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Evy & Lena

Med reservation för eventuella ändringar.

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

------------------------
Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 

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

Älvdalen

Torsdag 9 februari
9.00-12.00 Öppna förskolan i  
  Brittgården.

Söndag 12 februari
Septuagesima
11.00  Gudstjänst i  kyrkan.
  Inga Persson och  
  Alfhild Sehlin.

Måndag 13 februari
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.

Onsdag 15 februari
11.00  Andakt i Tallbacken.
14.00  Må bra kören
  i Brittgården.

Torsdag 16 februari
9.00-12.00 Öppna förskolan
  i Brittgården. 
18.00-21.00 Temakväll i Brittgården.
  Familjenätet. 
18.30-20.00 Samtalsgrupp, Öppet  
  samtal om livet och om  
  tron. I Brittgården.
  Samtalsledare: 
  Inga Persson. 

Söndag 19 februari
Sexagesima
17.00  Vinterfest i  kyrkan.
  /se annons/

Måndag 20 februari
10.30-11.30 Vagga gunga gå
  i Brittgården. 
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården.
13.00  Kyrkliga arbetskretsen 
  i Brittgården.
15.15-16.45 Måndagskul 
  i Brittgården.

Onsdag 22 februari
14.00  Må bra kören
  i Brittgården.

åSen

14.00  Gudstjänst 
  i Åsens Kapell.
  Jan Segerstedt, Christina 
  Wermelin Elgbro.
  Solosång: Karin Graaf. 
  

11.00  Åsens kyrkliga arbets-
  krets i Knutsstugan.

Älvdalen, forts.

manusstopp 
fredag 17/222/2Nästa 

nummer

Tisdag 14 februari
Alla hjärtans dag

12.15  Lunchmusik i kyrkan.
  /se annons/

Tisdag 14 februari
Alla hjärtans dag

Söndag 19 februari
Sexagesima

Nu är ljuset tillbaka och det 
är hopp om livet. Det står 
inte på förrän vi vaknar till 
talgoxarnas glada kvittrande 
(och ett och annat krax från 
nån kråka) Vi ser ljuset i 
tunneln och vi är beredda på 
vårens ankomst. Visst, en del 
åker skidor för fullt och det är 
långfärdsskridskor hit och dit, 
vasalopp, och mer snö vill de 
ha. Men det finns också vi som 
ser januari som en oändligt kall 
och vidrig tid som bara fort 
kan stökas över. Och nu är vi 
där. Januari är över och nu har 
vi bara korta fjuttiga februari, 
sen är det verkligen vår på 
riktigt. Spelar ingen roll om 
det vräker ner fem decimeter 
snö i mars-april, för vi vet att 
det inte är vinter på riktigt 
då. Det är bara på skoj, snön 
smälter bort lika fort igen och 
så kan vi luta oss tillbaka mot 
den där varma stugväggen och 
njuta av kaffet utomhus. Ahh..! 
Fram till den där stunden så 
tittar vi på melodifestivalen. 
Deltävling ett gick ju av 
stapeln helgen som var och det 
startfältet var väl ändå ganska 
okay, om man bortser från 
en viss schlagerveteran, som 
i vårt tycke framförde årets, 
antagligen, tråkigaste låt. Inte 
ens om man räknar om det till 
värdet av reklam för ett antal 
miljoner så känns det värt det. 
”Hen” har tydligen ny skiva på 
gång, men vi blev inte sugna på 
att höra mer av den. Men som 
alltid, smaken är som baken, 
och det fanns väl säkert någon 
som tände till på den där låten 
också. Vi väntar med spänning 
på resterande deltävlingar. 
Efter att Hasse "kvinnaböske" 
Andersson skrikit ut 
Änglahund i hårdrocksversion 
så kan ju faktiskt allting hända! 
Länge leve "mello"!
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Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 070-6851994

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

iessn til café & second hand 
    öppet:   tisdag - fredag 10-16

Tors 9/2 11.30  Lunch.
Sön 12/2 11.00  Gudstjänst, Svan Jansson, Monica Kimstål. Servering.
Ons 15/2 13.00  Dorkas, Årsmöte.
Tors 16/2 11.30  Lunch.
Sön 19/2 11.00  Nattvardsandakt, Kersti Vikström. Servering. Församlingens Årsmöte.

AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, 
Idre, Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora.
Finns även att läsa på olika näringsställen. 
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

Vi gör det enklare för dig
•Flytthjälp
•Gräsklippning, röjning.
•Bortforsling av skräp       
  och sopor.
•Snöskottning m.m.

Kom ihåg...
RUT-avdrag på 
vissa tjänster!

0251- 10001

Nu kan du enkelt betala 
din radannons med Swish!

0702538457

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00, Söndag STÄngT

Välkomna!Hos oss kan Ni  beställa 
BLOMSTerArrANGeMANG
till Bröllop och Begravning.
PreSeNTKOrGAr med delikatesser.

•OST från Holland •Presentartiklar 
•Delikatesser •Blommor •Plantor

Fjäril
Sälen - Sälenvägen 38 • Tel. 070-6437336 
Älvdalen - Dalgatan 101 • Tel.0251-32032

Vi levererar utan extra kostnad 
i Älvdalens by och område 
samt Sälens by och fjällen.

Beställ dina rosor till
Alla Hjärtans Dag 

endast 30:-/st

alzheimersti�elsen.se
 

Hjälp oss stoppa 
Alzheimers sjukdom 
genom ny svensk patient-
nära klinisk forskning.

Endast forskning kan 
lösa Alzheimers gåta. 
Ge ditt bidrag idag!

PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
Ring Givarservice:
020-075 17 17

Gör en 
minnesvärd
insats...

Hjälp oss rädda 
köksmöblerna
Har du ett hållbart köksbord? Det står säkert stadigt, men är det tillverkat av träd som 
avverkats på ett hållbart sätt? FSC-märkningen hittar du på möbler och på en mängd 
andra produkter som framställts med hänsyn till skogens fortlevnad. WWF var med 
och startade Forest Stewardship Council som både värnar om skogen och om de 
människor som är beroende av vad den kan ge. Sätt dig i köket och läs mer på wwf.se
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   Köpes

En massa dagar kvar   
till Midsommar

årSMÖTe 
Älvdalens IF OK

Söndag 19 feb. kl 18.00 
Plats: Lokalen
Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!

SKOGSSKIFTe 
köpes i Älvdalen.
Johan,  070-670 57 89

Idre bibliotek
Måndag 13 Februari
Onsdag 22 Februari

Älvdalens sockenbibliotek
Tisdag 14 Februari
Onsdag 22 Februari

Biblioteket är STÄNGT dessa datum!

Älvdalens kommun
informerar

Hel- eller deltidsmedarbetare 
sökes för integrations-
utbildning för vuxna 
i Älvdalen till Competens. 

Vid intresse, maila 
susanna.flamborg@irisgruppen.se 
eller ring på 026-280 53 64

Utbildare sökes! 

Älvdalens Röda korskrets
har ÅRsMÖTE

Tis 28 februari   kl 18.00
Plats: Tre Björnar

Vi bjuder på fika.
Välkomna!

0251- 10001

iessn til - en gång till
Besök vår 

SecOnDHanD-BuTik
på Dalgatan 116 a

Öppet  tis-fre 10-16

Welkumin!

Måndagar, start v.7 i Näsets bystuga 
2-3 år kl 17:00-17:45, 200kr, Ros-Mari Håmås
13-15 år kl 18:00-19:00, 350kr, Ros-Mari Håmås

”Ny” vuxengrupp, vi tränar jazz och 
modern dans med inriktning på dansglädje 
och kroppskontroll, ingen förkunskap krävs, 
8 ggr, 300kr, kl 19.00-20.30

Torsdagar, start v.10 i Näsets bystuga 
4-6 år kl 18:00-19:00, 200kr, Elin Gabrielsson
7-9 år kl 19:00-20:00, 350 kr, Elin Gabrielsson
10-12 år kl 18:00-19:00, 350 kr, Elin Gabrielsson

            Dansen är 8 träffar + uppvisning

För mer information och anmälan
www.sv.se/dalarna, dalarna@sv.se
eller 0243-820 80

Dansa med oss!
Älvdalens Showdansare

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

www.alvdalsfoto.se
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Fredag 17/2 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

Tyck Till om bosTäder

Älvdalens kommun
informerar

Dina svar är särskilt viktiga för oss i vårt 
arbete med att ta fram en ny översiktsplan. 
• Vilken bostadstyp saknas i kommunen?
• Var saknas det bostäder?
• Vad är viktigt att ha i närheten av din bostad? 

Frågorna besvarar du genom en webbenkät 
som tar cirka 2 minuter att besvara.

Gå till följande webbadress för att delta i 
undersökningen: www.alvdalen.se 
senast 24 februari

Varmt tack för ditt engagemang!

älVdalens kommun 
0251-313 00
kommun@alvdalen.se
www.alvdalen.se

Vill du vara med och skapa 
nya möjligheter i Älvdalen?

iessn til är ett socialt företag i Älvdalen som drivs av 
Älvdalens Baptistförsamling
iessn til betyder en gång till på älvdalska. 
För oss betyder det att vi vill erbjuda en ny möjlighet för 
människor och prylar, där var och en får delta efter sitt 
behov och sin förmåga.

När du handlar eller köper tjänster av oss bidrar 
du, som privatperson eller företag, till att skapa en 
meningsfull och kreativ arbetsplats där den som av 
olika anledningar har svårt att konkurrera på den 
öppna arbetsmarknaden får arbeta/arbetsträna 
med verkliga arbetsuppgifter.

Vi finns  i vår Secondhand-butik på Dalgatan 116, 
i Salemkapellet och Åsens kapell (Soldis).

se separata annonser för vad vi kan erbjuda. 
Flera av våra tjänster omfattas av 50% RUT-avdrag. 
Kontakta oss gärna!

iessn til - butik och bemanning  0251-10001
Salem - lunch, catering och brödförsäljning 0251-41581
Kersti Vikström - föreståndare 072-7211460

Det går bra att delbetala.

Vi har nu släckt 2:or i ett år, 
kom så hjälper vi även dig!

22222

•Vi servar alla märken
•Monterar extraljus

manusstopp 
fredag 17/222/2Nästa 

nummer

0251- 10001

Blixtlåsproblem?
Lugn...vi hjälper dig!

Enklare lagning 
och fållning.

Soldis, Åsen
0251-30082

Ett hjärta till Hjärtat 
på Alla Hjärtans Dag?

info@byggv.se

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

Gilla oss på Facebook!
Välkomna 

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

 
Välkomna!

vintertid!
Härliga

Mer info på vår hemsida: 
www.alvdalenssportcenter.se  

595:-
ord.pris 1095:-

vInTerSTÖvel

Aspen Avignon

Chefen är ledig...

30-70%

Tok-REA 
på jackor frånKöp 

långfärdsskridskor 
och få en start på köpet

Nässjörännet

Lördag 18/2

10 %RABATTVID FÖrBOKNING

vAllAsERvicE 
inför vasaloppsveckan

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450
info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se 

Nytt märke i butiken!

Uppvakta ditt Hjärta 
med choklad!

- LUNCH -
Mat lagad med omsorg och 

 mycket kärlek! 
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

- CATERING/FEST/
BRÖLLOP -

Hotell Älvdalen hjälper dig  
hitta den rätta känslan! 

På Hotell Älvdalen har vi många  
års erfarenhet av fester och  

arrangemang. Du berättar om  
dina önskemål och förväntningar 

och vi uppfyller dem! 

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

VÄLKOMMEN 
TILL HOTTIS!

I RESTAURANGEN 
FREDAG 10/2 KL. 18-21 
Ð Filé mignon black n´white  

med pommes, 179:- 
Ð  Älvdalslax med hjortroncreme, 
sparris & örtslungad potatis, 179:- 
Dessert: Gino med vaniljglass, 69:- 

LÖRDAG 11/2 KL. 18-21  
 Ð Ryggbiff med pepparsås, ba-
conrullad sparris & pommes, 189:- 
Ð  Fjällröding med västerbotten-

toppar & romsås,  189:-
Dessert: Hjortron parfait, 69:-

BOKA BORD, tel. 0251-105 00

HYR VÅRA  
RELAX

60:-/tim/pers
- bubbelpool -  

- bastu - dusch -

Vi gör det enklare för dig
Fest, minnesstund eller
kaffe och macka.
För privatpersoner 
och företag.
Ring och beställ för 
hämtning eller leverans.
Du kan även boka in dig 
i våra lokaler.

0251- 100010251- 41281

•

•

•

•

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.

AnnonsKullan 
Ditt lokala annonsblad!

Tryckt på bestruket papper - 
för syns skull...

Boka Din annons redan idag!
Tel: 0251-431 31, 070-253 84 57

Mail: evylena@telia.com
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Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på fl era populära 
modeller. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul 
skorsten lämnas 2.000:- rabatt på skorstenen. Det fi nns alltså möjlighet att 
spara upp till 5.000:-! 
Kampanjpriser t.om. 12 mars 2017. 

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fl er modeller.
MADE IN SWEDEN       M
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D
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Scanna koden med 
din smartphone och se 
fl er kampanjmodeller!
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Välkommen hem till värmen

Ord. pris fr 24.400:-
JUST NU 
22.900:-

Ord. pris fr 13.900:-
JUST NU

från 11.900:-
Spara 
1.500:-

Spara 
2.000:-
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Fina tider 
för mys!

SPARA upp till
5.000:-

Contura 510G Style
Ord. pris från 17.400:- 

JUST NU 
FRÅN 14.900:-.

SPARA 2.500:-

Kassetter
Ord. pris från 13.500:-

JUST NU FRÅN
11.500:-
Spara 

2.000:-
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Öppettider
Mån-Fre  9.00-17.00
Lunch 12.30-13.30

Välkomna!Dalgatan 108 A • 0251-43075  

www.erja.se

    Ditt dagliga bröd -
bakas hos oss.
•Matbröd
•Fikabröd
•Smörgåstårtor m.m.

0251- 41281

Öppet mån-fre 9-18Välkomna!

OBS!
Torsdag 9/2 

stänger vi 13.00

Fredag 10/2 STÄngT

Mattor 
i många färger 
och mönster...

manusstopp 
fredag 17/222/2Nästa 

nummer

Vissa rop på 
hjälp hörs inte.
Hjälp oss lyssna när det 

behövs som mest.

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 9015041


