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Dagens namn: Andreas, Anders

AnnonsKullan
Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen
Tel 0251-431 31
070-253 84 57
www.annonskullan.se 					
e-post: evylena@telia.com			

PG 410 93 42-8		

BG 5479-0639

Julskyltning

på Älvdalens Köpmangata
Söndag 4 december kl 15-19
(Avvikelser i öppettider kan förekomma)

Älvdalens
Köpmangata
Annonskullan
Backlunds Skor
Byggvaruhuset
Dahlbergspojken
Dalgatan 118
Erikssons Buss
Erja Mur & Kakel
Emmas Optik
Fyrklövern
Heddata
Hotell Älvdalen
Ica Supermarket
Iess´n til AB
Johannas Flora
Kjell Halvarsson
Konsum
Morins
Olssons Chark
Pizzeria Roma, Rojsel
Rockdale Natur
& Kulturupplevelser
RV-EL
Salong Hårkällan
Servicemakar´n
Sjöbergs Ur & Guld
Swedbank
Synums Tryck & Reklam
Såg & Kedjeservice
Tre Björnar
Ullas Tygaffär
Wibergs Möbler
Älvdalens Bildelar
Älvdalens Camping
Älvdalens Färghandel
Älvdalens Kommun
Älvdalens Sportcenter

15.00 invigning i Norra lekparken
-Kiosken öppen
-Ponnyridning
-Tomtekören underhåller tillsammans
med pianonissen
-Christmas car spelar julmusik,
Micke Persson
Och mycket mer!
Se vår Facebook för utförligt program

Träffa brandkåren utanför

HS Sjöberg Ur & Guld
och uppdatera erat brandskydd
inför Julen.
Brandkåren tänder marschaller
längs hela gatan. Knuts Bygg &
Fastigheter har sponsrat.

Butikerna har
öppet 15-19
Rösta på bästa skyltfönster.
Tomte tolva.
Talongen inne i tidningen.

18.00-19.00 Tomten
tar emot önskelistor
18.45 Dansuppvisning,
streeetdans &
jazz & showdans
Älvdalen Hockey finns
på plats

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

Första advent har varit och
julförberedelserna är igång.
Det serveras julbord på var
och varannan krog med
aktning. Här i Älvdalen gör vi
istället lite tvärtom drar igång
med några sommarkvällar
på folkparken. Folkpark ’65
som just nu körs på hotellet,
bjuder på en äkta nostalgitripp
tillbaka till danskvällarna på
”parken” med alla tillbehör
som tombola, pilkastning och
naturligtvis varmkorv. Vilka
flashbacks vi fick från dåtiden...
Kommer ni till exempel ihåg
varmkorvautomaterna? Där
man stoppade i en peng
och efter lite surrande och
knackningar så damp det ner
ett plaströr i den lilla luckan.
I röret låg en nykokt, sladdrig
varmkorv. Det kanske inte
kan räknas in under kategorin
gourmetmat men det funkade
ju utmärkt som lite nattmat på
väg hem från festen. Det var ju
det som bjöds och vi var ju inte
bortskämda med mc Donalds
och annat på den tiden. Nej,
ett stopp vid kiosken hemma
i byn och som sagt, i med en
peng, surr, knack och duns,
så kunde man sen sitta där
på trappen till affären som
låg mittemot kiosken, och
äta sin ”plaströrskorv” och
summera kvällen. Man kan
ju undra vad den där korven
hade för innehåll egentligen.
Den verkade ju vara hållbar för
evigt så det kanske är lika bra
att det inte följde med någon
innehållsdeklaration.
Vi överlevde i alla fall men allt
var kanske inte bättre förr.

Evy &
2

Lena

Älvdalen
Onsdag 30 november
14.00			
Må-bra-kören i Brittgården.
Torsdag 1 december
9.00-12.00		
17.30			
Söndag 4 december
18.00			
			

Öppna förskolan i Brittgården.
Kvällsmässa i Kyrkan.

Stilla ro-gudstjänst i Älvdalens Kyrka.

Måndag 5 december
10.30-11.30		
10.30-14.00		

Vagga gunga gå i Brittgården.
Öppet Hus i Brittgården. /se annons/

Tisdag 6 december
12.15			

Lunchmusik i Kyrkan. /se annons/

Onsdag 7 december
11.00			
14.00			

Andakt i Tallbacken.
Må-bra-kören i Brittgården.

Torsdag 8 december
9.00-12.00		
18.30-20.00		
			
			

Öppna förskolan i Brittgården.
Öppet samtal om liv och tro utifrån oss själva, bibelns
berättelser och Martin Lönnebos frälsarkrans. I Brittgården.
Samtalsledare: Inga Persson.

Söndag 11 december
11.00			

Nattvardsgudstjänst i Älvdalens Kyrka.

Tisdag 13 december
10.00-12.00			Sångstund på Furuvägen.
			
Onsdag 14 december
9.30-10.30			Sång med dagbarn i Tallbacken.
14.00			
Må-bra-kören i Brittgården.

Onsdag 30 december är Församlingsexpeditionen stängd p.g.a. utbildning.
Med reservation för eventuella ändringar.

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
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Tack

FOLKPARK ´65
vist´´s
Nykkvartett

Tack för all uppvaktning
på min födelsedag!
Ellen

Pilkastning

Lyckohjul

mbola
Dansbana To
Slagsmål
v
kor
Varm
Dans

Ung som gammal, man ur huse,
möt upp på parken!

JULSHOW på Hotell Älvdalen, FULLBOKAT!

EFTERINSLÄPP till dansen 3/12, 10/12, 17/12
från kl. 22.00-01.00 entré: 80:-,

7

18 år leg

tfn: 0251-105 00

7

BOKSLÄPP - Diamantresan!
Lördag 10 dec. på Rots Skans kl 11-14

220

Nu är den här- skolboken, om Älvdalens kommuns historia.
Över 200 sidor spännande läsning, rikt illustrerad.

595

250:-

s
Julklapp

Välkomna!
Tel. 0251-41281

195:-

Elfdalens Hembygdsförening

Vi äter julbord på Tre Björnar
Måndag 12 december kl 13.00

Jullunch på Salem
15/12 från kl. 12.00

tips! Välkomna!

Välkomna till en trevlig
eftermiddag i mysig miljö!
Anmälan senast onsdag 7 dec.
till Sonja 076-1270118 eller Britta 0251-51032
Styrelsen

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

Tors 1/12 11.30
Sön 4/12 11.00
15.00-19.00
Ons 7/12 13.00
Tors 8/12 11.30
Sön 11/12 11.00

Lunch.
Gudstjänst med nattvard i advent. Rune Andreasson och Monica Kimstål.
Skyltsöndagsfika.
Dorkas.
Lunch.
Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.

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

AnnonsKullan

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

AnnonsKullan delas ut till hushåll i Älvdalen, Särna, Idre,
Sälen. Lillhärdal, Våmhus och delar av Mora, samt till företag
i Älvdalen, Mora, Orsa och Sveg. 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.
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Julsk

Smörgåstårtsbuffe
inkl. en julvariant
125:- Barn 4-12 75:-

Serveras 15-19

(med reservation för slutförsäljning)

Nu startar vi årets

i Älvdalen
Söndag 4 dec

Stjärnsmäll
Pågår fram till och med

Julafton!

Vinn tillbaka presentkort hos oss på den
summan du handlat för!

Gäller vid kontant/kort betalning (ej faktura).

Söndag 4 dec. öppet 15-19

•Roliga tävlingar med fina priser
för både stora och små.
•Fina Erbjudanden och många
julklappstips hittar du hos oss.
•Vi bjuder på nåt sött och gott...

Julens alla blommor,
dofter och klappar
hittar ni hos mig!

vi tänker överraska dig!

Tel. 0251-100 66

Julskyltning på Backlunds

Välkommen in i butiken
med mycket julstämning!

kl. 15-19 söndag 4/12
0251-597330

15.00 avtäckning av fönstren
Tävling

Julskyltning

Söndag 4/12 kl 15-19
Må
Vi bjuder på
Julklapnga
p
kaffe, saft och
i butik stips
en
pepparkaka

ande
Julerbjud
r minst 300:-

p fö
Vid varje kö tlottning av ett
u
n
e
i
deltar du
rt för 2000:o
k
t
n
e
s
e
r
p
tom 24/12
Gäller

delas
(Vinnaren med

28/12)

Välkomna!

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

nyheter

Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450

info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se

ALLT i
10% påbutiken
(gäller ej redan nedsatta varor och Ejendals)

Börja din dag i en underbart
mjuk morgonrock!

475: Julklappstips

Hela familjens
julklappar
hittar du
hos oss !

Vägra halka!
Icebug, dynamiska
dubbar i karbidstål,
vattentåliga,
fleecefoder ger
värme till -20

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

kyltning

cember kl 15-19

utförsäljning

Skyltsöndag
25% rabatt

på Eco och Boråstapeter

märkeskläder

DAM och HERR (även lite barnkläder)
(Acne, Hilsinger, Armani, Tiger m.fl.)

upp till

80% rabatt

Öppnar 4/12 kl.15-19
Därefter ordinarie butikstider.

pis
Även lop !
för barn

Välkomna in!
Vi bjuder på
kaffe, saft och
pepparkaka.

Välkomna!

Sven Larssons Herrekipering
Dalgatan 146, Älvdalen tel. 0251-10058

Ulliga klappar!
Det finns:
Täcke & kuddar
Plädar & fällar m.m.

Välkomna!

Öppet mån-fre 9-18

+ Julerbjudande
från oss på

H.S. Sjöberg
julhandel 4 - 24 december
Ur & Guld Allingår
i en dragning på ett
presentkort, värde 2000:070-3975377

Vinnaren meddelas i mellandagarna

AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Skidtävling i Älvdalen
Björnjakten 10-11/12 på skidstadion
Nyﬁken? Träffa Pops, Älvis, heja på
åkare från 7-87 år, ﬁka eller ät lunch.

ord i Evertsbergs Bygdegård
Jukllb11-16
Lördag 3 & Söndag 4 dec
Lördag 10 & Söndag 11 dec

Pris 300:-

Boka gärna på tel 073-844 56 49

Vill du vara med i tävlingen?
• Tävlingsklasser (alla åldrar)
• Skistart.com-klassen (motion, vuxna)
• Öppen klass för alla (ej tidtagning)

Önskemål om annan tid, ring för info 073-844 56 49

Välkomna!
Bjärres Bygdegård Ek. förening

Fri entré. Välkomna till en härlig helg!
Läs mer på www.alvdalensif.se
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Öppet
8-22

Närbutik
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u
Worko
EAT - REPEAT
EAT - DANCE - SW

PÅ Hotell Älvdalen i samarbete med HIT
20 Januari 2017 kl. 18.30-22.00
250:- inkl. 3 träningspass med HIT, goodiebag och smoothie
Klädkod: Träningskläder! Från 12 år.
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Välkomna!
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Kl. 17.00 dukar vi upp med en härlig wrapsbuffé så du
orkar träna & svettas hela kvällen! 169:Boka bord på tel. 0251-105 00
in

205 dagar kvar
al

en

g Älvd

en

Förenin

g

Invigning Fredag 9/12
Vi bjuder på fika.
Välkomna!

Biljetterna släpps 4 december

Biljetterna köper du i receptionen på Hotell Älvdalen.
Begränsat antal platser, först till kvarn.
än

Matvaror
Tobak
Snacks
Sallad & smörgås

till

Midsommar

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Furuvägen 3.
Det ger oss möjlighet att erbjuda:
Välkommen in på

julskyltningen
Vi har öppet på
skyltsöndagen mellan
kl: 15.00–19.00.

Öppettider

rre
kat
StöUtbud
av Arbets- och Profilkläder utöSortiment
e
bbar med större utrymme fler
SnaProduktion
Leverantörer

• Kontorsmateriel
• Presentartiklar & Souvenirer
• Personliga gåvor med tryck
• Canvastavlor

För att ge plats åt nya modeller och fler leverantörer
sänker vi priserna kraftigt på utvalda kläder.

med bl.a. dessa erbjudanden:

† Produktion 08.00 – 17.00
† butiken
09.00 – 18.00
† Lunchstängt 12.00 – 13.00
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Fredag 9/12
kommer jag till
Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon:

070-752 06 14

Nu kan du enkelt betala
din radannons med Swish!
0702538457

Sök stipendium
i ICA Olssons
Ungdomsfond!

Ny Butik!
Jag har öppnat en ny
garnbutik i Näset!
Jag har virk- och stickgarner,
virknålar, jumper- strump- och
rundstickor. Sortimentet kommer
att utökas efterhand.
Jag finns på Näsvägen 109
Sväng mot Klitten vid Rots Skans,
tag sedan till höger mot Näset.
Kör ca 1,5 km, butiken finns på
höger sida, skyltat.
mna!

Välko

Tel: 070-321 08 58
Mail: info@stinasgarn.se

Minnesvärd
Hjälp oss stoppa Alzheimers sjukdomgenom
ny svensk patientnära 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

ICA Olssons ungdomsfond är till för att stärka
och utveckla positiva ungdomsmiljöer i Älvdalen.
Stipendiet utdelas till ungdomar, ledare och föreningar i Älvdalens
socken som utmärkt sig och vill utvecklas inom Kultur, Idrott och
God Samhällsinsats i idéell verksamhet.
Pengar till Ungdomsfonden kommer från försäljning av plastkassar
på ICA Olssons.
Utdelning sker 16/12 kl 19.00 i samband med Julbiofest på Älvdalens Bio.

alzheimerstiftelsen.se

Nästa
nummer av
AnnonsKullan
delas ut
onsdag 14/12
....snart Jul.....

Ansökningar skickas till:
ICA Olssons Ungdomsfond
Box 36, 796 21 Älvdalen

senast den 7 december

Öppet alla dagar

8-21

AnnonsKullan - för dig som vill annonsera i norra Dalarna och södra Härjedalen.
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Priserna gäller endast torsdag 1/12-2016. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

superklipp

2990
/st

Naturell färskost

10k

Minst

25%
rabatt

Grillad kyckling ICA. Sverige. Ca

1250 g. Jfr pris 23:92/kg. Max 2 köp/hushåll.

/st

Arla. 250 g. Jfr pris 40:00/kg.
Max 3 köp/hushåll.


Passa på!
endast
Priserna gäller
12!
1/
torsdag den

10k
/st

5k
/st

Bacon Gudruns. Svensk köttråvara.
140 g. Jfr pris 35:71/kg. Max 3 köp/hushåll.

Välkommen
på kundkväll!

20k
/st

Yoghurtkvarg

Potatis

Arla. 1 liter. Flera sorter.
Jfr pris 10:00/liter.
Max 3 köp/hushåll.

Snöborg Gård. 5 kg.
Fast. Jfr pris 4:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Torsdag den 1/12 mellan
15 – 19 bjuder vi på massor
av provsmakningar och
demos i butiken.
Vi har också en tävling för
barnen med fina priser!
I Förbutiken kan du köpa
nygrillade hamburgare
och varmkorv med bröd,
↗
10ª /st
där all förtjänst går till
Älvdalens Bio.

5ª /st
↳

Prova! Vi kan mat.

Vår matkasse
ger dig goda,
varierande och
näringsriktiga
recept, framtagna
av ICAs egna
kockar. Vi
erbjuder både
tredagars- och
femdagarskassar.
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Du med.
Råvaror och recept
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Öppet
alla dagar
8 – 21

Olssons

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

