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Behöver du hjälp med att handla?

Älvdalens kommun
informerar

Hjälp med att handla mat, hämta medicin eller låna hem böcker
Du som är äldre eller tillhör en riskgrupp kan få gratis hjälp med utkörning av varor.
1. Beställ dina varor genom att kontakta din butik, ditt apotek eller bibliotek. 
2. De packar dina varor och ringer Frivilliga resursgruppen, FRG, om du vill ha gratis hemkörning.
3. FRG levererar hem till dig tisdagar och torsdagar.

Är du 70 år eller äldre?  
– var rädd om dig och stanna hemma!
Vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Du som är 70+  
tillhör den främsta riskgruppen. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För allas skull:
• Begränsa fysisk kontakt med andra.
• Besök inte platser med många människor t.ex. affärer.
• Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
• Promenera gärna utomhus.
• Be om hjälp med att handla.

Älvdalens kommun kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

Kontaktuppgifter
Apoteket kundtjänst  0771-450 450
Coop Idre 0253-200 78
ICA Supermarket Idrebua 0253-200 03
Coop Särna 010-747 48 00
Coop Älvdalen, helst via mejl: alvdalen.gem@coopmitt.se,  010-747 47 54 (kl. 08.00-10.00)
ICA Supermarket Olssons, helst via beställningsformulär:  
ica.se/butiker/supermarket/alvdalen/ica-supermarket-olssons-623/onlinehandel/, 0251-414 05
Levo Livs levolivs@gmail.com, 070-624 34 22
Idre Bibliotek 0253-315 12
Särna Bibliotek, stängt p.g.a. reparationsarbete
Älvdalens Bibliotek 0251-312 70
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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    Måndag- fredag 10.00-14.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Fjärde söndagen i påsktiden 
Torsdag 3 maj

Femte söndagen i påsktiden 
Söndag 10 maj
11.00  Gudstjänst i kyrkan. 
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.

Älvdalens kyrka hålls öppen vardagar dagtid, se hemsida och Facebook.

I detta nummer av AnnonsKullan annonserar vi endast våra 
gudstjänster.
Vi följer fortlöpande aktuella myndigheters rekommenaditioner 
och kan därför behöva ställa om övriga verksamheter.
För att följa vårt veckoprogram med övriga verksamheter 
kommer detta att uppdateras på vår hemsida och facebook 
varje fredag inför kommande vecka.

 Vi utökar också våra telefontider, 
 du når oss varje vardag kl 10-14.

Andakt med bön för Älvdalen och 
världen, onsdagar, torsdagar och 
fredagar i kyrkan kl 12.00

Vi lever fortfarande i oroliga tider, mycket är annorlunda och vi får 
som psalmen ”ta en dag och ögonblick i sänder”.
Vi är många som inte kan träffas så som vi är vana vid.

I församlingen är fortsatt mycket verksamhet pausad tills läget 
blir annorlunda och vi följer fortsatt aktuella myndigheters 
rekommendationer.
För att följa vår aktuella verksamhet ber vi dig antingen ringa oss 
eller titta på vår hemsida. 

Jag vill dela en bön med dig:

Herre vår gud, vi ber för vår församling här i Älvdalen och för hela 
vår värld.
Gud, kom till alla som känner oro, var med alla sjuka.
Gud, vi ber för alla de som arbetar i vården, hjälp dem och stärk dem.
Gud, var med alla som behöver fatta beslut för andra.
Gud, Du som är från evighet till evighet, hjälp oss i denna tid och hitta 
kraft och mod.
Vi ber om din hjälp i det okända vi möter.
Vi tackar dig för att Du kommit till oss och lovat att vara med oss alla 
dagar till tidens slut.

Amen
 

Andreas Nerelius Kyrkoherde 0251-43143

InformaTIon TIll 
kyrkogårdarnaS beSökare 

Tjällossningen resulterar i att gravstenar rubbas. 
En gravsten som riskerar att välta är en fara för 
besökare och för dem som arbetar på kyrkogår-
den. Om en gravsten ligger nedlagd behöver 
detta inte innebära skadegörelse utan oftast är 
det tjälen som har vält stenen eller kyrkogårds-
arbetarna som har lagt ned en farligt lutande 
gravsten. 

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att rikta 
upp en lutande gravsten och att hålla grav-
platsen i värdigt skick. Gravlyktor o.dyl. ska ej 
förvaras bakom gravstenen då de riskerar att 
gå sönder och är i vägen i vissa arbetsmoment 
samt ger  området ett skräpigt och ovårdat 
intryck. 

Vattnet på kyrkogårdarna kommer att kopplas 
på så snart som möjligt när tjälen har gått ur 
marken. Tills dess så finns vatten att hämta i 
kranen på kojan vid Östra kyrkogården. 

Plantering av Penséer kommer att påbörjas 
under vecka 20 på de gravplatser som har 
gravskötselavtal. 

 Med vänlig hälsning
 Begravningsverksamheten 
 i Älvdalens församling
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Evy & Lena
                       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 3/5  kl 11:00–12:00  Kapellet är öppet för enskild bön och andakt.
Söndag 10/5  kl 11:00–12:00  Kapellet är öppet för enskild bön och andakt. 

På grund av smittrisken är övriga samlingar inställda resten av terminen.

Ny katalog från Sunwind 
i butiken. 

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

0251-597330

Öppettider: 
Valborgsmässoafton  7-17
Fredag 1 maj Stängt
Lördag 2 maj 9-13

Håll utkik! 
Nu kommer BOLIST-katalogen 
i brevlådan. 
Massor med inspiration.  

Ha en bra valborg, 
och välkommen 

sköna vår!

Om allting vore som vanligt 
så höll vi väl som bäst på att 
vädra vårkappan och putsa 
klackskorna till imorgon. 
Ingen vill väl se ut som en 
övervintrad lurk vid val-
borgselden! Nog var det lite 
stämningsfullt och högtid-
ligt när man samlades vid 
kasen då när det begav sig. 
Sångkören stämde upp med 
”sköna maj välkommen” så 
det ekade bland bergen. 
Nej, ska vi vara riktigt 
ärliga så var det nog inte så 
mycket av vare sig vårkappa, 
klackskor eller skönsång. 
Lite mer varm jacka, gum-
mistövlar och klättra uppför 
berget tills man nådde ”sli-
etsker”. Det enda som ekade 
bland bergen var väl lite 
tjo och tjim från valborgs-
firarna, och en eller annan 
”häxpipa”. Det här var i vår 
ungdoms fagraste vår, precis 
som Sven-Ingvars sjöng, 
och vårt varlborgsfirande 
i Brunnsberg var alltså på 
bergets topp. En knappt 
farbar stig ledde oss i skym-
ningen upp till brasan, och 
när det var dags att avsluta 
firandet så var det mer att 
be en bön om att komma 
helskinnad ner, sätta i hälar-
na och glida nerför branten. 
Så var det där och då. Nu är 
det mest håll avstånd och 
tvätta händerna hela tiden, 
och vill vi fira in första maj 
så får vi vackert göra det för 
oss själva! 
Det är bäst att vi gör som 
det är sagt. 
Vi får elda tillsammans via 
”skype”! 
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  

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

Nästa nummer 13 maj

   Säljes
Många grattiskramar 

till vår älskade 
Lina Garbergs Älvdalen

som den 5 maj fyller 15 år. 
Vi som gratulerar är 
hela släkten genom
Famun och Anselm.

Vi vill också skicka 
grattiskramar 

till Linas mamma 
Ingela Garbergs 

som fyller år den 2 maj.

fÄrnÄS bygdegård

PREMIÄR 13 maj
drIve-In-bIngo

onsdagar kl 19.00  tom september

Säsongen börjar med vinstplan 50% av försäljningen.
Ordinarie vinstplan med potter tillämpas senare.
Kort el kontant betalning. Kassan öppnar kl 17.00
Coronarestriktionerna tillämpas!
Se Facebook: Grupp Färnäs Bys Bygdegård.

Tel 072-2168890 (vidarekopplad)

Välkomna!      Färnäs Bingoallians

Kallelse

Årsmöte
Älvdalens IF Skidklubb
TID: Tisdag 2 juni, 2020, kl. 18.00
PLATS: Lokalen i Älvdalen

Obs! Det går att delta både på plats i Lokalen och via 
videolänk. Vi kommer att följa de rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten som gäller vid tidpunkten.

Motioner ska vara inlämnade senast 18 maj.

Årsmöteshandlingarna finns att hämta på Lokalen utanför 
ÄIF SK:s kansli senast en vecka före mötet.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Ingen 
förtäring p.g.a. rådande läge med Covid-19.

Älvdalens IF SK hälsar alla medlemmar välkomna.

Anmäl deltagande senast torsdag 28 maj till:
alvdalensifsk@gmail.com

Ange e-postadress i anmälan. Du får då en länk och 
instruktioner för att kunna delta på årsmötet via videolänk. 
Du behöver tillgång till uppkoppling på internet.

Obs! Det är föranmälan (oavsett hur du deltar).

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Handla på elon.se
Hämta i butik.

Sockenplan i Älvdalen 
lördag 2/5 kl 12-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

Stövletter, Duffy strl 39/40
Som nya! Använda endast 
vid ett tillfälle. Pris 200:-
Tel. 070-2538457

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att  
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli Tigerfadder idag! wwf.se/tigerfadder 

Indian Tiger. ©
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Kultur och Fritid

Älvdalens kommun
                  informerar

SommarlovSaKtiviteter 2020
Älvdalens kommun kan erbjuda barn i åldrarna 
6–15 år gratis sommarlovsaktiviteter. 

Till detta behöver kommunen er förenings eller 
organisations hjälp.
Anordna gratis aktiviteter för barn och unga och få 
ersättning från kommunen.

Anmäl era sommarlovsaktiviteter via länken 
alvdalen.se/sommarlovsaktiviteter

Vi behöver er anmälan senast 12 maj.

Alla aktiviteter sammanställs och presenteras i 
skolorna, på kommunens hemsida, sociala medier
och anslagstavlor.

 
BoKa höStenS tider i KommunenS 
idrottSanläggningar
Ansök om fasta tider i kommunens lokaler via 
länken alvdalen.se/bokalokal

Vi behöver din ansökan senast 1 juni.

Älvdalens kommun
Tel: 0251 - 313 00  e-post: 
kommun@alvdalen.se

ändrade öPPettider PÅ älvdalenS BiBlioteK

Från och med v. 19 har biblioteket ändrade öppettider:

Måndag: STÄNGT
Tisdag - onsdag: 10-12, 14-18
Torsdag - fredag: 10-12, 14-16

Meröppet: 06-22 alla dagar

oBS! Biblioteket är stängt fredag 1/5 och torsdag 21/5.
Meröppet som vanligt. 

 
PlantBYtardagar PÅ älvdalenS BiBlioteK

Vi byter plantor med varandra, lämna en planta 
på biblioteket och gå hem med en annan. 

Start v. 19.

Kontakt:
bibliotek-kultur@alvdalen.se  
alt. 0251-312 70

älvdalenS BiBlioteK

Älvdalens kommun
                   informerar

Älvdalens kommun
informerar

Det blir en annorlunda valborg i år

På grund av spridningen av coronaviruset, 
covid-19, kommer årets valborgsfirande att bli 
annorlunda. Ta personligt ansvar och:

kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

• Stanna hemma när du är sjuk
• Begränsa nära kontakter om du är 70+
• Undvik fester och folksamlingar
• Håll avstånd både inomhus och utomhus
• Tvätta händerna ofta och noga
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun

Det finns ett förbud mot allmänna  
sammankomster över 50 personer. Krisen är 
inte på något sätt över så det är viktigt att vi 
fortsätter följa Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer. 
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Sommarens träningsorientering i Älvdalen 
onsdagar kl 18.00

29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 
12/8, 19/8, 26/8

Plats för tränings-OL hittar ni på vår hemsida.

Älvdalens IFOK-orientering

vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer:

All fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott & träning 
ska därför fortsätta.
Träna aldrig vid minsta symtom på sjukdom.
Under rådande omständigheter rekommenderar vi 
ombyte hemma före & efter träning.
Ta med egen vattenflaska till träning och dela inte 
med andra.
I mån av tillgång kommer handsprit och handtvätt 
alltid finnas tillgängligt under träning.
Alla övningar sker utomhus och moment utan 
närkontakt prioriteras.

Fotboll FöR alla!

Träningstider på Älvdalens IP 
maj-september

Pojkar födda 11/14: Tisdagar & Torsdagar 17.30 – 19.00
Flickor födda 11/14: Tisdagar & Torsdagar 17.30 – 19.00
Pojkar födda 09/10: Tisdagar & Fredagar 17.30 – 19.00
Flickor födda 07/10: Måndagar & Onsdagar 17.30 – 19.00
Pojkar födda 07/08: Måndagar & Onsdagar 17.30 – 19.00
Flickor födda 03/07: Måndagar & Onsdagar 19.00 – 20.30
Pojkar födda 03/06: Tisdagar & Fredagar 19.00 – 20.30
Damlag: Torsdagar 19.00 – 20.30 (samt tisdag i Våmhus)
Herrlag: Onsdagar & Fredagar 19.00 – 20.30

•

•
•

•
•
•

Hej förälder!
Efter att ha funderat fram och tillbaka senaste tiden har vi beslutat 
att ändå genomföra sommarens Fotbollsskola, trots situationen med 
Corona-viruset (Covid-19). Vi ser nyttan av att barn- och ungdomar 
får chansen att hålla igång i sommar såväl fysiskt som socialt.
Men för att Fotbollsskolan ska genomföras så säkert som möjligt, 
kommer vi se över gruppstorleken samt att övningarna sker med så 
lite kroppskontakt som möjligt. Vidare kommer vi försöka sprida ut 
deltagarna så gott det går och förlägga all verksamhet utomhus. 

Vi vill göra följande uppmaningar till er föräldrar:
- Vi kommer under rådande förutsättningar detta år inte att bjuda på någon    
   lunch som brukligt så skicka gärna med era barn lättare förtäring (smörgås,     
   frukt, drickyoghurt e.t.c.) så dom orkar med dagen.
- Försök lämna och hämta ert barn, så att det inte blir så stora folksamlingar.
- Byt om hemma, vi kommer begränsa tillträdet till omklädningsrummen.
- Uppmana ditt barn att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
- Uppmana ert barn att undvika handkontakt med ögon och mun.
- Hosta eller nys i armvecken.
- Stanna hemma från Fotbollsskolan vid minsta tecken på förkylning.

Anmälan görs via https://www.svenskfotboll.se/fotbollsskolan/ 

   
   Älvdalens IF Fotboll

fotbollsskola v.25 2020. för alla barn 5-13 år
landslagets foTbollSSkolan 2020

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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Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Rikardssons Åkeri kör timret över den frusna vintervägen vid Rejmyren.

Tekniken fungerar 
lika bra nu som då
Ett lyckat vintervägsprojekt har precis firats vid 
Rejmyren öster om Tandö med korvgrillning, kaffe 
och tårta. Avverkningen som var på 7500 m3fub 
genomfördes med hjälp av Hellströms Skog.  
Rikardssons Åkeri med flera andra åkerier trans-
porterade ut virket på den kilometerlånga vägen 
över myren. 

Marken och snön packades i omgångar med hjälp av 
fyrhjuling, bandvagn och skotare för att frysa ihop 
till en stark väg. Den snöfattiga vintern har varit till 
stor hjälp då ingen snö har isolerat utan kylan har 
krupit ner i marken. 

Förr i tiden var det vanligt att man gjorde vinter-
vägar över myrar och åkrar när timret skulle ut ur 
skogen. Då körde man med häst och släde, men 
tekniken fungerar alltså lika bra med dagens  
skogsmaskiner.

Rikardssons Åkeri kör timret över den frusna vintervägen vid  
Rejmyren.

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

nästa nummer delas ut

13 maj 
manusstopp fredag 8/5

Sockenplan i Älvdalen 
lördag 2/5 kl 12-15

dalakråkans skafferi

Välkomna!

Markus, 070-320 33 08 www.kryddjohan.se

©Roland Bilar

Glöm inte att annonsera i nästa nummer av 

AnnonsKullan som delas ut 13/5
manusstopp fredag 8/5 
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Glöm inte att annonsera i nästa nummer av 

AnnonsKullan som delas ut 13/5
manusstopp fredag 8/5 

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

vi har fyllt butiken med vårens nyheter!


