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Öppet mån-fre 9-18

Besök gärna deras 
hemsida och inspireras.
Tygprover finns 
i vår butik.

Möbler från Ermatico 
kan beställas i olika modeller och tyger 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

Vi har motorsågar 
från 1890:-

MS 201 

6990:-

inkl.
2 extra kedjor

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

0251-597330

Rengöringsduken som är effektiv 
mot den tuffaste smutsen! 
Tex olja, sot, tjära, fogskum, färg, 
silikon, kalk-avlagringar & lim. 

Tar även bort mikroorganismer (inkl. 
virus) från händer, verktyg och ytor.

Rengöring som även inkluderar hudvård, 
dermatologiskt testad och godkänd.

När du saknar tvål och vatten…

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

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Vårkänslor på Sportis!Vårkänslor på Sportis!
Cyklar inrullade i butiken!
MTB, Standard och El

VårjaCkor från

Träningsskor från

VinterREa 
pågår

Glöm inte att annonsera i annonsKullans påsknummer som gäller i tre veckor! 

Utdelning 9 april 
Manusstopp fredag 3/4 kl 12.00

Salong & Perukmakeri

Lotta Hjalmarsson • Frisör/perukmakare
Dalgatan 106, Älvdalen  070-6652462

Om du inte vill besöka salongen nu under dessa 
Corona-tider gör jag även hembesök!

Ring och boka tid på 070-6652462
Välkommen! 
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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

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.

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

Måndag 30 mars

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Femte söndagen i fastan 
Söndag 29 mars

Torsdag 2 april

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

onsdag 1 april

11.00  Mässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Torsdag 26 mars

14.00-16.00  Må bra kören i 
Brittgården.
17.00-17.45  Barnkör i Brittgården
entréplan.

Palmsöndagen 
Söndag 5 april

Måndag 6 april

10.30-11.30  Vagga gunga gå i 
Brittgården, stora salen. 
11.30-13.00  Påsklunch i Brittgården.          
13.00-15.00 Missionskretsen   
i Brittgården.
15.15-16.45  Måndagskul 
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00 
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.
19.00  Passionsandakt i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

Tisdag 7 april

14.00-16.00  Må bra kören i 
Brittgården.
17.00-17.45  Barnkör i Brittgården, 
entréplan.

9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 

onsdag 25 mars

14.00-16.00  Må bra kören i 
Brittgården.
17.00-17.45  Barnkör i Brittgården, 
entréplan.

19.00  Passionsandakt i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Processionsbärare sökes!
Vi söker personer som kan ställa upp 
som processionsbärare vid begrav-
ningar.
Som bärare behöver man en svart kos-
tym som man får tillhandahålla själv.
Ekonomisk ersättning utgår efter varje 
utfört uppdrag.

För mer information och anmälan 
kontakta Älvdalens församling.
Tel nr expeditionen: 0251-43140

19.00  Passionsandakt i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.

onsdag 8 april

Torsdag 2 april
9.00-12.00  Öppna förskolan 
i Brittgården, övervåningen. 
19.00  Skärtorsdagsmässa i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter, 
Kyrkokören.

Tisdag 7 april

I dessa tider kan vi behöva 
ändra i vårt program med 
kort varsel.

Titta därför gärna på vår 
hemsida där vi uppdaterar 
vårt program löpande. 
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Evy & Lena

AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, 
Idre, Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, 
samt till företag i centrala Älvdalen. Finns även att 
läsa på olika näringsställen i Älvdalen. Senaste 
numret på  www.annonskullan.se 
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller olägen-
het som kan drabba annonsör pga skrift- och tryckfel, 
försening i produktion eller utgivning.

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

                       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

Söndag  29/3 och 5/4  kl 11:00    Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
Onsdag 1/4         kl 13 –15  Öppen dörr med kulturkaffe. Pell Birgitta Andersson 
        och Lena Norin berättar om Långö Liebruk och visar bildspel.

Information angående Dorkas – gemenskap för daglediga:
På grund av det rådande smittskyddsläget är dessa samlingar inställda 
åtminstone fram till påsk.
Det är i dagsläget oklart om och när vi serverar lunch på plats igen. 
Ring för mer information, eller beställ matlåda! 0251-41281
Följ också Älvdalens Baptistförsamling på Facebook för mer information.

Älvdalen

SPF Seniorerna i Älvdalen har 
på grund av rådande läge om 
smittoriskerna av Corona -
viruset beslutat att skjuta 
upp samtliga planerade 
aktiviteter under våren tills-
vidare. 

Vi hoppas att kunna göra en 
omstart med de planerade 
aktiviteterna så snart som 
möjligt.

Även om vi inte kan mötas 
i föreningen kan vi höra av 
oss till varandra med ett 
telefonsamtal eller via sociala 
medier för att inte känna oss 
alltför isolerade.

SPF Seniorerna Älvdalen
Styrelsen

I det här numret av 
AnnonsKullan kan vi inte 
skriva om frösådd, vår-
dagjämning och fågelkvit-
ter eller Våffeldagen. För 
trots att det är frestande att 
ignorera viruset som slog 
ner i världen som en bomb 
så kan vi inte blunda. Vi 
väljer att ge det lite plats 
även här i vår lilla spalt, i ett 
litet annonsblad här i norra 
Dalarna. Ja, vi är också redan 
väldigt trötta på detta eviga 
ältande om denna pandemi 
som drabbat oss. Tills för 
ett par veckor sen så var 
Corona bara ett gott, ljust öl 
att släcka törsten med. Men 
i en handvändning så blev 
det pesten, något som ställde 
allting på sin spets. Världs-
ekonomin slogs omkull och 
befolkningen manades att 
hålla sig hemma. 
Dörrar svetsades igen. 
Toalettpapperet tog slut. Det 
blev panik. Panik är aldrig 
bra. Det är inte lätt att ta bra 
beslut när det råder panik. 
Men mitt i allt kaos så snur-
rar världen vidare och när 
den mörka natten går mot 
gryning och solen stiger upp 
i öst, så ser vi lite klarare. Vi 
förstår att vi måste använda 
vårt sunda förnuft och 
kämpa på tillsammans. Vi 
skyddar våra svaga så gott 
vi kan så att de inte smittas. 
Vi andra får försöka få det 
att gå runt helt enkelt. Leva 
som vanligt så gott det går. 
Handla, äta, simma, annon-
sera erbjudanden såklart, gå 
till frissan och så vidare, och 
vänta ut detta virus som just 
nu har hela världen i sina 
klor. 
Vi behöver alla varandra för 
att leva vidare! Kram på er! 
(givetvis på minst en meters 
avstånd) 
Ha de! 

Heta arbeten
Älvdalen 22 april

Brandskyddsandvarig-SBA
Älvdalen 26 maj

Brandfarlig vara
- mindre omfattning
Älvdalen 2 juni

Brandskyddskontrollant-SBA
Älvdalen 9 juni

Säkra din plats!Utbildningar
för ett brandsäkrare Sverige

BOKA och se alla våra utbildningar på:
www.bfmitt.se | 070-930 63 60

• Heta arbeten
• Hjärt-lungräddning
• Brandskyddsansvarig
• Brandskyddskontrollant
• Brandfarlig vara – mindre omfattning
• Anläggningsskötare Brandlarm
• Första hjälpen Elskador
• Utrymningsledare
• Brandskyddsutbildning

KaLLeLSe
Västermyckelängs 

skifteslags samfällighets-
förening 

kallar till ÅRSSTÄMMa
i Västängs gamla skola 

söndag den 19 april 2020 
kl. 17.00

Ärenden : 
enligt §15 stadgarna.

Handlingarna finns 
i postlådan på skolan

InStäLLt årSmöte 
älvdalens FVOF!

På grund av det rådande 
Coronaläget har styrelsen 

för Älvdalens FVOF beslutat 
att skjuta upp årsstämman 

som är annonserad 
till 2 april.

Meddelande om nytt datum 
annonseras senare.

årsMÖTe
elfdalens

Hembygdsförening

Måndag 6 april 2020
på Rots Skans kl. 19.00

Stadgeenliga ärenden

Älvdalens spelmanslag
Kaffe och smörgås

Välkomna!
Styrelsen

Årsmöte, Ulum Dalska 
Torsdag 26 mars kl 19.00 

på Rots Skans

Inställt 

Nytt datum meddelas senare!
/Styrelsen

Byombudsträffen 
är InställD
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Grattis

Familjen Holms Begravningsbyrå • Dalgatan 76c, 796 31 Älvdalen • 0251-105 10

anmälan till minnesstunder eller att 
lämna en minnesgåva kan göras på 
www.familjenholms.se

Siv Holms Begravningsbyrå har bytt namn till

Vi finns fortfarande  i samma lokaler 
och med samma telefonnummer!

Öppettider Älvdalen måndagar och torsdagar 10-13

Kom och fynda! Kläder, babysaker, inredning, 
gravidkläder, vagnar, leksaker, sport m.m.

Lördag 4/4 kl 9-14  &  Söndag 5/4 kl 10-12
Barnprylsmarknad i Klittens bystuga

Lekhörna och fikaförsäljning. 
Mjölkfritt, glutenfritt och sockerfritt alternativ finns. Välkomna!

inställt

Önskas köpa byggmaterial. 
Har ni över eller köpt fel,
smått som stort.
Kaminrör, isolering, panel
furugolv, trappräcken mm
allt av intresse! 

Nils, 070-4561593

   Köpes

VILL DU BESTÄLLA MATLÅDA?
     Ring Salem 0251-41281 

I första hand för avhämtning
men viss hemkörning kan ordnas.
Det är i nuläget oklart när vi kan
servera lunch på plats i Salem eller på Soldis.
Håll utkik efter trottoarpratarna 
och följ Älvdalens Baptistförsamling på Facebook.
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Många grattiskramar till vår
älskade Jesper Garbergs 
Älvdalen som den 6 april 

fyller 14 år.
Vi som grattar är hela 

släkten genom
Mumun och Anselm 

i Lillhärdal.

Vi vill också skicka 
grattiskramar till Jespers 
pappa Andreas Garbergs 

och till Jespers morbror 
Magnus Garbergs som båda 

fyller år den 14 april

Vem vill du se som årets kulturpristagare 
i Älvdalens kommun?

Älvdalens kommuns kulturpriset delas årligen ut till en 
person eller grupp som främjat de kulturella intressena 
inom kommunen. Priset kan endast ges till personer som 
är bosatta i eller har anknytning till Älvdalens kommun. 
Kulturpristagaren utses av Kommunstyrelsen.

Skicka ditt förslag, gärna med motivering, 
senast den 20 april till:
kommun@alvdalen.se 
eller 
Älvdalens kommun 
Box 100 
796 22  Älvdalen

KULtUrPrIStAgAre 2020

Älvdalens kommun
             Informerar

  Nu är det dags att föreslå kandidater till 
språkpriset Övdals-byönn

Syftet med priset är att uppmärksamma och stödja 
en enskild person, förening, skolklass, arbetslag eller 
liknande som arbetar för att älvdalskan ska fortsätta 
vara ett levande språk. Priset består av 10 000 kronor 
och finansieras av Coop Mitt. 
En jury med representanter från Coop Mitt, Ulum Dalska 
och Älvdalens kommun utser pristagaren.

Skicka ditt förslag, gärna med motivering, 
senast den 20 april till:

kommun@alvdalen.se 
eller
Älvdalens kommun
Box 100
796 22  Älvdalen

Älvdalens kommun
  SPRÅKPRISET ÖVDALS-BYÖNN 2020

informerar

Hjälp oss hjälpa 
dig att slippa få

Alzheimers!
Swisha en gåva till alzheimerforskningen

123 90 111 98 – TACK!


