stidnin

Dagens namn: Elise, Lisa

Nr 17 20 september 2017

Grati

AnnonsKullan

g

Dikeskanten 8, 796 30 Älvdalen
Tel 0251-431 31
070-253 84 57
www.annonskullan.se 					
e-post: evylena@telia.com			

Priserna gäller v 38 t o m 24/9-2017. Reservation
för slutförsäljning och ev tryckfel.

PG 410 93 42-8		

BG 5479-0639

superklipp

GÄLLER LÖRDAG 23/9

2990
/kg

Minst

25%
rabatt Lösviktsgodis ICA.
Erbjudandet gäller endast lördag 23/9.
Jfr pris 29:90/kg. Max 1 kg/hushåll.

Vi bjuder på tårta och massor av kalaspriser!
Lördag 23 september kl 10–14 här i butiken!

superklipp

superklipp

7990
/kg

Minst

25%
rabatt

7990
/kg

Minst

25%
rabatt

superklipp

7990
/kg

Minst

25%
rabatt

Herrgård, lagrad

Greve, lagrad

Präst, lagrad

Ostspecialisten. Jfr pris 79:90/kg.
Ord pris 109:00/kg.

Ostspecialisten. Jfr pris 79:90/kg.
Ord pris 109:00/kg.

Ostspecialisten. Jfr pris 79:90/kg.
Ord pris 109:00/kg.

Prova! Vi kan mat.
Vår matkasse
ger dig goda,
varierande och
näringsriktiga
recept, framtagna
av ICAs egna
kockar. Vi
erbjuder både
tredagars- och
femdagarskassar.

Du med.
Råvaror och recept
i en färdig matkasse.

ica.se/olssons

Öppet
alla dagar
8 – 21
AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Olssons

Älvdalen

Älvdalen

Onsdag 20 september
11.00		
Andakt i Tallbacken.
14.00		
Må bra kören i Brittgården.
		Alfhild Sehlin

Tisdag 3 oktober

Torsdag 21 september
9.00-12.00
Öppna förskolan i Brittgården.
15:e söndagen efter trefaldighets dag

Söndag 24 september
11.00		
Söndagsgudstjänst i Kyrkan.
		Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro
Måndag 25 september
10.30-11.30
Vagga gunga gå i Brittgården.
11.30-13.00
Sopplunch i Brittgården.
13.00		
Missionskretsen i Brittgården
		Alfhild Sehlin.
15.15-16.45
Måndagskul i Brittgården.
Tisdag 26 september
9.30-10.30
Sång med dagbarn i Tallbacken.
		Malin Pettersson-Lindgren, Clas Elgbro
15.15-16.30
Musikalkören i Brittgården.
		Alfhild Sehlin och Isabelle Danielsson
18.30-20.00
Samtalsgrupp-Öppet samtal om liv och
		
tro, i Brittgården.
		Samtalsledare: Inga Persson.
Onsdag 27 september
14.00		
Må bra kören i Brittgården.
		Alfhild Sehlin

12.15		
Lunchmusik i Kyrkan.
		Christina Wermelin Elgbro
15.15-16.30
Musikalkören i Brittgården.
		Alfhild Sehlin och Isabelle Danielsson
Onsdag 4 oktober
11.00		
Andakt i Tallbacken.
		Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro
14.00		
Må bra kören i Brittgården.
		Alfhild Sehlin

nornäs
15:e söndagen efter trefaldighets dag

Söndag 24 september
14.00		
Söndagsgudstjänst i Nornäs Kapell.
		Ulf Jonsson, Christina Wermelin Elgbro

åsen
Tisdag 26 september
11.00		

Åsen Kyrkliga arbetskrets i Knutsstugan.

Grattis du som fyller 5 år i år!

Vi vill ge dej en fin present - Barnens bibel.
Du är välkommen att hämta din bibel i Älvdalens kyrka
söndag 1 oktober kl. 15.00 på Familjegudstjänsten.
Efter gudstjänsten blir det fika.

Torsdag 28 september
9.00-12.00
Öppna förskolan i Brittgården.
Den helige Mikaels dag

Söndag 1 oktober
15.00		
Ekumenisk Gudstjänst i Kyrkan.
		/Utdelning av Barnens Bibel till 5-åringarna/
		
Malou Wirström och Alfhild Sehlin
Måndag 2 oktober
10.30-11.30
Vagga gunga gå i Brittgården.
11.30-13.00
Sopplunch i Brittgården.
13.00		
Kyrkliga arbetskretsen i Brittgården
		Alfhild Sehlin.
15.15-16.45
Måndagskul i Brittgården.

Åsnan kommer också!!
Välkommen!

Församlingarna i Älvdalen

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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Vad gör vi då så här i slutet
på september? Förutom
att muttra över sommaren
som kom och gick, utan
att vi alls hann med.
Kanske plockas det svamp
och kokas sylt på de sista
lingonen. För en del så är
det såklart bara älgjakt som
hägrar den här tiden, och de
som älskar snö börjar längta
efter de första snöflingorna.
Det är kyssar från himlen
sägs det, så pass upp och ut
med tungan och fånga dem
när de kommer dalande.
Kyssar kan man inte få för
många av! Lite tidigt för snö
ännu kan vi tycka, så istället
håller vi lite koll på viktiga
datum för att sia lite om hur
den kommande vintern kan
tänkas bli. I september är
det då Mikaelsdagen, den
29.e, som är ganska viktig
att hålla koll på. Om det
blåser nordlig eller ostlig
vind på denna dag, så blir
vintern mild. Likaså om
det regnar men inte blåser.
Regnar det inte på den här
dagen då blir det torrt på
nyår. Tranorna får man
också hålla lite koll på, är de
kvar den här magiska dagen
så tyder det på att det inte
blir så ruskigt kallt väder,
åtminstone inte fram till jul.
Och, när är det egentligen
höst? Jo, höst är det när
dygnsmedeltemperaturen
är fallande och ligger
mellan 0 och 10 plusgrader.
(statistiskt sett så kommer
hösten till Stockholm den
29 september) Men efter
den här sommaren så kan
vi väl vara ganska överens
om att hösten infaller någon
gång där strax efter våren.
Nu ser vi fram emot en
dräglig vinter med lagom
mycket kyssar ifrån himlen.
Ha de!

Evy & Lena

Kursstart
Moped AM + klass II

Start och info torsdag 28/9 kl 17.00
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

Run of Hope Älvdalen
7 oktober kl 11-13.30
vid Sporthallen
Var med och spring för
barn med cancer.
Din deltagaravgift på
50 kr går till kampen
mot barncancer.
Anmäl dig redan idag via
barncancerfonden.se
Du kan även lämna bidrag
utöver deltagaravgiften
direkt när du anmäler dig.
För mer info ring:
Ronja, 0706858739
Renate, 0700911325

Nästa nummer
oktober

4

manusstopp
fredag 29/9

Lunch på Salem torsdagar 11.30

Ons 20/9
Tor 21/9
Sön 24/9
Sön 1/10
		

13.00
11.30
11.00
15.00

Dorkas start.
Lunch.
Pilgrimsgudstjänst. Kersti Vikström och Monica Kimstål.
Ekumenisk gudstjänst i Älvdalens Kyrka.
Bibelutdelning till 5-åringar.

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

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Grattis

Älvdalens Östra
Viltvårdsområdesförening

GLÅMÅKWELD

Blomstermarknad
Stor sortering
Ljung och andra växter
Love Garbergs
Älvdalen fyller 9 år
den 28 september!
Många grattiskramar
från Mumun och Anselm
i Lillhärdal

i Loka
5 oktober kl. 18.30
Tagið nista min ið
Welkumner!

Arrendeutbetalning
till privata markägare inom
Älvdalens Östra VVOF sker:
Söndag 2017-10-01 kl 1400-1600
i Lokalen

Ingen kontanthantering!
Ta med kontonummer så att
kassören kan föra över pengarna.
Styrelsen

säljes vid

Det stora sarkofagdraget

Östängs kompani, Älvdalen

Kanske århundradets galnaste event i Älvdalen!

Fredag 29/9 11-18

10 februari 2018

Blomstertjänst, Örebro

Vi återskapar transporten av
Karl XIV Johans sarkofag.
110 personer drar ett 11 ton tungt
stenblock genom centrala Älvdalen

Välkomna!

Tel. 073-9460949

Vill du vara en Kungshäst?
(som dragarna kallades)

Välkomna ALLA stora och små till
Mötesplats Älvdalen på Brittgården.

Ansök då om chansen!
Anmälan öppnar 1 oktober kl 12.00

www.porfyrriket.se

Vi fortsätter att träffas, fika och prata.
Aktiviteter/pyssel för barnen i källaren.

Älvdalens kommun
				

Höstens program:
Lördag 23/9 kl.13.00 – 15.00.
Lördag 7/10 kl.13.00 – 15.00 Bokprat
Lördag 21/10 kl.12.00 – 16.00. Vi lagar och äter mat
från olika länder tillsammans.
Lördag 11/11 kl.11.00 – ca 16.00. Projekt samåkning –
utflykt till Mora.
Lördag 25/11 kl.14.00 Familjeföreställning ”Illusionistens
assistent” på Brittgården.
Lördag 2/12 Julpyssel och julmarknad.
Brittgården/diakonicenter. Tid meddelas senare.
Med reservation för ev. ändringar.

Vi hoppas att flera kommer en eller flera gånger till
Mötesplats Älvdalen. Allt är gratis!
Har du frågor kan du kontakta
Isabelle Danielsson, 0251-43142 eller 070-541 27 76

Vi ses på Mötesplats Älvdalen. Varmt välkomna!

Informerar

föreningsstöd
DAGS ATT SÖKA FÖRENINGSSTÖD!

Stödet avser:
- Barn- och ungdomsföreningar
- Pensionärs- och handikappföreningar
- Etniska föreningar
- Övriga föreningar, som verkar i enlighet med
de allmänna kraven men inte omfattas av
ovanstående rubriker kan också ansöka,
exempelvis skötsel och underhåll av badplatser,
skidspår och isrinkar.
Blanketter och riktlinjer finns att hämta på
kommunens webbplats www.alvdalen.se.
Ansökningar ska vara kommunen tillhanda
senast 1 oktober och skickas till:
Älvdalens Kommun, Kontaktcenter
Box 100, 796 22 Älvdalen
För sent inkommen ansökan behandlas ej!

AnnonsKullan

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

Har du frågor kontakta:
Älvdalens kommun
Kontaktcenter
Tel: 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Barnprylsmarknad i Klittens bystuga
Lördag 23/9 kl 10-15 & Söndag 24/9 kl 10-12
Kom och fynda! Kläder, babysaker, inredning,
gravidkläder, vagnar, leksaker, sport m.m.
Lekhörna och fikaförsäljning.
Kontant och swishbetalning.

Välkomna!

Jägare och alla andra!
Extraupplagan av
Jägerer fro Övdalim
finns nu att köpa hos:
ICA, Coop, Byggvaruhuset
och Hotellet i Älvdalen.

Trevlig jakt!
önskar

Lollo och Håkan

iessn til - en gång till
Besök vår
Secondhand-butik
på Dalgatan 116 A
Öppet tis-fre 10-16
!
Welkumin

0251- 10001

Skog i Älvdalen/Östermyckeläng
Älvdalen Östermyckeläng 6:1

Godkänd vilthanteringsanläggning

•Vi köper och säljer älgkött!
•Vi flår och styckar älg!
•Vi röker kött från vilt!
•Vi köper älghudar!
Älvdalen, tel.nr: 0251-104 27

En obebyggd fastighet i Älvdalen bestående av 4 skiften om totalt ca 18 ha.
Alla skiften ligger inom ett begränsat område kring byn Östermyckeläng
och fäboden Skärklitt. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 2 100
m3sk fördelat på ca 16,8 ha produktiv skogsmark och en medelbonitet
på ca 4,4 m3sk/ha och år. Av det totala virkesförrådet är ca 1 080 m3sk
i huggningsklasserna S1 och ca 790 m3sk i huggningsklass G1. Med
fastigheten följer andelar i Älvdalens Besparingsskog som i dagsläget delar
ut bidrag med 100 % av kostnaden för alla skogsvårdsåtgärder, jakträtt
i Älvdalens Östra VVO om ca 6 000 ha samt möjlighet till småviltsjakt på
Älvdalens Besparingsskog.
Utgångspris: 625 000 kr. Bud senast 2017-10-19

Ansvarig mäklare: Anders Henriksen

Mora Skogsbyrå AB

Fridhemsgatan 1, 792 30 Mora
Tel: 0250-108 10
www.skogsbyragruppen.se

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Fler bilder på

Varmt
välkommen!

www.alvdalsfoto.se

Swedbank i Älvdalen
Måndag den 2 oktober förändrar kontoret i Älvdalen sina öppettider.
Fram till dess har kontoret öppet ordinarie öppettider. Du hittar oss på
Dalgatan 81 i Älvdalen, tfn: 0251-597460.
Nya öppettider från och med 2 oktober:
Vissa rop på hjälp hörs inte.

Tisdagar

12-17

Torsdagar

12-17

Hjälp oss lyssna när det behövs som mest.

SWISHA DIN GÅVA
TILL 9015041

Stöd gärna Cruisingen Stannar
genom att köpa våra dekaler och T-shirts
på www.SweOil.se
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Dikeskanten 8 • 79630 Älvdalen • 0251-43131 • 070-253 84 57
evylena@telia.com • www.annonskullan.se

Ljusa dagar och mörka kvällar...
Njut av härlig solcellsbelysning när dagarna blir kortare.

Nu rensar vi på
lampavdelningen

rea upp till 75%

Kallt ute... mys inne...
Välj mellan Woodwick doftljus gjorda av
sojavaxblandning med en träveke som sprakar
stämningsfullt när den brinner, eller Olivia & CO´s
svensktillverkade ljus med mild doft.

Välkomna in!

Öppettider:
Mån-Fre 7-17, Lördag 9-13
info@byggv.se

Gilla oss på Facebook!
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FOLKPARK ´65
vist´´s
Nykkvartett

Nu är jag, Linda tillbaka
på salongen Studio fem.
Välkommen att ringa och
boka tid 076-110 09 22

Vi har kunskap och försäljning
av produkter till bra priser.
Gamla Näsvägen 5 • Älvdalen • 076-110 09 22

Pilkastning

Lyckohjul

mbola
Dansbana To
Slagsmål
Varmkorv Dans
Ung som gammal, man ur huse,
möt upp på parken!

Påslakanset
från

199:-

3-rätters middag med roande underhållning och
dans på Hotell Älvdalens egna folkpark!
24/11, 25/11, 1/12, 2/12, 8/12, 9/12, 15/12, 16/12.

kl. 19.00-01.00, 689:-/pers
För bordsbokning ring: tfn 0251-105 00

Välkomna!
Öppet mån-fre 9-18

POPNIX
ing till Sven Ingvars

Hylln

ans
Tillsamm
med
n
edlemme
lm
a
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v
g
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077-162 62 62

Hälsoterapibehandling!
Ont i ryggen, nacke och axlar?

Akupunktur

Lördag 7/10 Älvdalens Teater Biograf
kl 17:00
Förköp
www.visitdalarna.se

Ebba Yu:s

www.dalaartist.se

Massage

Fotvård

Välkommen till information och pröva på
hos Ebba Yu i Karlsarvet
Ring eller sms:a Ebba Yu på tel. 076-138 17 27
Hemsida: www.ebbashealth.com

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.
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Älvdalens VVS inbjuder till

Plats: Ribbholmsvägen 5, Älvdalen

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun

Författarbesök

Författarbesök

				

Informerar

				

Markus Torgeby

RITTA JACOBSSON

Föreläsning
på Älvdalens bibliotek
- om relationen till
löpningen och livet.

Författarbesök
på Brittgården
Torsdag 5/10
kl 18.30-20.00

onsdag 4 oktober
kl. 18.30-20.30

Som 16-åring började Markus Torgeby med löpning och
avancerade snabbt. Han siktade på Europaeliten men den
hårda träningen gav inte tillräckligt med tid till återhämtning.
På en träning kollapsade hans fotvalv och han var tvungen
att sluta med löpningen. Inspirerad av boken Skogsliv i
Walden, som han läste som 17-åring, började han istället
söka sig till skogen för att hitta fotfästet igen. 21 år gammal
bosatte han sig i en kåta i den jämtländska skogen och
blev kvar där i 4 år.
Hör honom berätta i sin föreläsning om sin relation till
löpningen och insikten och erfarenheten om livet som kom
till honom under åren i skogen.

Ritta har vunnit ”Spårhundenpriset” för årets bästa barn- och ungdomsdeckare
två gånger och har sedan 1994 skrivit 42 böcker, merparten av dem är för
ungdomar.
Hör henne berätta hur verkliga händelser inspirerade henne att skriva boken
”Han kallar sig Esmeralda”. Boken tar upp ett högaktuellt ämne
som nätkränkning och andra faror på nätet.
Hon kommer även att berätta kort om sina andra böcker bland annat sin
senaste bok ”Labyrintens hemlighet”. Böckerna finns att köpa på plats för den
som önskar (kontant). www.ritta.se

www.markustorgeby.se
bibliotek-kultur@alvdalen.se tel.0251-31270
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Informerar

bibliotek-kultur@alvdalen.se tel.0251-31270
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