14 januari 2015
Nr 1

Dagens namn: Felix, Felicia

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

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

Nu är glada julen slut slut slut…,
när ni läser det här så har det varit
trettondagjul och julen har dansats
ut. Vet inte om det har med åldern
att göra men vi tröttnar inte på julen
på samma vis nu som vi gjorde förr
i tiden, typ förra året. Då fick man
”spunk” på tomtarna och ville bara
bort med allt på annandan. Nu är
det mer som att när man äntligen
rafsat fram lite julpynt och fått till det
skapligt julmysigt, så är det dags att
plocka tillbaks det till förrådet. Men
alltså…orka! Julgranen åkte ut ett par
dagar efter jul. Den barrade redan på
juldagen så varför plåga eländet. Kvar
är ljusstakar, stjärnor och en och annan
tomte… Men det känns som att det
kvittar. Kan de inte lika gärna stå kvar
där, plira lite blygsamt i ett hörn till
midsommar. Och stjärnorna lyser ju så
fint.. Vem bryr sig liksom!? En känsla vi
aldrig haft förut smyger sig på. Plötsligt
känner vi lite ömhet för han farbrorn
som vi fnissat och pratat om, som har
haft sin adventsstjärna i sitt köksfönster
år ut och år in. Varför skulle han inte!?
Åren går rasande fort och varför ödsla
tid på allt detta pyntande inför olika
högtider? Kan inte allt bara samsas där
i fönstret hela året..? Tuppen, tomten…
midsommarstången (är det någon som
pyntar till midsommar??) Nej..det här
låter så dystert! Och dystert är precis
vad allting är ibland! Låt det!!! Det
behöver inte vara ”hejhopp” varje dag.
Vi behöver inte lyckas hela tiden och vi
behöver inte ha bytt ut adventsstjärnan
mot en vanlig fönsterlampa exakt
tretton dagar efter jul. Vi kan ha lite
huvudvärk och vara skittrötta på allt
och alla. En liten middagslur istället
för en storstädning och helt plötsligt
så återvänder lusten…Vi vill ha långa
ögonfransar och sitta i en bar, sippa
på en drink och ha djupa diskussioner
om livet. Vi vill ut med tomtarna och
in med något nytt. Ljuset börjar åter
strila in genom persiennen. Ibland
kan det kännas som att hugga i sten,
precis som Lars Winnerbäck sjunger…
men så ser man ändå en kontur, några
armar och ben..en figur. Eller som nu,
ett helt nytt år. Ta för er, ta hand om
det, trehundrasextiofem oskrivna dagar
ligger där och väntar på att fyllas med
något som är värt att plockas fram
som ett gyllene minne en gråkall kväll
i november. God fortsättning på det
nya året! Det kommer att bli ett bra år.
Varför inte fira in det med en turkisk
buffé på Hotell Älvdalen på lördag!?
Ni kommer inte att ångra er!

Älvdalen

Torsdag 15 januari
9.00-12.00			Öppna förskolan i Brittgården.
18.30-20.00		
Öppet samtal om livet och om tron, i Brittgården.
			
Samtalsledare: Inga Persson. /Se annons/
Söndag 18 januari					
18.00 		
Stilla ro-gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
			
Ulf Jonsson och Elisabet Sjödin.
Måndag 19 januari
10.30-11.30		
11.30-13.00		
13.00			
15.15-16.45		

Vagga gunga gå i Brittgården.
Sopplunch i Brittgården.
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.
Måndagskul i Brittgården (för barn i årskurs 1-6)

Tisdag 20 januari
11.00			
18.30-19.30		

Sångstund i Stugan på Furuvägen.
Meditation i Älvdalens Kyrka.

Onsdag 21 januari
11.00			
			

Andakt i Tallbacken. Ulf Jonsson och Christina Wermelin 		
Elgbro.

Torsdag 22 januari
9.00-12.00			Öppna förskolan i Brittgården.
18.00			
Kvällsmässa i Älvdalens Kyrka. Ulf Jonsson och 			
				
Christina Wermelin Elgbro.
Söndag 25 januari
11.00			
			

Gudstjänst i Älvdalens Kyrka. Inga Persson och 			
Christina Wermelin Elgbro.

Måndag 26 januari
10.30-11.30		
11.30-13.00		
13.00			
15.15-16.45		

Vagga gunga gå i Brittgården.
Sopplunch i Brittgården.
Missionskretsen i Brittgården.
Måndagskul i Brittgården (för barn i årskurs 1-6)

Tisdag 27 januari
18.30-19.30		

Meditation i Älvdalens Kyrka.

Åsens Kapell

Tisdag 13 januari
11.00			

Åsen syförening i Knutsstugan. (Terminstart)

Tisdag 27 januari
11.00			

Åsen syförening i Knutsstugan.

Nornäs Kapell

Söndag 25 januari
14.00			
			
		

Med reservation för eventuella ändringar.

		

Församlingsexpedition i Brittgården
Tel: 0251-431 40 Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen
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Gudstjänst i Nornäs Kapell. Inga Persson och 			
Christina Wermelin Elgbro.
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Predikoturer för Älvdalens Baptistförsamling Salem.
Sön
Tis
Tors
Lör
Sön
Ons

18/1
20/1
22/1
24/1
25/1
28/1

kl 11.00
kl 18.00
kl 14.00
kl 10 - 16
kl 11.00
kl 13.00

Gudstjänst. Burmesiska gruppen ansvarar.
Information om kursen ”Leva-inte bara överleva”. Vi bjuder på fika.
Fairtradefika med diplomering och presskonferens.
Scoutdag.
Gudstjänst. Kersti Vikström.
Dorkas Årsmöte.

öppettider Loppis i Åsen! Öppet mån-tors kl. 10-15 Fredag STÄNGT
Vi tar emot böcker och prylar för loppis.
Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåvatill
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 070-6851994
Besök gärna vår hemsida www.salemkapellet.se

Välkommen att sälja grejor på vinterloppis
Lördag 31/1-2015 kl 10.00-15.00
Älvdalens sporthall

AnnonsKullan

Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: Centrumtryck
Distributör: Posten

UF, Ung Företagsamhet, innebär att ungdomar får testa att driva
eget företag ett läsår. Årets idéer är kreativa och det finns många
roliga grejor att köpa. Vid årets UF-mässa i sporthallen har du
möjlighet att delta med eget loppisbord.
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 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.

Anmälan görs till Cecilia Kihlman
cecilia.kihlman@alvdalen.com 072-231 70 49.
Kostnad 100:- som betalas in på BG 704-6576 före 31/1.

STÖD
KAMPEN MOT

BARN-

DIABETES
Pg 90 00 59-7

Märk inbetalningen med: ”UF, Älvdalens Utbildningscentrum” + ditt namn.
Möjlighet till iordningsställande från kl 07.30
Medtag eget bord.
Välkommen med din anmälan!

Gallringsexperterna
i Älvdalen
Med Rätt Metod Slutavverkning satte vi en ny standard i
skogsbranschen när det gäller avverkningsarbetet. Nu satsar
vi på Rätt Metod Gallring och där är ambitionen ännu högre.
Vi nöjer oss bara när vi är bäst i klassen vad gäller kvalitet i
gallringsarbetet.
För oss betyder kvalitet i gallring naturligtvis liten påverkan på
marken och de kvarvarande träden, jämnt gallrade bestånd,
smala stickvägar, stort stickvägsavstånd och låga stubbar.
Men det betyder också att du som skogsägare kan förvänta
dig en tydlig överenskommelse om hur arbetet ska gå till.
I Älvdalen jobbar vi tillsammans med
Älvdalens Skogsentreprenad som är
väl förtrogna med skogarna här.
Tillsammans är vi ett sammansvetsat
gäng som anstränger oss extra för
att förtjäna nästa uppdrag.
Testa oss gärna – eller hör av dig
för att komma ut till oss i skogen
och se hur det ser ut i praktiken.
www.storaensoskog.se

Kristin Haga, Virkesköpare
Tel: 072-245 98 39
kristin.haga@storaenso.com
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3

Uthyres
Stor 1:a, 70 kvm i gårdshus,
möblerat, stor veranda,
ostört läge.
Utsikt mot älven. Uthyres
kortare eller längre tid.
Ledigt omgående.
Tel. 0703499855

Säljes
MOTORCYKEL
NV modell 38, 250 kubik,
14 hk. 1954 Helt original.
Tel. 073-056 39 65

Vigda
Perra & Yupha

Tack

Lillhärdal

Stort tack till er som
ordnade det fina Julbordet
i Evertsbergs bygdegård
den 14 december 2014.
Jättegod mat och mycket fin
service. Så bra ordnat!
Tack från oss alla i
Syföreningen, Dysberg.

1/1 2015

DAGS FÖR SCOUT!
Vi träffas en lördag i månaden
kl 10:00 –16:00
Äventyr,
uteaktiviteter och matlagning.

Lördag 24 januari kl 10:00

välkomnar vi gamla och nya
scouter från årskurs 2 och uppåt.
Samling vid Salem
för en dag ute i naturen.
Kontakt: 0251-41281

Sorgtack
Annonspris 150:- +moms
Dödsannons ord. spaltpris.
Kontakta AnnonsKullan för
mer info. Tel. 0251-43131
e-post evylena@telia.com

Fredagar udda veckor
kommer jag till
Älvdalen 11.00-18.00
(mitt emot biografen)

Hjärtligt Välkomna!
Även beställningar per telefon:

070-752 06 14

En kyrka som jobbar för
rättvis handel och etisk
konsumtion.
Kom och var med vid vår
diplomeringshögtid
och presskonferens i Salem

Torsdag 22 jan. kl14.00
Vi serverar rättvist fika förstås!

Körstart
Nu startar kyrkokören för vårterminen
Nya och gamla medlemmar önskas välkomna.

Onsdag 14 Januari kl 19.00
Träffas vi i Älvdalens kyrka

Denna termin kommer vi bl.a. att öva in
Den Nicaraguanska Bondemässan.
Vill du veta mer så kan du ringa och prata med körledare:
Christina Wermelin Elgbro på telefon: 070-2521488

Nu börjar vi!
Måndagar

Vagga Gunga Gå kl 10.30 – 11.30.
Sånger för små barn med föräldrar.
Öppna förskolans lokal är öppen för lek kl 9.00 - 10.30.

Måndagskul kl 15.15 – 16.45 för dej i åk 1-6.
Torsdagar

Öppen Förskola kl 9.00 – 12.00.
Konfirmanderna börjar 22 jan. kl 15.30-17.30

Välkommen till Brittgården
önskar Malin, Ulf, Clas, Christina

För info. ring:

0251 43151
4

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, länsförsäkringar konto 9023-320489
Annelie 070-760 35 18 • Agneta 076-108 41 41

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

Finns det någon framtid för

Älvdalens Biografteater?

ÄLVDALENS KOMMUN

Bion
kallar till
infomöte
i biografen

VILL DU BLI GOD MAN?
Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av
hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller
personliga angelägenheter.

Torsdag 22 januari kl. 19.00

Du kommer att få utbildning i Älvdalen 3 - 4 /2 2015.

Är du intresserad? Anmäl dig på tel: 0250-263 50 eller e-post: overformyndaren@mora.se
senast 27/1 2015

För vidare information se www.mora.se/overformyndare

Bion bjuder på kaffe och bulle!

LEVA – INTE BARA ÖVERLEVA

Blommor till
IL dop,
R
bröllop,
Ä
J
F

Orkidéer

Stora Växter
olika sorter

En mötesplats i Salem för män och kvinnor som vuxit upp i familjer
125:och begravning. 140:med missbruk av alkohol/droger och/eller psykisk sjukdom.
2 för 225:2 för 250:Samtal, eftertanke, övningar för att förstå och bearbeta de egna
Dalgatan 101
erfarenheterna. Vill du veta mer?
!
79230 Älvdalen Ost från Holland
Välkomna
INFORMATIONSTRÄFF i SALEM Tisdag 20 jan. kl 18:00
tel 0251-32032
För Blommor, Plantor, delikatesser från Sverige.
eller kontakta Kersti Vikström 072-7211460
forestandare.salemkapellet@telia.com

Öppettider: Måndag till Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00, Söndag stängt

Nästa
nummer

Salem i samarbete med Hela människan
och Studieförbundet Bilda

28/1

manusstopp
fredag 23/1

Du får också gärna vara med!
Välkommen till ett öppet samtal om liv och
tro utifrån oss själva, Bibelns berättelser
och livets verklighet!
Vårterminens samtal börjar torsdagen den 15/1- 2015
och fortsätter torsdagar ojämna veckor t.o.m. 21/5.

NU FÅR DU

10 kr rabatt
PÅ VARJE KILO

Plats: Brittgården
Tid: 18.30-20.00
Samtalsledare: Inga Persson, tel. 070-395 43 04

En av hemligheterna med livet

JU MER DU VÄGER, DESTO STÖRRE VÄRDE

är att kunna förvandla stötestenar
till stenar att kliva på... 				
				

rabatt
FÅ DIN VIKT I

Bli medlem nu så får du 10 kr rabatt på varje kilo som du väger.
Väger du 80 kg, så får du 800 kr i rabatt.
– Du, kom ihåg att äta innan du kommer till oss!

J. P.

Erbjudandet gäller vid tecknande av medlemskap t.o.m den 16/3 2015
och kan ej kombineras med andra kampanjer.

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

Brudtallsvägen 4, Mora
Ribbholmsvägen 27, Älvdalen
0250-129 00 www.classgym.se
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NYHET!

SMARTPANEL

Perle Tåkedis grå
135 :-/m2

0250Exquisit Harbour
GOLV

Örjasv. 10 Mora. Tel 0250-71000, 0253-10176
www.moraglas.se

Oak Grey 149:-/m

2

Så långt lagret räcker.
info@byggv.se

Gilla oss på Facebook!
Öppettider: Mån-Fre 7-17, Lör 9-13

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.

156 dagar kvar
till

Midsommar

KÄRLEKSVECKAN
Den 13 juni får Älvdalen en egen
prinsessa – det ska vi fira med
pompa & ståt!
Vi väntar tusentals besökare under
veckan, och vi vill visa upp ett
fantastiskt Älvdalen!
Har du idéer?
Vill du hjälpa till?
Är du nyfiken?

Vi hälsar alla välkomna till ett möte på:

HOTELL ÄLVDALEN
TISDAG 27 JAN 18.30
• Vi berättar om ”Kärleksveckan”
• Vi presenterar den grafiska
profilen
• Workshop där vi tillsammans
fyller veckan med aktiviteter
• Vi bjuder på fika!
Anmälan till: ing-marie.bergman@alvdalen.se 0251-313 05
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50%

RABATT på

Nytt år på
Hotell Älvdalen
Personalresa

vinterjackor
Sven Larssons Herrekipering

Dalgatan 146, Älvdalen,Tel. 0251-10058

Onsdag 14 jan stänger
vi kl. 13.00
Torsdag 15 jan är
hotellet stängt.
P.g.a personalresa

Temabufféer

LÖRDAGAR 18-21
17/1 – Turkisk buffé
24/1 – Filébuffé
31/1 – Asiatisk buffé
7/2 – Amerikansk buffé

Är Du
Vittne eller Brottsoffer
kontakta
Brottsofferjouren
Mora Orsa Älvdalen

After Work

0250-181 68

FREDAGAR 18-21
159:- inkl. dryck
16/1 – Nachotallrik
Entrecôte (175:-)
23/1 – Husets burgare
Husets lövbiff
30/1 – Nachotallrik
Älvdalslax

www.alvdalsfoto.se

FIFTY SHADES
OF GREY
BORDSBOKNING
105 00

AnnonsKullan
är till för Dig
som vill synas i norra
Dalarna och södra Härjedalen!

Tryckt på bestruket papper för syns skull...

VAR 4:E SEKUND
DRABBAS NÅGON
I VÄRLDEN AV
DEMENSSJUKDOM
HJÄLP OSS ATT STOPPA VÅR NYA FOLKSJUKDOM

BIOPREMIÄR 14 FEBRUARI
ÄLVDALENS BIOGRAF
till

MIDDAG
& MR GREY
Varmrätt:
Helstekt lågtempad ryggbiff
med rödvinssås,
rostade rotfrukter &
timjanssvamp
Dessert:
Klassisk cheesecake med
rårörda hallon & vit choklad

249:-/pers inkl. biobiljett
till filmen kl. 21.00 på bion.

Boka Din annons
redan idag!
Tel: 0251-43131,
070-2538457

Mail: evylena@telia.com

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

Dalgatan 77 • 0251-105 00
• www.hotellalvdalen.se
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Häng med till skid-VM!
Nu går vi in på upploppet i Skörda Guld-kampanjen och än finns möjlighet att få
en guldbiljett till skid-VM i Falun. Det gör du genom att sälja virke eller köpa en
skogsbruksplan före 31 januari.
Kontakta din virkesköpare redan idag!
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