att dricka och äta
GoodiebaGs
delas ut till de 25
först anmälda
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på Herdins färger
lämnas under kvällen.

-25%

Välkomna!

0251-597330

Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13

PG 410 93 42-8		

på: info@byggv.se

Föranmälan senast
måndag 2 mars

e-post: evylena@telia.com			

Information om Herdins produkter
och inspiration till ditt nästa projekt!

Representant från Herdins Färgverk,
VAD VILL DU BEHANDLA IDAG?
Falun finns på plats. Hon kommer
Har du fyndat ett härligt återbruk,
bland annat att måla äppellådor.
byggt något nytt i trä eller rotat fram
något vackert från förrådet?
Vi bjuder på
Oavsett ditt projekt så är det en del som kan
något festligt
vara bra att känna till när du ska betsa trä.

Onsdag 4 mars kl. 18.00 - 20.00

26 februari 2020

Dagens namn: Torgny, Torkel

Nr 4

AnnonsKullan
Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen
Tel 0251-431 31
070-253 84 57
www.annonskullan.se 					
BG 5479-0639

Älvdalen

Älvdalen
Onsdag 26 februari
14.00-16.00 Må bra kören i
Brittgården. /Terminstart/
18.00 Askonsmässa i kyrkan.
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.
Första i fastan

Söndag 1 mars
11.00 Mässa i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
Måndag 2 mars
10.30-11.30 Vagga gunga gå i
Brittgården, entréplan.
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården.
13.00-15.00 Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården.
15.15-16.45 Måndagskul
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.
Tisdag 3 mars
10.00 Sångstund på Furuvägen.
Onsdag 4 mars
11.00 Andakt i Tallbacken.
14.00-16.00 Må bra kören i
Brittgården.
17.00-17.45 Barnkör i Brittgården,
källaren. /Terminstart/

Andra i fastan

Söndag 8 mars
11.00 Mässa i kyrkan.
Lars Häggberg, Gunilla Albertsdotter,
Erik Eklund och Jennifer Höglund -sång.
Måndag 9 mars
10.30-11.30 Vagga gunga gå i
Brittgården, stora salen.
11.30-13.00 Sopplunch i Brittgården.
13.00-15.00 Missionskretsen
i Brittgården.
15.15-16.45 Måndagskul
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.
Tisdag 10 mars
18.30 Samtalsgrupp i Brittgården.
Onsdag 11 mars
14.00-16.00 Må bra kören i
Brittgården.
17.00-17.45 Barnkör i Brittgården,
källaren.
Torsdag 12 mars
12.00 Musikcafé i Brunnsbergs
bystuga med Kjell Thiger. /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling.

åsen
Tisdag 10 mars
11.00 Åsens kyrkliga arbetskrets i
Knutstugan.

Ledare:
Diakonicenters textilavdelning:
Annika Hedlund
Barn och ungdom: Carina Wallin
och Linda Axelsson
Husmor: Lena Backlund
Barnkör: Gunilla Albertsdotter
Må Bra Kören: Alfhild Sehlin
Sångstund på Furuvägen:
Alfhild Sehlin
Kyrkans syföreningar: Alfhild Sehlin
Samtalsgrupp: Inga Persson

Processionsbärare sökes!
Vi söker personer som kan ställa upp
som processionsbärare vid begravningar.
Som bärare behöver man en svart kostym som man får tillhandahålla själv.
Ekonomisk ersättning utgår efter varje
utfört uppdrag.
För mer information och anmälan
kontakta Älvdalens församling.
Tel nr expeditionen: 0251-43140

Torsdag 5 mars
9.00-12.00 Öppna förskolan
i Brittgården, övervåningen.

Vi har en sida på Facebook
med information om kyrkans
verksamheter. Välkomna att söka
på Älvdalens församling.
Diakonicenters Textilavdelning
Tel: 0251-431 65 Måndag 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
Med reservation för eventuella ändringar.
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Har du ett rum, stuga eller lägenhet
över i Älvdalen? Kom på möte!
Carina Hult, även kallad Hultan, arbetar
som internatföreståndare på Älvdalens
Utbildningscentrum och söker dig som redan hyr ut
boende till elever vid ÄUC, dig som har boende som
du vill hyra ut och dig som funderar på vad som
behövs för att kunna hyra ut boende till elever.
Hultan samordnar verksamheten för de elever som
bor på internatet. Hon är också ordförande och
barn- och ungdomsombud i föreningen TRIVAS
som stödjer barn och unga genom olika insatser.
Hultan bjuder in till möte för att underlätta för dig
som är hyresvärd eller är nyfiken på att bli hyresvärd genom råd och tips.
Du är varmt välkommen till Älvdalens
Utbildningscentrum tisdag den 17 mars kl. 17.30.
Vi bjuder på fika, hoppas vi ses!
Vänligen ÄUC och Hultan
Kontakt och frågor: carina.hult@alvdalen.com

AnnonsKullan
- ditt lokala annonsblad

Nästa nr som räcker i två veckor
delas ut den 11 mars.
Manusstopp fredag 6/3
Tel: 0251-43131,
070-2538457
Mail: evylena@telia.com
www.annonskullan.se

Februari, eller ”vabruari”
som den ganska ofta kal�las nu för tiden, på grund
av alla föräldrar som är
hemma och vårdar sina
krassliga barn, är snart
slut. Lite konstigt är det
att tänka att om inte kung
Pompilius fått en blixtrande ide någon gång
där på 700 talet f.Kr. och
hittat på att det skulle
vara två månader till så
skulle vi kanske vara i
slutet på en helt annan
månad nu. För då var
året bara tio månader och
första månaden var mars.
Februari blev alltså den
sista månaden. Månaderna var dessutom lite
kortare och hela året var
elva dagar kortare än det
året vi har nu. För att inte
årstiderna skulle komma
ur fas så stoppade man då
och då in en skottmånad.
Den lades alltid i årets
slut, alltså efter februari.
Så småningom blev det
klubbat att året skulle
börja med januari och
efter ytterligare ett antal
år infördes den julianska
kalendern och månaderna förlängdes så att
man bara behövde lägga
till en dag vart fjärde år.
Det gjorde man i slutet på
februari där man tidigare
klämt in en hel månad.

Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16
Lunchservering i Salem torsdagar från 11:30
På Soldis, Åsen onsdagar jämna veckor från 11:30

Onsdag 26/2 kl 13 - 15 Dorkas. Tema: Världsböndagen 2020 -program från Zimbabwe. Servering.
Söndag 1/3 kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
Onsdag 4/3 kl 13 – 15 Öppen dörr med kulturkaffe. Tema: Porfyr med Marit Norin.
		
Visning av Porfyrmuséet ingår.
Söndag 8/3 kl 11:00 Församlingens årsmöte. Andakt. Sopplunch.
Onsdag 11/3 kl 13:00 Dorkas – gemenskap för daglediga. Mathilda Wiklund
		
sjunger med och för oss. Servering. Lotteri.
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

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Därav skottdagen. Så den
finns alltså inte där för
att alla giftaslystna damer
ska ha en chans att fria till
mannen som inte har förstånd att fria själv. Ja, tänk
sådan tur att Pompilius
styrde upp det här. Vad
rörigt allt skulle ha blivit
annars! Ingen januari och
ingen februari. När skulle
de till exempel ha åkt
tjejvasan? På nyårsafton?
Fullkomligt kaos skulle
det ha blivit. Nu har vi
inte mer kaos än att det
regnar istället för snöar
och då kanske det ställer till det med alla lopp
ändå, men prognosen
visar på kallare väder och
de fortsätter att kämpa
med skidspåren.
Vi hoppas att alla som
laddat inför loppen får
chansen att ta sig fram
där ute i skogarna mellan
Sälen och Mora.
Heja, heja!

Evy &

Lena

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
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Efterlysning
Du som av misstag tog
mina ”broddskor” vid SPF:s
årsmöte i Lokalen den
13/2, hör av dig till mig.
Jag vill gärna ha tillbaka
mina egna skor.
Kerstin Sjökvist tel:
0251-10761, 070-6530512

Östermyckelängs
Samfällighetsförening
Årsstämma
2020-03-12 kl 18:00
Plats: Östängs Jaktlada
Nybolsvägen.
Ärenden enligt stadgar.

Årsmöte

för Brunnsbergs IF
19 mars kl 18.00
i småskolan i Brunnsberg.

Älvdalens
Ridklubb
välkomnar till årsmöte
Söndag 15 mars kl.17.00
i Ridhusets Cafeteria
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner från medlemmar
skall inkomma till Ridklubben
tre veckor innan mötet.
Vi bjuder på fika.
Väl mött önskar Styrelsen!

Sedv. årsmöteshandlingar!
Välkomna hälsar styrelsen.

ÖPPEN DÖRR MED KULTURKAFFE
En samling kring fikabordet i Salem, med
gäster och program, för dig som är dagledig.

Vill du ha
lokala butiker, företag,
annonsblad imorgon.
Använd dem idag!

4/3 kl 13 – 14 Marit Norin berättar om porfyr.
Guidning av Porfyrmuséet ingår efter fikat.
18/3 kl 13 – 15 Ia Engström. Om vad lite vänlighet
kan göra för skillnad för vår hälsa och våra liv.
1/4 kl 13 – 15 Pell Birgitta Andersson och Lena Norin
berättar och visar bildspel från Långön.
15/4, 29/4, 13/5, 27/5
Program kommer senare.

årsmöte
24/3 kl 18:30 för
Civilförsvarsförbundet
Älvdalen
på Dalgatan 118
Efter mötet äter vi våfflor.
Anmäl er senast den 21/3
via sms till:
Michael Knagg 070-2726127
Välkomna!
Älvdalen
inbjuder till årsmöte

Onsdag 25 mars kl 14.00
i Lokalen, Kyrkbyn
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Gunnar Barke medverkar.
Pannrumsgänget underhåller.
Lotterier.
PRO bjuder på Kaffe/the,
smörgås o kaka.

Alla varmt välkomna!
Styrelsen

Välkommen!

Varje dag drabbas
ett barn av cancer.
Men det finns hopp.

Mobil: 073-8388900
E-mail: joysstad@gmail.com
Erbjuder privatpersoner
och företag veckostäd,
flyttstäd, fönsterputs mm.
Välkomna att ringa och boka!

Swisha till 90 20 900 och
stöd forskningen. Tack.

Har du rätt till RUT-avdrag
blir det halva priset!
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

AnnonsKullan

Tinyfonden BG 5099-0043 Swish 1235498985
		
Annelie 070-760 35 18

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

Nästa num
mer
11 mars

manussto

pp fredag

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
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Siv Holms Begravningsbyrå har bytt namn till

Vi finns fortfarande i samma lokaler
och med samma telefonnummer!
Öppettider Älvdalen måndagar och torsdagar 10-13
Anmälan till minnesstunder eller att
lämna en minnesgåva kan göras på
www.familjenholms.se
Familjen Holms Begravningsbyrå • Dalgatan 76c, 796 31 Älvdalen • 0251-105 10

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

VÄLKOMMEN TILL
COOP ÄLVDALEN
Öppettider:
Mån–Fre 07–21
Lör–Sön 09–21
Telefon:
010-747 47 50

OBS! KOM IHÅG LÖRDAG14/3
Rämma Fäbodlag inbjuder till

VINTERDAG
på

RÄMMASJÖN

vid viken, norra änden av sjön.
PIMPELTÄVLING kl 9 -12. Fina priser!
Prisutdelning c:a kl 13. Skoter tillåten!TIPSPROMENAD kl 9-12 till fots eller
på skidor.
Endast kontant betalning!

T.K är hos oss torsdag 5/3 och
fredag 6/3 med sin fiskdisk.

Kom och köp fisk
rakt över disk.

Årets huvudsponsor:
Hamburgare finns att köpa.
Gratis till alla barn upp till 12 år.

VARMT VÄLKOMNA
TILL EN TREVLIG DAG!

Läs mer på FB samt på www.rammafabodlag.se

Du som medlem får 5% medlemsrabatt
på tisdagar.* Gäller i Coop Mitts butiker.

5%
rabatt

ia med
nshistor
io
t
la
e
r
En
.
ch svärta
humor o

TENNISTIDEN

* Gäller ej Coop Online, tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.

13 mars kl 19, Älvdalen, Väsa bytuga

Biljetter: Kontaktcenter 0251-313 00,
www.dalateatern.se. Biljetter säljs även i entrén.
Arr: Kulturföreningen Welest och Älvdalens kommun
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Vi bjuder in företagare, politiker och
tjänstemän till årets
FÖRETAGARKONFERENS
I år fokuserar konferensen på konkreta mål att uppnå till
år 2030, inom områdena tillväxt, attraktivitet,
kompetensförsörjning, infrastruktur/bostäder/lokaler, dialog
och relationer företag & kommun.

Var: Idre Fjäll
När: Fredag 8 maj - lördag 9 maj 2020
PROGRAM:
Dag 1
09.00 Ankomst och fika
09.30 Föreläsning
12.00 Lunch
13.00 Konferens
14.30 Pausfika
14.45 Konferens
16.15 Aktivitet
19.30 Middag & mingel

Dag 2
07.00 Frukostbuffé
09.00 Konferens
10.30 Pausfika
10.45 Konferens
12.00 Lunch/Avslutning

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

ev. ändringar/kompletteringar kan förekomma.

Nästa nummer delas ut

Pris: Dubbelrum 2. 100:-/person
Enkelrum: 2.340:-

11 mars

I priset ingår: Logi 1 natt, Mat: 1 x Frukost, 2 x Lunch,
3 x Konferensfika, 1 x Grillbuffé
Alla priser är SEK exkl. moms och exkl. dryck till middag

Anmälan görs via länk, länken hittar du på vår hemsida;
www.foretagarna.se/foreningar/alvdalen
eller via vår facebooksida; facebook.com/foretagarnaalvdalen
OBS! ANMÄLAN SENAST DEN: 31 mars (Anmälan är bindande)

Välkomna!

manusstopp fredag 6/3

ÄLVDALEN

Mästerliga mönster

Barn och cancer
hör inte ihop.

För ett vackert hem genom tiden
Klä väggarna med tapet från Falsterbo III och
fyll hemmet med värme, omtanke och lugn. Upplev
älskade klassiska mönster från vårt arkiv i milda
toner influerad av naturen. Alla i stil med varandra,

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

som gör dem fina ihop i olika rum. Inspireras av
kollektionen och beställ tapetprover på
borastapeter.com.

BORASTAPETER.COM
@BORASTAPETER

Passa på! Just nu 25% rabatt
på utvalda tapeter och all färg
från Nordsjö och Caparol
(gäller t.o.m lör 29/2)

Eston 7 år, neuroblastom.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den
vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen.
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.
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Älvdalens Färghandel
Dalgatan 89, Telefon: 0251-41800
Öppet: vardagar 9-17 (lunch 12-13), lördag 10-13
www.nordsjoideodesign.se
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

”Dom tycker mest
om min lillasyster.”

DAGENS LUNCH PÅ HOTTIS

Måndag - Fredag kl. 11-14, Lördag - Söndag kl. 12-14.30
MINST TVÅ VARMA RÄTTER PÅ BUFFÈ VARJE DAG!
Pris from 1/3: Måndag - Fredag: Vuxen105:- Pensionär 95:- Barn 69:Lunchhäfte 950:- (gäller även lördag & söndag),
Matlåda för avhämtning inkl. sallad & bröd 89:Lördag - Söndag: Vuxen120:- Pensionär 110:- Barn 69:Lunchhäfte 950:- (gäller även lördag & söndag),
Matlåda för avhämtning inkl. sallad & bröd 89:-

”Mina föräldrar hinner
aldrig lyssna på mig.”

Anders med personal
hälsar dig varmt
VÄLKOMMEN
till restaurangen på
Hotell Älvdalen!

Kom och fira en tidig
Lördag 14/3 på Hottis
Kl. 18-21 Middagsbuffé med
inspiration från Irland, 199:-

”När jag blir stressad
får jag ont i magen.”

The Waves

(med entré 299:-) För bordsbokning
ring tel. 0251-10500)

Kl. 22-02 Irish Night med The Waves
Entré 150:-, 18 år, leg

”Jag vågar inte
fråga henne”

Lördag 28/3
Kl. 22-02
Entré: 100:-, 18 år leg

´70-´80-´90-tals

DISCO

0251-105 00  www.hotellalvdalen.se
Nästa nummer delas ut 11 mars
manusstopp fredag 6/3

Till BRIS kan
du ringa och
skriva om stort
och smått.
Telefonnummer

116 111
bris.se

Mejl & Chatt

AnnonsKullan
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

7

Oavsett hur dina ser ut på utsidan, kommer
vi alltid kämpa för att hålla dem friska
på insidan. Varje dag. Året om.
Stöd oss i kampen mot bröstcancer,
swisha en gåva till 900 5919

Nästa nr delas ut 11 mars • Manusstopp fredag 6/3
När du vill synas i norra Dalarna!
8

0251-43131, 070-253 84 57 • evylena@telia.com
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