 15” till 20”

(1) Jämförelse gjord mot likvärdiga konkurrenter. Mer information om testerna finns på Michelins hemsida www.michelin.se.

Det här däcket omfattas inte av däcketiketten.

Testvinnare
- 2018, 2019

Köp dina Michelin och BFGoodrich däck hos 

Heeds Bil och Vulk AB
Snickarvägen 7 • 796 30 Älvdalen

Tel 0251-10800    

EHF:s Julmarknad på Rots Skans 
Lördag  30/11  kl. 9 - 17

 
Vill du lämna in dina alster till försäljning? 

Hämta ett inlämningsformulär på Rots Skans exp. 
och lämna in dina alster den 27/11 kl. 10-19

eller 
Boka en plats utomhus och sälj själv?

Ring 0251-43290, vardagar 8-12, 13-16

    Arr. Elfdalens Hembygdsförening

Utan huv har du inget skydd 
mot regn & snö.
Vi har rostfria & öppningsbara 
skorstenshuvar från 2500 kr 
inkl. montering.

Tel: 073-9799580

SkorStenShuv
Vittrar din skorsten sönder?

De gravplatser som berörs är försedda med skylt med 
uppmaning att kontakta församlingens expedition. På 
kyrkogårdarnas anslagstavlor och församlingens webb-
plats www.svenskakyrkan.se/alvdalen/begravningsverk-
samheten finns en förteckning över de gravplatser som 
försetts med skyltar.

Du som vill veta mer om denna information eller om du 
är antecknad som gravrättsinnehavare är välkommen att 
kontakta Älvdalens församling. 

Får inte huvudmannen kontakt med intressent inom två 
år från det att gravplatsen blivit skyltad kan gravplatsen 
komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. 
Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Församlingsxpeditionens telefon- och besökstider är:
måndag 10.00 – 12.00, tisdag stängt, 
onsdag, torsdag och fredag 10.00 – 12.00. 
Tel. 0251-431 40
Besöksadress: Dalgatan 74, 
Brev skickas till: Box 105, 796 22 Älvdalen.
E-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Älvdalen 2019-10-25 
Begravningsverksamheten, 
Älvdalens församling 

Älvdalens församling söker gravrättsinne-
havare till gravplatser på församlingens 
samtliga kyrkogårdar.

Nästa nummer av AnnonsKullan 
delas ut 13 november

manusstopp fredag 8/11

Varje dag drabbas 
ett barn av cancer.
Men det finns hopp. 
Swisha till 90 20 900  
och stöd forskningen.
Tack.
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• kläder •
1000-tals olika mode- 

och fritidsplagg
bortvräkes!!

Prisex:
WCt-byxa 90:-/st

• prylar •
10000-tals prylar, t.ex 

hushålls-,  kontors- 
och hygienartiklar, 

verktyg, leksaker m.m.

allt 10:-/st

utförsäljning

• väsa bystuga •
Fredag 1/11 • lördag 2/11  • söndag 3/11

 Måndag 4/11  •  Tisdag 5/11 

Info: SDS Import, Stefan tel. 070-341 67 47

alla dagar kl. 10-18

Kontakt: 
bibliotek-kultur@alvdalen.se 
alt. 0251-31270

Älvdalens kommun
informerar

nordisk litterAturVeckA PÅ BiBlioteket

kura gryning: sagostund på älvdalska

Emil Eriksson från Wilum og Bellum kommer och 
läser en saga på älvdalska.

Måndag 11/11, kl 09
På Älvdalens bibliotek

Kostnadsfritt.

 
kura skymning: Oväsen i Älvdalen
Författaren Annika Andebark berättar om häxpro-
cesserna i Älvdalen och läser ur sin kommande 
roman Oväsen i Älvdalen

Torsdag 14/11, kl 18
på Älvdalens bibliotek

Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Älvdalens kommun
informerar

Varje torsdag efter skolan har vi aktiviteter på biblioteket, 
så som tv-spel, testa på VR, programmering, pyssel, 
brädspel och mycket mer. Kom in till biblioteket och se 
vad som händer! 
Varje torsdag med start v. 45 kl 14-16

På Älvdalens bibliotek

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

UTSTÄLLNING HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR 
PÅ BiBlioteket
Utställning om den populära barnboksserien Handbok 
för superhjältar, där vi får följa Lisas spännande resa från 
när hon hittar en handbok på biblioteket till att hon blir en 
superhjälte! 

Från v.46 till och med v.48

På Älvdalens bibliotek
Kostnadsfritt

SUPERHJÄLTEPYSSEL MED HANNA NIELSEN
Kom och pyssla tillsammans med konstnären 
Hanna Nielsen

14/11, kl 15-18
Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika! 

För mer info och anmälan:
bibliotek-kultur@alvdalen.se alt. 0251-312 70

AFTER SCHOOL PÅ BIBLIOTEKET

Utställningen kommer från seriefrämjandet.

Skänk en 
minnesgåva
 Läs mer på wwf.se/minnesgava 
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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!

Årets Julbord

boka på 0251-10980, 
dalgatan118@hotmail.com 
eller via Facebook

449 kr
barn 8-12 år 175 kr 
1-7 år 15 kr/år

Vårt klassiska julbord 
med lokala delikatesser och vilt!

Stort dessert- och godisbord!

Torsdagar 
5:e och 12:e dec.
18:00-22:00

Lördagar 
7:e och 14:e dec.
18:00-22:00

Söndagar
8:e och 15:e dec.
13:00-16:00

Varmt välkomna!

För grupper om minst 25 
personer tar vi emot på 
andra tider och datum. 

Såg & kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Nu har vi börjat 
fylla butiken 
med snöslungor 
inför vintern!

Nästa nummer av AnnonsKullan

13 november
manusstopp fredag 8/11

evylena@telia.com
0251-43131

www.annonskullan.se

Älvdalen

inbjuder till 

Julshoppingresa
till Borlänge

den 14 november
Avgång från Turistbyrån kl 9.00
Pris 200:- OBS endast resan ingår 
i priset! Dagen fri för egna aktivi-

teter. Hemma igen ca kl 18.00
Ha en trevlig dag och resa!

Styrelsen
Anmälan och betalning senast 7/11

Betalning till BG 5462-1701
Anmälan till:
Britt-Marie 070-367 1753 
Erik  070-674 4378
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SÄSONGSPASS
TILL SUPERPRIS!

Du som är skriven i en angränsande kommun
till Malung-Sälens kommun
Älvdalen, Mora, Vansbro, eller Torsby Kommun har även denna säsong möjligheten att köpa Kläppens 
säsongsskipass till superpris: Vuxen (från 16 år) för endast 2000 SEK, 8-15 år 1500 SEK och 0-7 år 0 SEK. 
Säsongsskipassen köps i shopen vid Välkomstcentret fram till och med den 12/12, eller online på www.klappen.se
med kampanjkoden: Granne2020. Du hämtar ut ditt säsongsskipass i Kläppen mot uppvisande av personbevis.

För att få köpa säsongsskipass hos oss måste du kunna visa upp ett personbevis (att du är skriven i en 
angränsande kommun) och en giltig ID-handling. Ett personbevis visar du upp på mobilen eller skriver ut 
på www.skatteverket.se med din e-legitimation.

Har du frågor kring säsongsskipass är du välkommen att kontakta oss på 
telefon: 0280-962 00 eller info@klappen.se

Passa på att fynda välkända varumärken och 
utförsäljning av hyrutrustning innan säsongen 
börjar. Skidshopen håller öppet för REA och 
försäljning av säsongsskipass, enligt nedan:

ÖPPET  
LÖR 26/10- SÖN 3/11 10:00-16:00
HELGER (LÖR-SÖN) FR.O.M 9/11  
10:00-16:00

REA 
I VÅR SHOP!


