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Nytt i butiken:

Såjord med perlite (krav)

Åter i lager: Lecakulor &

Småpåsar med blomjord (krav) 18 liter

Fågelmat
massor av sorter

Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13

0251-597330
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Älvdalen
Onsdag 11 mars
14.00-16.00 Må bra kören i
Brittgården.
17.00-17.45 Barnkör i Brittgården,
källaren.
Torsdag 12 mars
9.00-12.00 Öppna förskolan
i Brittgården, övervåningen.
12.00 Musikcafé i Brunnsbergs
bystuga med Kjell Thiger. /se annons/
Arr: Träffpunkten och Älvdalens församling.
Tredje söndagen i fastan

Söndag 15 mars
11.00 Mässa i kyrkan.
Andreas Nerelius, Mait Thoäng.
Måndag 16 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.

Älvdalen
Jungfru Marie bebådelsedag

Söndag 22 mars
11.00 Mässa i kyrkan.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter,
kyrkokören. Kyrkkaffe med våfflor i
Brittgården. /se separat annons/
Act alliance-Svenska kyrkans
internationella arbete
Måndag 23 mars
10.30-11.30 Vagga gunga gå i
Brittgården, stora salen.
11.30-13.00 Sopplunch entréplan.
13.00-15.00 Missionskretsen
i Brittgården.
15.15-16.45 Måndagskul
i Brittgården, övervåningen.
17.00-19.00
Ungdomsgruppen i Brittgården,
övervåningen.
Tisdag 24 mars
12.15 Lunchmusik i kyrkan, soppa
serveras efteråt.
18.30 Samtalsgrupp i Brittgården.
Onsdag 25 mars
14.00-16.00 Må bra kören i
Brittgården.
17.00-17.45 Barnkör i Brittgården.

Tisdag 17 mars
10.00 Sångstund på Furuvägen.

åsen
Söndag 15 mars
14.00 Mässa i Åsens kapell.
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.
Tisdag 24 mars
11.00 Åsens kyrkliga arbetskrets i
Knutstugan.

nornäs
Söndag 15 mars
18.00 Gudstjänst i Nornäs kapell.
Andreas Nerelius, Svenerik Blomgren.

evertsberg
Söndag 22 mars
18.00 Gudstjänst i Evertsbergs kapell.
Andreas Nerelius, Gunilla Albertsdotter.
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

Onsdag 18 mars
11.00 Andakt i Tallbacken.
14.00-16.00 Må bra kören i
Brittgården.
17.00-17.45 Barnkör i Brittgården.
Torsdag 19 mars
9.00-12.00 Öppna förskolan
i Brittgården, övervåningen.
18.30 Temakväll i Brittgården. ”Visst
gör föräldrar skillnad” /se separat
annons/
Föreläsare: Familjepedagog Lena Grudd.

Diakonicenters Textilavdelning
Tel: 0251-431 65 Måndag 10.00-18.00,
Tisdag-Torsdag 08.00-16.00

Vi har en sida på Facebook
med information om kyrkans
verksamheter. Välkomna att söka
på Älvdalens församling.

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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Intensivkurs Teori
Moped AM + klass II
4/4 kl. 09.00 (Heldag)

Intensivkurs på hela teorin lördag kl 09.00
Ring för anmälan och info.
OBS!
För komm
a
kurser, se nde
även
vår hems
ida.
Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14 • Moragatan 7 - mitt i centrum
info@siljanstraﬁkskola.se • www.siljanstraﬁkskola.se

Studentskylt?
Här får du
personlig service.
Digitalt eller analogt
foto spelar ingen roll.
50x70 cm
9:Från 39
vattensäker

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

VARJE DAG INSJUKNAR
70 PERSONER I DEMENS

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.

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

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 11/3
		
Söndag 15/3
Onsdag 18/3
		
Söndag 22/3
Onsdag 25/3
		

kl 13 - 15 Dorkas – gemenskap för daglediga. Mathilda Wiklund
sjunger med och för oss. Servering. Lotteri.
kl 11:00 Gudstjänst för alla på burmesiska och svenska.
kl 13 –15 Öppen dörr med kulturkaffe. Ia Engström:
Om vänlighetens betydelse för liv och hälsa.
kl 11:00 Gudstjänst med nattvardsfirande. Kersti Vikström.
kl 13 -15 Dorkas. Ord och bild om historiska platser i Kambodja
och Vietnam, med Majron Bogg.
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
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Jamen då har vi väl stökat
undan det viktigaste den
här vintern. Vasaloppet och
melodifestivalen. Ingen snö
på knappt hela vintern men
natten mot första söndagen
i mars så vräkte snön ner.
Lite ironiskt kan man tycka.
I finalen av ”mello” segrade
The Mamas över Dotter
med knappa en poäng och
får alltså sjunga vidare i
Rotterdam i maj. Om det
inte är pandemi, isolering
och stängda gränser som
gäller vid det laget. Världen verkar vara lite upp
och ner! Eller snarare är
det väl så att det är människorna som befolkar den
här världen som är upp och
ner. Många är de som helt
verkar sakna sunt förnuft
och empati för andra, som
på något sätt har fått för
sig att de är så mycket mer
värda än andra. Men som
det sägs”galenskap har en
viss njutning som bara den
galne förstår”. Sorgligt men
sant! Vi får väl se vart det tar
vägen med allting.Nu ser vi
fram emot vår och sommar. Vi kikar på fröpåsarna
i butikerna och funderar ut
vad vi ska så för härligheter,
grönsaker och vackra blommor (som i bästa fall slår ut
innan första frostnatten). Så
brukar det tyvärr vara, men
man ska aldrig ge upp. Dags
också att väcka pelargonerna efter vintervilan har vi
sett i ett tidningsreportage.
Det dåliga samvetet slår
verkligen till när man passerar sina egna praktexemplar som står och ser ganska
jättedöda ut där i garaget.
Men de ska få lite vatten nu,
idag faktiskt, så ska de nog
blomma upp så småningom. Vi håller tummarna.
Ha de!

Evy &

Lena
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-MötesdagsÄlvdalens
Fiskevårdsområdesförening
Kallar till årsstämma, tisdag den 2 april 2020 kl 18.00
i Porfyrsalen, Hotell Älvdalen.
Sedvanliga ärenden.
Inga motioner inkomna.
Christina Bjelvert informerar om vandringsvägarna i Österdalälven mm.
Handlingar finns att hämta på Älvdalens Sportcenter eller på
Fiskevårdsområdesförenings hemsida: www.alvdalensfvof.se

Rovswaiders
Årsmöte
Fredag 20 mars kl. 19.00
i Salem.
Årsmöte
Älvdalens IF OK
Söndag 22 mars. kl 18.00

Plats: Lokalen

Anmälan om deltagande på årsmötet görs till Älvdalens
Sportcenter telefon: 0251-10600 senast 31 mars kl 16.00.
OBS! anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.
För samägd fastighet eller dödsbo krävs giltig fullmakt från
samtliga delägare, eller ställföreträdarbevis utfärdat av
tingsrätten för att kunna utöva fastighetens rösträtt.
För fastighetsköp som skett efter 2020-01-01 krävs likaledes
köpehandlingar för att utöva på fastigheten tillhörande rösträtt.
Välkomna Styrelsen

Välkomna!
Vi bjuder på kaffe.
Styrelsen

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!

ÅRSMÖTE
Älvdalens
Golfklubb
bjuder in till
ÅRSMÖTE
den 19/3 kl. 19.00
på Älvdalens camping
Vi kommer att berätta
om den fortsatta
utvecklingen av vår bana.

Bevara Bunkris
Brandtorn
Söndag 22 mars kl. 16.00
i Åsens bystuga
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på kaffe.
Välkomna!
Styrelsen

Vi bjuder på fika, välkomna!

Årsmöte, Ulum Dalska
Torsdag 26 mars kl 19.00
på Rots Skans

SCOUTDAX i SALEM!
Lördag 14/3 kl 10 - 15
Terminsstart ute och inne vid Salem.

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Underhållning av musikskolans
elever. Vi bjuder på kaffe.
Vi hoppas att många möter upp,
både nya och gamla medlemmar.
Warmt welkumner!

Gamla och nya scouter välkomna!
Från 7 år (i vuxens sällskap i början) och uppåt.

Kommande scoutträffar: 4/4, 25/4, 16/5, 6/6, 13 –17/6
Tänk på kläder efter väder – vi är
alltid ute så mycket som möjligt!

/Styrelsen

För mer info ring: Kersti 072-7211460
eller Pege 070-5977306

Siv Holms Begravningsbyrå har bytt namn till

Se även: Scout i Älvdalen på Facebook
och www.salemkapellet.se

AnnonsKullan

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

Nästa num
mer
25 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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20/3

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
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Varje dag dör
fem svenskar
av diabetes.
Hjälp oss hitta
botemedlet!

An non sKullan

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

-ditt lokala
annonsblad-

Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com • www.annonskullan.se

Älvdalens kommun
Älvdalens kommun
				

Samhällsenheten
Informerar

All Digital week på biblioteket

Tisdag 24/3 kl. 15:00-16:00 på Älvdalens bibliotek
Kom in och testa på att fota/filma med iPad och green
screen. För barn ca. 6-10 år.

		

SAMRÅDSMÖTE angående ny
DETALJPLAN FÖR VILLAVÄGEN

Torsdag 26/3 kl. 17:30-19:30 på Älvdalsskolans
rörelserum

Vi presenterar planförslaget
och svarar på frågor.

Swedbank, Dalatrafik och 1177 Vårdguiden kommer och
berättar om deras digitala tjänster och svarar
på era frågor.
Biblioteket finns även på plats och visar våra digitala
tjänster.
OBS! Lokalen är skofri. Vi bjuder på fika.

Var?
Gemensamhetslokalen
vid Dikeskanten

Fredag 27/3 kl. 12-16 på Älvdalens bibliotek
Kom in och testa bibblans nya VR-spel!
För dig ca. 13-18 år.

Välkomna!

För mer info:
bibliotek-kultur@alvdalen.se 0251-312 70

bjuder in till

När?
Torsdag 12 mars kl 18:30-20:00
Älvdalens Kommun
Box 100
796 22 Älvdalen
0251 313 00
kommun@alvdalen.se
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Mattnyheter!

2019 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.

ÄLVDALEN

&

SÄRNA IDRE GRÖVELSJÖN

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.

Öppet mån-fre 9-18

Utbildningar

för ett brandsäkrare Sverige
• Heta arbeten
• Hjärt-lungräddning
• Brandskyddsansvarig
• Brandskyddskontrollant
• Brandfarlig vara – mindre omfattning
• Anläggningsskötare Brandlarm
• Första hjälpen Elskador
• Utrymningsledare
• Brandskyddsutbildning

Var med och nominera Årets Företagare 2019 på din ort!
Nomineringen skickar du senast den 31 mars 2020 till:
Frida Torsein på Näringslivskontoret, frida.torsein@alvdalen.se.

Säkra din plats!
Heta arbeten

Älvdalen 22 april

Brandskyddsandvarig-SBA
Älvdalen 26 maj

Brandfarlig vara
- mindre omfattning
Älvdalen 2 juni

Brandskyddskontrollant-SBA
Älvdalen 9 juni

BOKA och se alla våra utbildningar på:

www.bfmitt.se | 070-930 63 60

Nästa nummer av
AnnonsKullan

Barn och cancer
hör inte ihop.
Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

delas ut

25 mars

Manusstopp fredag 20 mars

D
et krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat med
det gamla sättet att tänka...

Eston 7 år, neuroblastom.

				

Albert Einstein
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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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:ar även

Vi server

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

AG
NS MIDD

KVÄLL-ETorsdag
Måndag
från

kl. 18-21

110:-å buffé,

nskost p affe
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Kom och fira en tidig

The Waves

Lördag 14/3 på Hottis
Kl. 18-21 Middagsbuffé med
inspiration från Irland, 199:-

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

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

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

´70-´80-´90-tals

DISCO

0251-105 00  www.hotellalvdalen.se
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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HALVA
PRISET
PÅ SKIPASS
UNDER HELA
VECKA 16!

PRISEXEMPEL
BOENDE

TORS-SÖN
I 4 BÄDDSLÄGENHET

735 :-

Mike Perry

/PERSON

18 APRIL

E-type
17 APRIL

2 blyga läppar
16 APRIL
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