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AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Den isländske pianisten Víkingur Ólafsson och Dalasinfoniettan 
bjuder in dig till en ny upplaga av kammarmusikfestivalen Vinterfest. 

Läs mer om årets artister och konserter på www.vinterfest.se



2 AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.

Älvdalen
Onsdag 10 februari
18.30   Askonsdagsgudstjänst i sakristian i kyrkan (Älvdalens Kyrka).  
   Inga Persson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 11 februari
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården. 

Söndag 14 februari
18.00   Stilla ro-gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 15 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.

Tisdag 16 februari
12.15   Lunchmusik i Älvdalens Kyrka. /se separat annons/  
   Christina Wermelin Elgbro.
 
Onsdag 17 februari
11.00   Andakt i Tallbacken.  
   Ulf Jonsson och Christina Wermelin Elgbro.

Torsdag 18 februari
9.00-12.00  Öppna förskolan i Brittgården.
18.00   Konsert, Vinterfest i kyrkan.

Söndag 21 februari
11.00   Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. 
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

Måndag 22 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 24 februari
9.30-10.30   Sång med dagbarn i Tallbacken.  
   Malin Pettersson-Lindgren och Clas Elgbro.
14.00   Må-bra-kören startar i Brittgården. /se separat annons/
   Alfhild Sehlin.

Åsen 
Tisdag 16 februari
11.00   Åsens Syförening i Knutsstugan i Åsen.
 
Nornäs 
Söndag 21 februari
14.00   Gudstjänst i Nornäs Kapell. 
   Ulf Jonsson och Alfhild Sehlin.

Evy & Lena
Med reservation för eventuella ändringar. forts. sid 3

Det är mycket skidåkning 
nu. För att inte tala om 
långfärdsskridskor som nära 
nog blivit en ny religion. 
Såklart varvar man också 
med lite utförsåkning. Att 
inte vara sportig blir lätt ett 
handikapp. Det är okay att 
inte alla är intresserade av att 
sticka strumpor, meka med 
bilar eller samla på frimärken. 
Men gillar du inte aktiviteter 
i snö och bor i Älvdalens 
mörka skogar så blir du i det 
närmaste idiotförklarad. Du 
ska älska snö och skidåkning. 
Prompt! Nå, längdskidåkning 
kan absolut ha sin tjusning 
om skidspåret är draget i platt 
terräng. Om vädret är soligt 
och temperaturen visar på 
minus två grader. Om det inte 
är bakhalt. Om man inte fryser. 
Om man inte blir svettig. Om 
det finns fina ställen att stanna 
och dricka varm oboy och äta 
sina medhavda limpmackor 
på. Det är så många ”om” så att 
chansen för att det ska bli en 
perfekt skidtur är väldigt liten.  
Nä, vidare sportiga blir vi nog 
aldrig. Lite stressad blir man ju 
ändå av det där. Det är så nyttigt 
för kroppen och man förlänger 
sin livstid med flera år osv osv. 
Nu står det i och för sig att man 
inte behöver springa och hoppa 
och ha sig för att stärka hälsan. 
Det räcker med promenader. 
Räcker det med en var fjärde 
vecka eller blir det för intensivt 
tro? Läser en artikel om hur 
man undviker att bli övertränad. 
Kan det vara det vi är?? Ett av 
symtomen på övertränad är 
”man återhämtar sig inte på 
två veckor trots att man vilar” 
Exakt! Vi är fortfarande helt 
ledbrutna efter promenaden i 
början på månaden. Trots att 
vi vilat så mycket som möjligt 
sen dess! Nej det är nog bara att 
inse, idrott är inte för alla. 
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AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre, 
Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, samt till fö-
retag i Älvdalen, Mora, Orsa och Sveg. Finns även att läsa 
på olika näringsställen i Älvdalen, Mora och Orsa. 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.

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

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

Tors 11/2   11.30  Sopplunch.
Sön 14/2   18.00  SPA för själen.
Ons 17/2   13.00  Dorkas.
Tors 18/2   11.30  Lunch - Husmanskost.
Sön 21/2   11.00  Nattvardsandakt med tema mission.

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

Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65 
Måndag 12.00-20.00,  Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 
Måndag, Onsdag-fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

forts. från sid 2

Midsommar
135 dagar kvar   
till

Dags för SCOUT i SALEM!
Äventyr och uteaktiviteter för gamla och nya scouter 

från åk 2 och uppåt.
•Lördag 20/2  Samling vid Salem för en dag kring lek 
         och säkerhet i snön. kl 10-14
•Lördag 19/3  Regiontävling Mittkampen i Salem. kl 09:30-15:30 
•Lördag 9/4    Heldag på skidor i Transtrandsfjällen 
                         med scouter från Mora och Orsa. 
                         Samling vid Salem kl 09:00 
•Lördag 14/5  Scoutliv! kl 10-16 Samling vid Salem.
15-19/6 Fjälläger - Mer info kommer senare.

Kontakt: 0251-41281 (Salem),  070-2333050 (Elin)

Grundkurs i BUGG ”Intensivkurs”
20-21 februari i Rots Bystuga

Lördag 20/2 kl. 10-16 samt söndag 21/2 kl. 10-15

Kommande Danskväll i Rots bystuga
13 februari 19-23    Hjärtligt välkomna.

Anmälan senast 14 februari 
till Madeleine på tfn. 070-204 03 58
Kursledare: Sven Östmo
Pris: 300:-/person inkl. kaffe/kaka
Möjlighet att värma egen medtagen lunch finns. 

oppettider_8-21_olssons.pdf   1   5/12/15   4:12 PM

Semestervikarier 
för sommaren 2016

Skicka din ansökan till: 
ICA Supermarket Olssons
Box 36, 79621 Älvdalen 
Senast den 26/2 -16

Vi söker dig som har hög servicekänsla, 
tycker om att möta människor, tål ett 
högt tempo, är flexibel och ansvarsfull.



4 AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.

Tack

   Säljes

   Sökes
Man på 62 år, rar, glad, 
ärlig bor i Älvdalen, bil 
och körkort. Söker kvinna 
(ålder spelar ej roll) helst för 
hållande, rar, glad, ärlig. 
Intressen: natur, promenader, 
shoppa, marknader, hyra 
stuga, mysiga hemmakvällar, 
dans, bio, bilturer, äta god 
mat, fika ute.
Tel. 070-386 78 49   

Älvdalens Ridklubb 
inbjuder härmed 

alla medlemmar till 
åRsmöTe 

20 mars kl.17.00 
i ridhuset. 

Sedvanliga ärenden 
kommer att behandlas. 

Årsmöteshandlingar finns 
tillgängliga på ridklubbens 
kontor 7 dagar före mötet.

 Fika serveras! 
Välkomna!

Födda
En dotter

Ett stort, varmt Grattis
till Johanna och Erik

Välkommen vårt älskade 
barnbarn

Margareta och Kjell

åRsmöTe 
Brunnsbergs IF
10 mars kl 18.00 

i småskolan.
Sedvanliga 

årsmöteshandlingar. 
Välkomna!
//Styrelsen! 

VäVSTOL (5 trampor)
med vävredskap och 
vävskedar, samt stor 
sortering av färdigklippta 
mattrasor. 2000:- 
Tel. 070-301 95 16

Vi bjuder på lättare förtäring.
 Välkomna!

ÅrSMöTE

Tisdag 1 mars kl 19.00
Fjäril

•Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

•Intressant information om     
  föreningens verksamhet.

•Annet och John berättar om    
  sin verksamhet på fjäril.

Var rädd om ditt inre 
-unna dig en stunds stillhet 

inför den nya veckan.

Besök “Spa för själen“ 
i Salem på söndag 14/2 

Vila en stund vid brasan, 
läs en text, tänd ett ljus...

Kom när du vill mellan kl 18–19

ÅrSMöTE  
19/2 kl 19.00, Rots Skans
Anmäl er gärna till Leif  10058

eller Tord 070-534 82 87

Stort TACK till 
Brunnsbergsrevyn 

som var på Tallbacken 
och underhöll oss 
lördag 23 januari. 

Ni är välkomna tillbaka!
Hälsningar från Gunvor

Älvdalens Röda korskrets
har åRsmöTe

Ons 24 februari   kl 18.00
Plats: Tre Björnar

Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Välkomna!

Vi vill tacka världens 
bästa personal på avd. 3 
Tallbacken för tålamod 

och kärleksfull omvårdnad 
av Ingrid och Antonio. 

Inte nog med att de varit 
riktiga änglar när de skött 

om våra gamla, de har 
också stöttat, tröstat och 

tagit hand om oss när det 
varit jobbigt. Kan inte 

finnas bättre ställe att bli 
gammal och orkeslös på. 
Vårt varmaste tack och 

massor av kramar. 
Kicki och Sam med familj

Familjen Ferrante, Tyskland
Familjen Licata, Sicilien

Hej!

Tänkte skriva några rader om mig själv, Jag har 
råkat ut för en väldigt svår kronisk sjukdom 
som heter SHR (sensorisk hyperreaktivitet i 
slemhinnorna.)

Det innebär att mitt luktsinne är hyperaktivt 
jämfört med andra människor, jag är extremt 
doftöverkänslig mot princip allt som har med kemi 
att göra m.m. Exempel  deo, schampo, parfymer 
på kroppen, i tvättmedel, sköljmedel, färger, diezel, 
avgaser, oljor, impregnerat virke, kablar, tom 
ketchup som innehåller ättika. Mina symptom 
är fruktansvärda att leva med jag får bla problem 
med att halsen drar ihop sig, problem med rösten, 
tung andning, huvudvärk, fruktansvärda kramper i 
magen m.m.

Så om ni ser mig gå omkring med andningsmask så 
snälla kommentera inte det, för det gör mig ledsen, 
och jag lovar det här vill ni inte prova för en dag, 
för det är fruktansvärt att leva med. 
   Tack för att ni läste!
        Magnus Garbergs

www.sahlgrenska.se/w/s/sensorisk-hyperreaktivitet-shr  

Tusen Tack till alla som bidragit till 
genomförandet av Biogalan den 5 februari. 
Tack till alla besökare som kom och tack 
till er som inte kunde komma men som 
skickat in bidrag. 
Ett extra stort Tack till Uf Anna Eriksson 
som på fredag skänkte en gåva på 100.000 kr 
till Älvdalens Biovänner.
   Marit Norin, ordförande i Älvdalens Biovänner
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Fredag 19/2 
kommer jag till

Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon: 

070-752 06 14

för info eller anmälan kontakta oss på
ridskolan@alvdalensridklubb.se  
eller 070-300 13 23

Välkomna till Älvdalens Ridklubb!

Lediga platser i ridgrupper. Stort utbud av olika grupper, 
allt från nybörjargrupper för barn och vuxna/ungdomar till 
specialgrupper i tex hoppning och/eller dressyr. 
Nyhet för i år är en dressyr/markarbetesgrupp för vuxna och 
ungdomar, alltså ingen hoppning.
Knatteridning på fredagar. Anmäl dig till de gånger du kan. 
Du binder alltså inte upp dig att komma varje fredag.

Mer info finns även på hemsidan  www.alvdalensridklubb.se

Vi har lediga stallplatser!
Nu är det dags för…

Musikcafé!

Fika 40 kr   Melodikryssbricka 40 kr
Var med och stötta gitarrorkesterns resa till Spanien!

Fri entré   Kollekt

med Musikskolans Gitarrorkester
Lördag 20 februari 2016   kl. 15.00

i salems kapell, Älvdalen

Älvdalens Musikskola Musikskolans KOMPisar

Det går bra att delbetala.

Nu släcker vi    dina 2:or 
från besiktningen!

22222

VARJE DAG INSJUKNAR 
70 PERSONER I DEMENS

STÖD FORSKNINGEN,
BLI MÅNADSGIVARE

Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste formen av 

demenssjukdom.

Alzheimer är en 
obotlig sjukdom.

Allt fler unga 
får diagnosen 

alzheimer.

Ca 2 000 svenska barn 
växer upp med en 

demenssjuk förälder.

GE EN GÅVA
Tel: 020-30 11 30, BG: 901-1198, PG: 90 11 19-8
www.alzheimerfonden.se

Nästa nummer 

24 februari
Manusstopp fredag 19/2

www.annonskullan.se

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Hjärtsjukdom är vår tids folkdödare. Hjälp oss
ändra på det. Det finns skickliga forskare. Det
finns forskningsuppslag. Men det saknas pengar.
Ge fler hjärtan chansen att klappa längre. Ring!

C3_1-10_98x60:Layout 3  09-03-25  13.22  Sida 8
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2015 Älvdalens Kommun
Delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun 
och som fungerar som en förebild för andra företagare. 
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare skall 
följande kriterier uppfyllas:

• Inneha ett betydande ägande av företaget.
• Aktivt driva företaget.
• Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör 
   för företagare.
• Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt 
   som bör premieras.
• Ha uthålligt god lönsamhet.
• Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att 
hitta ett antal intressanta kandidater. Vår samarbetspartner UC 
och företagarna Region och Riks kontrollerar att de mätbara 
kriterierna är uppfyllda.

Var med och nominera till Årets Företagare 2015 på din ort!
senast den 31 mars 2016  till: 
Frida Torsein på näringslivskontoret  frida.torsein@alvdalen.se

och

Vi hade under november-december ett erbjudande, 
där vi lovade att sponsra motsvarande 10% av våra 
kunders köpesumma till, för kunden, valfri förening.

Tack vare att  Kjell Halvarssons Bygg AB valde 
att handla av oss, sponsrar vi Brunnsbergs IF.
Tack vare att  Proglass A/S handlade av 
oss, sponsrar vi Älvdalen HC.
Tack vare att  Ski Start valde att handla av 
oss, sponsrar vi ÄIF Skidor + ÄSKG Skidskytte.
Tack vare att  ICA Supermarket Olssons valde
att handla av oss, sponsrar vi ÄIF Orientering.
Tack vare att  PW Plåt AB handlade av 
oss, sponsrar vi Älvdalens Sport�skeklubb.
Tack vare att  Stefans Städservice handlade av 
oss, sponsrar vi Wäsa Snowboard & Freestyleklubb.
Tack vare att  Totalcoach, Björn Tegnér handlade av 
oss, sponsrar vi Älvdalen HC.
Tack vare att  Rest. Byvägen 30, Idre handlade av 
oss, sponsrar vi Idre�ällens Snöskoterklubb.
Tack vare att  Brunnsbergs IF handlade av 
oss, sponsrar vi, Brunnsbergs IF.
Tack vare att  Lärarförbundet handlade av 
oss, sponsrar vi ÄIF Orientering.

070-327 71 38

 över 10 000:- 
Sammanlagt blev det den här 
gången

i sponsring till
FÖRENINGSLIVETgenom

att ni väljer att handla lokalt. 
TACK!

Tack för att ni handlar lokalt!

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

Vägra halka!

fr 1700:-

199:-

P-original 
svensktillverkade, 
varmaste 
vinterstöveln -40

fr 895:-

Fira ditt          lite extra den 14/2
Gör någon glad med choklad!

• Försäljning
• Reservdelar
• Tillbehör
• Service
• Reparationer

Mån - ons - fre  kl. 08.00 - 17.00. Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00. 
Övrig tid ring: 070-648 33 43, Håkan Öjmar kl. 08.00 - 20.00

Mossvägen 20, Örjastäppan, Mora • 0250-174 00
OBS! Nya öppet-

tider i butiken

barncancerfonden.se
Pg 90�20�90-0

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

BCF_plugg_118x100.indd   1 2013-04-26   10:30

Hjälp oss rädda liv genom att se till att alla människor 
får tillgång till rent vatten och sanitet!
SMS:a VATTEN till 72980 för att skänka 50 kronor.

Varje dag dör 1400 barn av  sjukdomar 
orsakade av smutsigt vatten
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AnnonsKullan 
är till för Dig 

som vill synas 
i norra Dalarna och 
södra Härjedalen!

Tryckt på bestruket 
papper - 

för syns skull...

Boka Din annons 
redan idag!

Tel: 0251-43131 
070-2538457

evylena@telia.com

Nästa nummer

24/2
Manusstopp 
fredag 19/2

En sista 
hälsning 

som  
räddar 

liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss 
på 010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

PG: 90 06 03 – 2

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

VÄLKOMMEN TILL
HOTELL ÄLVDALEN!

12/2 FREDAGSMYS kl 18-21
• Marinerad kronkotlett

• Halstrad röding 
199:- inkl. dryck 

13/2 KL. 18-21
Kom och fira kärleken  

med oss!

ALLA -DAGMIDDAG
KL. 18-21

ÄT 2 BETALA FÖR 1
MENY: 

Förrätt: Vitlöksrostad  
surdegsbaguette med  

tomat- och basilikaröra  
toppad med en skiva  

prosciutto

Varmrätt: Svamp- och  
parmesanöverbakad filé  
med potatisterrine och  

balsamicosky

Dessert: Creme brulee

BOKA BORD! 

19/2 FREDAGSMYS kl 18-21
• Vildsvinsspjäll

• Laxfjäril 
199:- inkl. dryck

26/2 FREDAGSMYS kl 18-21
• Lammytterfilé

• Ugnsbakad torksrygg 
199:- inkl. dryck

27/2 Pastabuffé 125:-

Kommande arrangemang:
11/3

SPA-KVÄLL  
(mer info kommer i  

nästa annons)
12/3

2/4 Live på scenen: 
THE BABOON SHOW

BOKA GÄRNA BORD!
TEL: 0251-105 00
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5-årsjubileum
av den topprecenserade showen

Peter Jezewski med band
kommer tillbaka med

showen i äkta 50-60talsstil
som gjort stor succé.

Gästartist Stefan Nykvist

Folkets Hus, Sveg, 8 april
Biljetter ticnet 0771-70 70 70
För mer info: www.bebopaluba.com

år

Nästa nummer 24 februari   
Manusstopp fredag 19/2

AnnonsKullan Tel. 0251-43131,  070-253 84 57     e-post: evylena@telia.com       www.annonskullan.se


