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Sök stipendium
i ICA Olssons
Ungdomsfond!
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.

5k
/st

Wienerbröd
Bonjour. 73 g. Jfr pris 68:49/kg.

Upptäck vårt nya brödsortiment
från Bonjour

Utdelning sker 19/12 kl 18.00 i samband
med Julbiofest på Älvdalens Bio.
Ansökningar skickas till:
ICA Olssons Ungdomsfond
Box 36, 796 21 Älvdalen
senast den 9 december
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Olssons

Älvdalen
Onsdag 28 november
14.00
Må Bra Kören i Brittgården
Körledare: Alfhild Sehlin
Torsdag 29 november
9.00-12.00
Öppna förskolan i Brittgården.
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.

Älvdalen
Onsdag 5 december
11.00
Andakt i Tallbacken.
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro.
14.00		
Må Bra Kören i Brittgården
Körledare: Alfhild Sehlin

Torsdag 6 december
9.00-12.00
Första söndagen i advent
Öppna förskolan i Brittgården.
Söndag 2 december
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.
11.00
17.30
Mässa i kyrkan.
Kvällsmässa i kyrkan
Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro,
Malou Wirström, Christina Wermelin Elgbro.
kyrkokören.
15.30-16.00
Andra söndagen i advent
Julsånger och allsång med Älvdalens Söndag 9 december
kyrkas lucia, tärnor och kyrkokören.
18.00
Körledare: Christina Wermelin Elgbro.
Stilla ro gudstjänst i kyrkan.
16.15
Ulf Jonsson
Luciakortege med hästskjuts genom
Måndag 10 december
byn.
10.30-11.30
Måndag 3 december
Vagga gunga gå i Brittgården.
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
10.30-11.30
/Terminsavslutning/
11.00-14.00
Vagga gunga gå i Brittgården.
Öppet hus i Brittgården. /se annons/
Ledare: Clas Elgbro, Carina Wallin.
Lena Backlund.
11.30-13.00
13.00		
Sopplunch i Brittgården.
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården.
Lena Backlund.
/Terminsavslutning/
Alfhild Sehlin.
13.00		
15.15-16.45
Missionskretsen i Brittgården.
/Terminsavslutning/
Måndagskul i Brittgården.
Alfhild Sehlin.
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.
15.15-16.45
/Terminsavslutning/
17.00-19.30
Måndagskul i Brittgården.
Ungdomsgrupp i Brittgården.
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.
17.00-19.30
/Terminsavslutning/
Ungdomsgrupp i Brittgården.
Tisdag 11 december
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.
10.00
Sångstund på Furuvägen
Tisdag 4 december
Alfhild Sehlin
12.15
18.30-20.00
Lunchmusik i kyrkan.
Samtalsgrupp i Brittgården.
Christina Wermelin Elgbro
Samtalsledare: Inga Persson

Älvdalen
Onsdag 12 december
14.00
Må Bra Kören i Brittgården
Körledare: Alfhild Sehlin. /Terminsavslutning/
Torsdag 13 december
9.00-12.00
Öppna förskolan i Brittgården.
Ledare: Carina Wallin, Clas Elgbro.
/Terminsavslutning/
Tredje söndagen i advent

Söndag 16 december
11.00
Gudstjänst i kyrkan.
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro.
18.00
Lucia och julkonsert i kyrkan. /se annons/
Leif Borgert-saxofon, Luciakören, kyrkokören,
Christina Wermelin Elgbro, Ulf Jonsson
Tisdag 18 december
10.00
Sångstund på Furuvägen
Alfhild Sehlin
12.00
Julspel i kyrkan.
Onsdag 19 december
11.00
Andakt i Tallbacken.
Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro

åsen
Tisdag 4 december
11.00		
Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan.
Alfhild Sehlin.
Vi har nu en sida på Facebook
med information om kyrkans
verksamheter. Välkomna att
söka på Älvdalens församling.
Med reservation för eventuella ändringar.

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

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 Öppet: Måndag, Onsdag-Fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen
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TRYCKSAKER • VISITKORT
DEKALER • AFFISCHER • ROLL-UPS

070-368 40 50

owe@hanslouise.se
www.hanslouise.se

Owe Rosén

Dyverdalen

öppettider i December
Lördag 8 dec 12.00-15.00
Lördag 15 dec 12.00-15.00
Lördag 22 dec 12.00-15.00

MELLANDAGSBUFFE
Lördag 29 dec. kl.15.00
Söndag 30 dec kl.15.00
Mellandagsbuffe med
"Dalarnas bästa Spare Ribs",sallad,

bröd, "Bullens" hemgjorda pommes
och tillbehör, kaffe och saft ingår.
195 kr per person

Boka bord på 070-6645192

Julen närmar sig

www.dyverdalen.info

Du kommer väl ihåg att
skicka en Julhälsning
i AnnonsKullan 19/12

(inlämning senast fredag 14/12)

Endast 60:-

för privatpersoner.
Ordinarie annonspris
för företag.

Besök också gärna
Second-hand, Dalgatan 116A
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 10-16

Första december snart,
hur ligger ni till inför
julen? Är lussebullarna
i frysen? Eller är det
som här, laxfileer i
fyrpack, glass, räkor och
kycklingfilé i frysen upp
till kanten? Intryckta!
Det får liksom inte plats,
vare sig lussekatter,
julköttbullar eller sju
sorters kakor i frysen.
Det är proppfullt! Okay,
det finns säkert de,
säkert massor, som har
bättre planering än vi…
och faktiskt kan stuva
ner både lussebullar och
köttbullar utan problem.
Vi andra stackare äter upp
vårt julbak på en gång,
och eventuella rester
packas i fina glasburkar
och skippas ut bland
vänner och bekanta. Och
visst är det väl ändå julen
på riktigt? Att ge av det
man har. Det behöver ju
faktiskt inte vara prylar
för tusentals kronor.
Årets julklapp blev ju
också återvunna plagg.
Ingen dum idé egentligen,
att ge vidare det man
själv tröttnat på. Man
kanske borde ta en runda
och se vad man har i
sina gömmor. Det kan ju
finnas något som passar
fint att ge bort.

Evy &

Lena

12/12 kl 12:00 i Salem

RD
JULBO
14/12 kl 12:00 på “Soldis” i Åsen.

Pris: 250 kr

DET ÄR ADVENT – VAR GLAD – TÄND LJUS!
Söndag 2/12
Onsdag 5/12
Lördag 8/12
Söndag 9/12
Söndag 16/12

kl 15–19 Skyltsöndag. Servering, försäljning av klimatsmarta ljus, lotteri m.m.
kl 13:00 Dorkas Julavslutning.
kl 10–16 Scout
kl 11:00 Gudstjänst med Pege Andersson.
kl 11:00 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. 0251-41281
Besök gärna vår hemsida www.salemkapellet.se
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SWISHA IDAG
90 01 017

3

Skidtävling i Älvdalen
Björnjakten 8-9/12 på skidstadion
Nyﬁken? Träﬀa maskoten Älvis, heja
på åkare, ﬁka eller ät lunch.
Vill du vara med i tävlingen?
• Tävlingsklasser (alla åldrar)
• Skistart.com-klassen (motion, vuxna)
• Öppen klass för alla (ej tidtagning)
Fri entré. Välkomna till en härlig helg!
Läs mer på www.alvdalensif.se

Mysig Julmarknad
Lördag 1 dec kl 14-19

i Västängs Småskola Älvdalen
Hembakat, virkat, stickat,
hemsytt och div handarbeten

DELÄGARE i BRUNNSBERGS
JAKTVÅRDSFÖRENING
UTBETALNING AV
JAKTARRENDE
Söndag 9/12 kl 10:00-12:00
i Bystugan, Brunnsberg

Tomten finns hos
oss och tar emot
önskelistor

Välkomna, styrelsen

Fikaförsäljning med hembakat

Varmt välkomna!

kommunal - oberoende - kostnadsfri

Kom och prata solceller!
Under november och december månad kommer
vi att vara på Älvdalens, Särnas samt Idres bibliotek under nedanstående tider. Vi ger dig opartisk
kostnadsfri information om solceller.

Visste du att det finns ett 30%-igt bidrag
att ansöka om du installerar solceller?
Välkomna för rådgivning.

Julbord
Torsdag 13 december kl 13.00
äter vi julbord på Tre Björnar
Anmälan senast fredag 7 dec.
till Sonja 076-1270118 eller Britta 51032
Varmt välkomna!

Petri Stenport, 072-7008868
energi- och klimatrådgivare.

Särnas bibliotek

27 november, 16.00 – 19.00

Idres bibliotek

5 december, 13.00 – 18.00
Älvdalens bibliotek

18 december, 12.00 – 18.00

AnnonsKullan

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

Nyfiken på
Autism?
www.autism.se

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.
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Älvdalens kommun
				

Informerar

Musikskolan

Julskyltning på Älvdalens bibliotek

inbjuder till

2 december 15:00-19:00

Adventskonsert

Kom in och värm dig,
vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Var med i någon av våra kluriga tävlingar
och aktiviteter för både stora och små.

Tisdag 4/12 kl. 18.00

Välkomna!

Idre kyrka
Kollekt

Julmarknad

Välkomna!

på Tallbacken

2 dec kl 11.00-15.00
Musikunderhållning av
Kepsfolket kl 12.00
Försäljning av fika, hemgjord glögg,
polkagrisar, strumpor, kransar,
bondsmör, messmör, tunnbröd,
kavelgris mm

Musikskolans KOMPisar

Hjärtligt välkomna!

Informationsblad ersätter
miljöalmanackan 2019
Tidigare har du fått miljöalmanackan en gång per år med information från oss.

I år levererar vi istället ett 12-sidigt informationsblad!

Det innehåller hämtningsscheman för sopbilen, öppettider för återvinningscentralen
inlagda dag för dag i ett enklare kalendarium samt tips och råd om våra vatten- och
avfallstjänster.
Allt fler använder idag digitala kanaler för informationshämtning. Nu pågår ett samarbete tillsammans med våra kommuner med att utveckla våra hemsidor till serviceportaler med bl.a. e-tjänster. Samtidigt kommer vi annonsera mera regelbundet i lokalbladen med aktuell information.
Håll utkik efter bladet som skickas ut i mitten av december.
För mer information besök vår hemsida!
www.nodava.se
020-55 27 00
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Julskyltning
i Älvdalen
Söndag 2 december kl 15-19

Julskyltning

Söndag 2/12 kl 15-19
Många ips Vi bjuder på
pst
Julklap ken
kaffe, saft
i
t
i bu

och pepparkaka

ande
Julerbjudminst 300:-

15.00
Brandkåren tänder marschaller längs med Dalgatan.
15-19
Butikerna öppna, med fina erbjudanden o roliga upptåg
Brandbilen och Ungdomsbrandkåren finns på plats
bredvid H S Sjöberg Ur & Guld.
Kanske kan man också träffa på Flammy...

p för
Vid varje kö tlottning av ett
u
deltar du i en rt för 2000:o
k
present
tom Julafton
Gäller

delas 28/12)
(Vinnaren med

Välkomna!
Följ oss på FB
och Instagram

Besparingskontorets parkering:

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

15-17.30
EPA-utställning; Bäst julutsmyckade Epa utses.
Arrangör River Valley Racing.
Vinnaren utses av en jury.

Tingshusparken:

15-19
Ponnyridning, Försäljning av hamburgare och läsk,
fiskdamm och tomtebil med julmusik.
Biblioteket öppet med kluriga tävlingar och aktiviteter.
Minimarknad med hantverk och kavelgrisförsäljning
15.30-16,00
Luciakör med lucian uppträder + kyrkokören med
julsånger och allsång.
16.15
Godisregn
17-18
Tomten tar emot barnens önskelistor och
delar ut julklappar.
18.45
Silverregn
19.00
Prisutdelning bäst utsmyckade EPA:n

Jul på Backlunds
Skyltsöndag 2 dec. 15-19
Vi bjuder på fika och
fina erbjudanden.
Dalgatan 71 Älvdalen • 0251-10450

info@backlundsskor.se • www.backlundsskor.se
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Måndagsöppet
i december!

Söndag 2 dec. öppet 15-19

ÅRETS JULGRAN
Vem av butikerna har årets finaste julgran?
Rösta och tävla om presentkort på 500:på Älvdalen Köpmangata

Vi startar vår

Stjärnsmäll
-15% på fågelmat

Tävling:

gissa tomten
med fina priser

Vi bjuder på glögg, och en buffé
av hembakade godsaker
0251-597330

Välkommen in i butiken
med mycket julstämning!

Julskyltningsmingla hos oss!
Vi lovar att bjuda på
inspiration och julkänsla!
Lagom till 1:a advent har
vi fått äran att köpa in
kvalitets-julstjärnor till er
kunder. De är odlade av
yrkesakademin i Rättvik!
Under december
släpper vi på Floran
årets ”Älvdalsjulklapp”
håll utkik på våra
sociala medier!
Förbeställ gärna dina
blomsterbeställningar med
god framförhållning för att
hjälpa oss planera för helt
personliga och kundanpassade
planteringar och dekorationer
i precis den storlek, stil och
prisklass man önskar!

Varmt välkommen in till oss
för en riktigt blomstrande Jul!

Tel. 0251-100 66

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Salong Hårkällan hälsar frisören Karin Bodén
välkommen till Salongen och Älvdalen.
Vi firar detta med
15% på alla
färgbehandlingar
i december.

Nu har vi fyllt butiken med Ariens snöslungor!

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

God Jul & Gott Nytt år
önskar
Linda & Karin

För bokning ring:
073-260 55 95
eller via Salong Hårkällan
på FaceBook

!
Välkomna

Vill du vara med och stötta ÄIF:s fotbollsverksamhet
och samtidigt bidra till en förbättrad miljö?
ÄIF Fotboll och iCell har startat ett samarbete som ska öka
ÄIF:s intäkter till den fina idrottsverksamhet som bedrivs och
samtidigt öka mängden återvunna tidningar och reklamblad
som iCell tillverkar miljövänlig isolering av.

From januari 2019

kommer det 1 ggr / månad på utsatt inlämningsdag finnas en
container på Älvdalens idrottsplats. Datum för inlämning av
material kommer i nästa nummer av AnnonsKullan.
Vi hoppas att du vill tömma dina lästa tidningar och
reklamblad i vår container som
sedan kommer att fraktas till iCell i Älvdalen för tillverkning av
miljövänlig isolering.
Så börja redan nu att spara på dina tidningar och reklamblad i
papperspåsar så bidrar du till ÄIF Fotboll:s fina verksamhet och
samtidigt bidrar till en positiv påverkan på vår miljö.
Endast material som det på bilden
får lämnas in!
Matförpackningar och plast är INTE
godkänt material att lämna in!
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0251-51145

Vid behov av!
• Kontrollansvarig Certifierad i Sitac
• Hjälp med bygglov.
• Vad kostar det att bygga?
Upprättar kostnadsberäkningar bygg i Wikells ROT 2018.10
Ta kontakt med Kjell Johansson
070-6452662
kjellj.sab@gmail.com

KJS AB

Köp julklappar
från lokala företag
och hantverkare!
Det finns mycket att välja bland...på nära håll.
Blomsterbutiker, sportbutik, skoaffär,
livsmedelsbutiker, bygghandel, hemslöjd,
hantverkare, konstnärer m.m.

KLASSISKT JULBORD MED SHOWEN
”Utan en röd tråd”
- En helt osammanhängade blandning av
musik, humor och ymse!
Starring: Johan Berglund & hans fyra jag
Musiken står Valliants för; – Gustav, Jonas & Kalle är laddade

Fredag 30/11
Fredag 7/12
Lördag 15/12

Lördag 1/12
Fredag 14/12

Pris: 590:-/person
Varmt välkomna till Hotell Älvdalen!
För bokning ring: 0251-105 00

Låt dina pengar stanna på orten
och göra nytta där du bor och du
får en bättre service året om.

Bokningen är bindade

Behållningen kommer oss själva till godo
i form av fler anställda och större utbud.
Om alla hjälps åt får vi ha kvar våra lokala
kunniga leverantörer.
Kanske julförsäljningen kan rädda
ett lokalt företag.

Handla på hemmaplan!
Evertsbergs Bygdegård bjuder in till

n

o
Filéaft

Jul & Nyår närmar sig
Du kommer väl ihåg
att annonsera
i AnnonsKullans
Jul/Nyårsnummer!

Utgivning 19 december

Kocken trancherar
Ox-, fläsk- & lammfilé
direkt på Din tallrik.

(inlämning senast fredag 14/12)

Goda tillbehör, smakrik dessert och trevlig musikalisk underhållning.

Vi startar kvällen med mingel och en bubblande julbål

Lördag 8 december kl 18.00

Varmt välkomna!

AnnonsKullan

Ring eller sms:a för bokning
senast 3 dec: 340:- /pers

Ingegerd 073-8445649, Helen 073-8282641
Meny och info finns på www.evertsbergsbygdegard.se

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

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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information om nedlagda gravstenar
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Fredag den 7 december
finns vi vid Bilverkstan 195 i Rot kl 13:00-18:00

Varmt välkommen att prova nya Subaru!

© Martin Harvey / WWF-Canon

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

WWF Panda Planet
Sajten för unga som gillar djur
och natur. www.pandaplanet.se

Nästa nr av
delas ut

AnnonsKullan

19 december

manusstopp fredag 14/12
www.annonskullan.se

evylena@telia.com

Välkommen till en traditionell

Julmarknad

Rots Skans, Älvdalen 1 dec. kl. 9-17
Försäljning av genuint hantverk
Besök tomten i Rämmastugan
Forkörare - Hästskjuts
Bagarstugan öppen
Fäbodprodukter säljes
Julgransförsäljning
Musikunderhållning
Kvinnliga slöjdklubben
Ulum Dalska
Tipspromenad m.m.
Dans kring granen kl. 13.00
Efter dansen delar Brunnsbergstomtarna
ut godispåsar och reflex till alla barn.
Varmkorv och glögg
Café Slöjdstugan öppen
Arr. Elfdalens Hembygdsförening

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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tipsar:

Nya kastruller och spis till julmaten.
Kastrullset i 5 delar

Snygg spis

med induktion och rymlig ugn
5 delar
Cromargan – slitstarkt, diskmaskinssäkert,
resistent mot syror och håller glansen
TransTherm bottenteknik för bra
värmefördelning på alla värmekällor

1695:ord pris 4995:-

begränsat antal

u 5 års garanti
u Programmerbar
LCD-display
u 82 liter ugn
u 3D-tillagning

8995:u Cromargan – slitstarkt, diskmaskinssäkert,
resistent mot syror och håller glansen
u TransTherm bottenteknik för bra
värmefördelning på alla värmekällor

Älvdalen

Minnesvärd
Jag, Suzanne Reuter, är en av dom som stödjer ny
svensk patientnära klinisk forskning kring
Alzheimers sjukdom. Endast forskning kan
lösa Alzheimers gåta. Ge ditt bidrag idag!

Minnesvärdar
PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393

Nästa nummer

19 december
Manusstopp fredag 14/12

alzheimerstiftelsen.se

Ring Givarservice:
020-075 17 17

Farsor & Morsor på byn
(Nattvandrarna)

Swish: 1235400742
Bankkonto: 8166-1, 694278255-5

Tack för ditt stöd till ungdomar i Älvdalen!
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