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Det stora sarkofagdraget
Lördag 10 februari 2018

Välkommen till det som kanske är århundradets galnaste event i Älvdalen!
Vi återskapar transporten av Karl XIV Johans sarkofag genom att 110 kvinnor
och män (Kungshästar) drar ett stenblock på 11 000 kilo genom centrala Älvdalen.
Stenblocket är i älvdalskvartsit och kommer från Wasasten AB i Mångsbodarna.
Blocket och den stora kälken som byggts kommer att få en permanent plats vid
godsmagasinet i södra byn.
Start vid Besparingsskogens garage i norra byn
och målgång vid godsmagasinet söder om Turistbyrån.

Program

12.00 Området öppnar. Kungshästarna förbereder sig.
Försäljning av kaffe, korv och souvenirer.
13.00 Uppställning.
13.15 ca Det stora sarkofagdraget börjar.
16.00 ca Framme vid godsmagasinet.
Musikunderhållning, högtidstal mm.
Programmet på plats tar ca 45 minuter.
Försäljning av souvenirer.
Försäljning av kaffe och gulaschsoppa.
Hamburgare mm finns att köpa på
Knoddes Street Food bredvid Turistbyrån.

Företagssponsring

Vill du och ditt företag vara
med och sponsra eventet?
Gå in på www.porfyrriket.se och
läs mer om våra sponsorpaket.

Följ gärna med transporten till fots!
Det är svårt att beräkna hur lång tid det tar,
16.00 är en uppskattad tid.

Privatpersoner

Som privatperson kan du ge ett
bidrag till Det stora sarkofagdraget.
Det ger oss en möjlighet att skapa
ett riktigt bra och häftigt event.
Alla som bidrar får något tillbaka!
Läs mer på www.porfyrriket.se
Information & kontakt:
www.porfyrriket.se, info@rockdale.se
Torbjörn Zakrisson, 070-260 96 97
Marit Norin, 070-339 36 36
Följ eventet på Facebook: Det stora sarkofagdraget
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Älvdalen

Onsdag 31 januari
14.00		
Må Bra Kören i Brittgården
		Ledare: Alfhild Selin
Torsdag 1 februari
9.00-12.00
Öppna förskolan i Brittgården.
		Ledare: Malin Pettersson Lindgren
18.00		
Temakväll i Brittgården.
		”Vad händer med barn i sorg och kris?”
		Föreläsare: Pege Andersson
Kyndelmässodagen

Söndag 4 februari
11.00		
Musikgudstjänst i kyrkan.
		Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro, 		
		
Klezmergruppen Eméra /Se annons/
Måndag 5 februari
10.30-11.30
Vagga gunga gå i Brittgården.
		Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
11.30-13.00
Sopplunch i Brittgården.
		Lena Backlund.
13.00		
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården
		Alfhild Selin.
15.15-16.45
Måndagskul i Brittgården.
		Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
17.00-19.30
Ungdomsgruppen i Brittgården.
		Ledare: Clas Elgbro
Tisdag 6 februari
10.00		
Sångstund på Furuvägen Alfhild Selin
12.15		
Lunchmusik i kyrkan. /Se annons/
15.15-16.30
Musikalkören övar i Brittgården
		Ledare: Alfhild Selin
Onsdag 7 februari
11.00		
Andakt i Tallbacken.
		Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro.
14.00		
Må Bra Kören i Brittgården
		Ledare: Alfhild Selin
Torsdag 8 februari
9.00-12.00
Öppna förskolan i Brittgården.
		Ledare: Malin Pettersson Lindgren

Måndag 12 februari
10.30-11.30
Vagga gunga gå i Brittgården.
		Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
11.30-13.00
Sopplunch i Brittgården.
		Lena Backlund.
13.00		
Missionskretsen i Brittgården
		Alfhild Selin.
15.15-16.45
Måndagskul i Brittgården.
		Ledare: Malin Pettersson Lindgren, Clas Elgbro
17.00-19.30
Ungdomsgruppen i Brittgården.
		Ledare: Clas Elgbro
Tisdag 13 februari
15.15-16.30
Musikalkören övar i Brittgården
		Ledare: Alfhild Selin
18.30-20.00
Öppet samtal om liv och tro i Brittgården
		Ledare: Inga Persson
Onsdag 14 februari
14.00		
Må Bra Kören i Brittgården
		Ledare: Alfhild Selin

åsen
Tisdag 13 februari
11.00		
Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
		Alfhild Sehlin.

Damlunch

Föräldraträff

på Brittgården

Tisdag 6 feb. kl 11.00

Diakonicenter
Torsdag 8 feb. kl 18.00-19.30

Ett tillfälle att träffas för mat,
underhållning och samtal
för dig som är dagledig.
Vi möts i 11-tiden, lagar
lunch och äter tillsammans.
Skjuts går att ordna.
För mer information
ring Diakon Isabelle Danielsson
tfn. 43142

Ett tillfälle att samtala om
föräldraskap.
Glädjeämnen och svårigheter.
Samtalen leds av
Isabelle Danielsson
Diakon och specialpedagog.
Vi bjuder på fika!
För mer information ring
Isabelle tfn 43142

Fastlagssöndagen

Söndag 11 februari
11.00		
Mässa i kyrkan.
		
Biskopen Mikael Mogren välkomnar
		
vår nya kyrkoherde Malou Wirström.
		Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro ,
		Alfhild Selin, Werf Lena Egart /Se annons/

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40
Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen
Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65
Måndag 10.00-18.00, Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

Med reservation för eventuella ändringar.
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Hur känns det såhär in på det
nya året? Är det lite småsegt,
känns det precis som vanligt
eller spritter det i hela
kroppen efter att börja om
på ny kula och få en nystart
både här där? Det finns ett
”ordspråk” som titt som tätt
dyker upp på diverse sidor i
sociala medier. Det lyder som
följer; ”Endast döda fiskar
simmar med strömmen”
Är det verkligen så? Och
är det fel? Ja, man fattar ju
att är man en död fisk så
kanske man glider med där
i strömmen. Jamen de andra
då..? De levande fiskarna i
det där fiskstimmet, är de
låtsasdöda? Man förstår ju
undermeningen i ordspråket
såklart, att simmar du med
andra, då är du typ död!
Du har inget liv, inga nya
ideér, inget nytt alls på
gång. Där ”simmar” du runt
som vanligt. Samma jobb.
Samma vänner. Samma
familj. Du har det exakt
som vanligt, exakt likadant
som förra året. Måste man
vara en död fisk för att man
simmar med några andra?
Kanske man bara trivs med
att ha sällskap? Är det fel?
Måste man simma ensam,
mot strömmen för att vara
duktig? Måste man ha nya
idéer och nya mål hela tiden
för att räknas? Måste man
brinna för sitt jobb? Är det
dumt om man tycker det
är helt okay, även fast det
kanske inte är ens allt här i
livet? Är man jättedålig om
man är nöjd med hur man
har det? Måste man simma
själv och brinna för nya saker
hit och dit hela tiden för att
må bra och för att räknas? En
del kanske måste det. Och en
del inte. Alla är olika, och tur
är väl det. God fortsättning
på det nya året, och ha inte
dåligt samvete ifall ni inte har
kommit på något nyårslöfte
eller inte ens har börjat på ett
nytt jobb!

Evy & Lena

Roku Roka (betyder hand i hand) i Riga
som bedriver barnverksamhet
för barn i socialt utsatta områden
tackar alla i Älvdalens församling som
bidragit till inköpet av ”Hand Bells”

Bild från barncentret där de övar med dessa handbells.

Lunchservering i Salem torsdagar från kl 11.30
Besök också gärna
Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet onsdag-fredag kl 10-18

Ons 31/1
Sön 4/2
		
Sön 11/2
Mån12/2
		
		
Ons 14/2
		

13.00 Terminsstart Dorkas.
Gudstjänst i Pilgrimskyrkan i Sveg kl 14.00 med Kersti Vikström.
Samåkning från Salem kl 12.00 (OBS tiden!)
11.00 Vi går på gudstjänst i Älvdalens kyrka.
13.00 “Färdplan för Salem” Styrelsen bjuder in till öppet möte
kring hur vi kan jobba med framtidsfrågor.
Sara Löfstedt från Equmeniakyrkan samtalar med oss.
13.00 Dorkas med årsmöte.
Varmt Välkomna till våra samlingar!

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1 Tel. 0251-41281
Besök gärna vår hemsida www.salemkapellet.se
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Säljes

Öppen nominering

Fullt fungerande
Varmvattenberedare 50
liter säljes för 500 kr.
Tel. 070-531 97 54

Liberalerna Älvdalen

Träsoffa med förvaring.
L 185 Dj 50, ej defekt.
Barnsäng utdragbar
90-160 cm. Valnötsbrun.
Tel. 070- 388 73 43

Nu kan du vara med och föreslå personer som
kan vara lämpliga att bli politiker i Älvdalens
kommun, vi söker personer som sympatiserar
med Liberalerna och som vill engagera sig för
Älvdalens kommuns framtid.
Föreslå personer via mail alvdalen@liberalerna.se
eller ring ordförande Stephan Erixon, 073-502 21 74

Älvdalen
inbjuder till

medlemsmöte
i Loka bystuga
onsdag 21 februari 2018
kl 14.00

Älvdalens Röda korskrets
har ÅrsMÖTE

Mån 19 februari kl 16.00
Plats: Dalgatan 118
Vi bjuder på fika.
Välkomna!

Civilförsvarsförbundet
Älvdalen
håller årsmöte
i Brittgården
12/3 kl 18:30
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar styrelsen!

Apotekspersonal talar om olika
läkemedels användande.
Fråga gärna.
Underhållning Protonerna
Lotterier.
Kaffe, smörgås o kaka. Pris 60:Alla varmt välkomna!
Styrelsen

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på
010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

Ändrade öppettider
från 1 februari
Mån-fre 11.00-17.00
Lördag 10.00-14.00

Lunchöppet
februari - mars

lördagar 12-16
Välkomna!
För övriga tider ring och boka.

070-6645192

AnnonsKullan

Ansvarig utgivare: Evy Johansen
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Distributör: Posten
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Jag har haft så otroligt roligt de senaste 7 åren, ett beslut
jag absolut inte ångrar. Vilken resa!
Det har varit kärlek, gråt, bäbisfödande ( nästan i
butiken😊),  huvudbry,  målarfärg,  nya  kontakter,  nya 
grannar, lycka, mässor och galenskaper.
Nu är det dags för ett nytt
kapitel i mitt liv, jag har tyvärr
fått inse att min tid & energi
inte räcker till med två små
barn, gård, bortajobbande man
och ett företag som för varje år
växer.
Jag vill passa på att tacka hela
min underbara familj
(för erat outtröttliga stöd) &
mina vänner som ställer upp i
tid & otid.

len
Dyverda

www.dyverdalen.info

Det är med stor sorg i hjärtat som jag tyvärr måste
meddela att vi inte lyckats med att hitta en efterträdare.
Vi har drivit en process ända in i det sista, men nu tog det
stopp.

AK 2014
AnnonsKullan delas ut 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.

Sist men inte minst ett fantastiskt stort & tacksamt
Tack!! Till alla härliga kunder som jag mött och som sett
till att butiken har kunnat finnas här i byn.
Vikten av lokal handel är så mycket större än bara den
enskilda butikens framgång.
Sluta aldrig handla i Älvdalen!

Kram Johanna
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Inbjudan till öppet möte
Älvdalens kommuns Samverkansråd för pensionärer och
funktionsnedsatta bjuder in till ett öppet möte i samband med
rådets ordinarie sammanträde, den 9 februari -18, kl. 09.00-13.00
i Chatarinasalen på Tallbackens äldreboende i Älvdalen.
Bland annat blir det information om Tallbackens äldreboende,
hemsjukvården och den palliativa vården.
Rådet sammanträder 6 gånger per år och har möjlighet att påverka
den kommunala verksamheten i frågor som rör pensionärer och
funktionsnedsatta.
Alla intresserade är välkomna!
Vi bjuder på fika.
Anmäl ditt deltagande senast den 6 februari
till Lena Dahlquist, lena.dahlquist@alvdalen.se
eller 0251/314 53.

Älvdalens kommun
				

Informerar

älvdalenS bibliotek
Biblioteket i Älvdalen ska flytta till nya lokaler!
För att förbereda flytten och hinna packa alla
böcker kommer biblioteket därför att hålla
helt stängt från 5 februari och en tid framåt.
En oförutsedd försening i bygget av det nya
biblioteket gör att inflyttningen kommer att
senareläggas.
Vi återkommer med nytt öppningsdatum
så snart vi kan.
Under tiden hänvisar vi till närliggande bibliotek,
det går också bra att låna e-böcker via vår
hemsida. Böckerna ni har lånat innan stängning
går bra att återlämna i bokinkastet som vanligt.

Älvdalens kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
					
söker

VIKARIER

till Älvdalen, Särna och Idre
Vi söker vikarier till:
Hemtjänsten, särskilt boende, LSSverksamhet och hälso- och sjukvården
Arbetstiden är schemalagd, vilket kan innebära
tjänstgöring dagar, kvällar, helger samt nätter.
Ange i ansökan på vilken/vilka orter Du kan arbeta.
Körkort är ett krav för tjänstgöring inom hemtjänsten
och hälso- och sjukvården.
Kompetenskrav: Undersköterskeutbildning eller annan
utbildning som vi bedömer lämplig. För hälso- och
sjukvården legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och
sjukgymnast.

Sista ansökningsdag 2018- 02- 26
Du är välkommen att ansöka via kommunens hemsida
under ”Lediga jobb, Vikarier vård- och omsorg” eller via
Platsbanken hos Arbetsförmedlingen.

Upplysningar lämnas av kommunens
kontaktcenter 0251-313 00

Älvdalens kommun

Informerar

Läsare till Tallbacken och Furuvägen
Läsare sökes till Tallbacken och Furuvägen.
Vi har sedan en tid tillbaka erbjudit högläsning
med hjälp av volontärer. Nu söker vi flera.
Om du tycker att det låter intressant kom gärna

onsdagen den 6/2-18 kl 13.00

till Chatarinasalen
så får du veta mera, vi bjuder på fika.

Meddela om du kommer på telenr 0251–31245
Eller på mail: ros-mari.hamas@alvdalen.se
Med vänliga hälsningar Ros-Mari Håmås

Nästa nummer 14 februari
Manusstopp fredag 9/2
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sängar

Lokalproducerat hantverk från Älvdalen
Hos oss hittar du sängar att längta till.
Kom in och prova ut sängen för dig!

2017 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 uthållig god lönsamhet.
Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

·

·
·

·

·

Det naturliga sättet att sova kungligt.

Hos oss hittar du kuddar, täcken, bäddmadrasser,
gångmattor, trasmattor, resårsängar, viksängar,
speglar, överkast och mycket mer!

Öppet mån-fre 9-18

Gilla oss på facebook

Orrholsvägen 1F • Älvdalen • 0251-100 83 • www.wasabedden.com

&

SÄRNA IDRE GRÖVELSJÖN
ÄLVDALEN
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 Årets Företagare 2017 på din ort!
Nomineringen skickar du senast den 31 mars 2018 till:
Lis Karlsson på Näringslivskontoret, lis.karlsson@alvdalen.se

Nästa nummer av AnnonsKullan
delas ut 14 februari ¤

Välkommen till
Älvdalens Ridklubb!
I dagsläget kan vi erbjuda:
•Ridlektioner för barn och vuxna nybörjare. Juniorer,
seniorer och specialgrupper i dressyr och hoppning.
•Privatlektioner.
•Handikappridning.
•Ridläger.
•Pay’n Ride, Pay’n Jump.
•Aktiviteter utöver ordinarie verksamhet under skolloven.
•Lokala tävlingar i dressyr och hoppning.
•Uppstallning m.m.

Vi har ett fåtal platser kvar i våra ordinarie grupper,
både för nybörjare och de med lite mer ridvana.
Hör av dig till ridskolan via mejl eller telefon!
Se hemsidan för mer information!

Informationskväll

om Idre Himmelfjäll i Älvdalen!
Torsdag den 22 februari kl 19.30

bjuder Idre Himmelfjäll in till informationsträff
i Salems lokal i Älvdalen.
Under de närmaste åren är många företag
och åtskilliga Älvdalingar engagerade
i utbyggnaderna på Idre Himmelfjäll.

Torsdag kväll den 22 februari kl 19.30
informerar vi om planerade byggnationer,
tidsplaner och våra framtidsplaner.
Vi bjuder på kaffe med fika.
Mycket välkommen hälsar
Idre Himmelfjäll AB

Din lokala bygg- järn- & trävaruhandlare!

www.alvdalensridklubb.se
info och bokningar. Tel 0251-10525
E-post ridskolan@alvdalensridklubb.se

OBS! Det är snart dags för årsmöte
för Älvdalens Ridklubb måndag 19/3
kl.18.30, se senare annons.
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Andvägen 13, 79630 Älvdalen • info@byggv.se

Tel: 0251-59 73 30

Öppettider: måndag-fredag 07.00-17.00, lördag 09.00-13.00
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Den 10 februari

Knytkalas
och dans

i Väsa Bygdegård!
För 14:e året i rad!

DET HÄNDER PÅ HOTTIS
ONSDAGSTRUBADUR

Varmt n
e
välkomm
!
r
å
på fotv d

kl. 19-21

Kvällens middag, 95:-

31/1 Gustav Håmås

Knytis kl 19.00
Dans kl 21.00 till

AFTER DRAG
PÅ HOTTIS!

Tallbackens äldreboende

Lördag 10/2 kl. 18-21
After Dragbuffé, 199:KL. 22-01
WIIK & CO

entré: 80:-, 18 år leg
Bordsbokning, tel. 0251-105 00

A`LA CARTE

Biljettpris: 150 kr, kaffe m. dopp
& medlemsavgift i Wäsa FF ingår.
Under 18 år, 100 kr.

Om vi inte annonserar om annat har vi alltid a`la carte

Fredag- & Lördagkvällar mellan kl. 18-21

Biljett beställs senast 8 februari hos:
Catarina Sjödén 070-298 45 79
Anneli Andersson 073-805 60 66

Välkomna till en trevlig fest!
Hälsningar Wäsa Fritidsförening

Gör en
minnesvärd
insats...

Hjälp oss stoppa Alzheimers sjukdomgenom
ny svensk patientnära klinisk forskning.
Endast forskning kan lösa Alzheimers gåta.
Ge ditt bidrag idag!

alzheimerstiftelsen.se

PG: 90 03 39-3 BG: 900-3393
Ring Givarservice: 020-075 17 17

Vi vill bara viska lite om att LÖRDAG 29/9-2018
då kommer hela ”HOTTIS ATT GUNGA”
Vidare information kommer snart...
Hotell Älvdalen • Dalgatan 77 • 0251-105 00
www.hotellalvdalen.se

Vi moderater i Älvdalens kommun får besök av
Sundbybergs kommunalråd Josefin Malmqvist.
Hon kommer att berätta om hennes arbete och hur
hon lyckats vända en nedåtgående kommun under
socialdemokratiskt styre, till en modern moderat
kommun med framtidstro och nytt hopp.
På 18 månader har försörjningsstödet sjunkit kraftigt
och fler än någonsin går till jobbet.
”-Det är glädjande att vi på ett år kunnat vända åratal av
miljonunderskott till överskott. Det bådar gott för fortsatt
reformarbete med fokus på kvalitet i insatserna till de
sundbybergare som behöver samhällets yttersta
skyddsnät”
Josefin Malmqvist (M).
Vi vill gärna dela med oss av denna fantastiska möjlighet
att lyssna till Josefin Malmqvist, så alla som vill komma
och lyssna är hjärtligt välkomna.
Seminariet hålls på kommunhuset,
Permatsvägen 1 i Älvdalen
klockan 15.00 den 4 februari 2018

Välkommen!

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Melodifestivalyra!
Popcornutdelning och andra överraskningar
i butiken varje lördag i Februari
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795

Ord pris 1895:-

Slowjuicer
Infiny Juice
Art.nr 107654

Välkommen till
Nya Byggvaruhuset
i Älvdalen!

Priserna gäller t.o.m. 11/3 2018
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