NR: 43 Vecka 46 Årgång 65 Torsdag 2017-11-16

Julbord och nyårsmeny för avhämtning
Om ni vill umgås hemma men inte ägna tiden åt att
laga mat så passa på att beställa: Vi lagar, ni hämtar!

Matspirans hemlagade julbord
Pris: 250: -/person. Beställs senast den 15 dec.
Hämtas den 23:e mellan kl. 12–15.

VÄLKOMMEN TILL OSS I
GRANGÄRDE!

3 rätters Nyårsmeny

och tryffel till champagnen

Vi firar hösten med att sälja
alla våra fina bågar för

Kräftskagen och löjrom
gemsallad, ljummen prästostquiche

vid köp av kompletta glasögon.

frasig svamp-och potatisbakelse, madeirasky,
ugnstorkade tomater, haricotsverts, sallad med örter

HALVA PRISET
(Gäller tom. 15/11-17)

Svensk grillad oxfilé

Chokladmousse i två varianter
Citrussallad, knäckflarn med ingefära

Tryffel till champagnen

Gamla vägen, Grangärde • 0240-640080

www.berglundsoptik.se

Pris: 360:-/person. För att säkerställa tillgången på lokal oxfilé
behöver vi ha in beställning senast 15 dec. Dryckestips till menyn
finns på hemsidan. Hämtas på nyårsafton mellan kl. 11-13.
Ring, maila eller gå in på hemsidan och fyll i
kontaktformuläret, så kontaktar vi Er. Uppge namn,
telefonnummer och antal personer.
Välkomna med er beställning!

Foto: Lars Åke Augustsson

070-551 78 89 marie@matspiran.se www.matspiran.se

Boka in Lördagen

den 25 november

I mysigaste julmiljö säljer knallar allt ifrån mat
och hantverk till julblommor och karameller.
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Butikerna på byn

Café, Tomte,

Lotter, Hästskjuts mm

“Tjuvkika” på

Björborevyns
repetitioner

håller öppet och

Är Du intresserad av att vara med

Se utförligare annons

och sälja är du välkommen att ringa
Anneli på Länsmansgården
070-524 35 34

har lite egna juliga
erbjudanden!
i nästa veckas blad!

Boka traditionellt julbord
på Länsmansgården i Björbo
7 - 9/12

395:-

Ring: 070-524 35 34

Välkomna på

Bild- och filmkväll

tisdagen den 21 november kl 18.30
i Mockfjärdskolans matsal
Fotograf Alrik Hanssons bilder
samt fyra kortfilmer:

Gustaf Lund berättar om K M Mattsson
Henry Öst berättar om Mockfjärd förr 2006
Valborgsmässofirande i Lindbyn 2017
Minidokumentär om en Mockfjärdsbo 2017

Entré: 20 kr, swish eller kontant
Mockfjärds Hembygdsförening
i samarbete med Gagnefs kommun

VI SÖKER...

Någon som kan hjälpa till med hämtning och distribution av bladen till
utdelare och tidningsställ. Detta gäller onsdagar på fm för avhämtning i
Leksand alt Djurås, och turen tar ca 2 tim. Ersättning utgår.
För mer info kontakta Karin Zetterqvist, 070-694 00 79
info@flodabladet.se

Besök Dala-Floda ek för

Sönd. 19/11 Sönd. f. domsöndagen
11.00 Gudstjänst. Präst Christina Dalberg

Tisd. 21/11
18.00-20.00 Stickcafé för kvinnor i församlingsgården

Torsd. 23/11

Tisdagar kl. 10.00 «Markus - ett glädjebud»
Bibelsamtal o bön.
Sönd. 19/11 kl. 11.00 Gudstjänst Siv Hansson, Nås m.fl.
Planera in Missionsauktionen 29/11!
Gåvor mottages tacksamt.

10-00-12.00 Slink in. Fika och gemenskap. 20 kr

Ett varmt tack
till alla som hedrat minnet av
Lörd. 18/11
18.00 Musikgudstjänst. Se sep. annons

Sönd. 19/11
Se Mockfärds församling

Linneas Gunnar Erikssons
bortgång, för varma hälsningar, blommor
och gåvor till olika minnesfonder.
Tack kören för sång och musik.
Karin

Kjell och Marit
med familjer

Välkommen till

“De äldres dag”
Söndagen den 26 november börjar vi
kl.11.00 med högmässa i Mockfjärds kyrka.
Därefter blir det mat och tårta i församlingsgården.
Slink in-orkestern medverkar.
Önskar du äta i församlingsgården, anmäl dig senast
den 20 november tel. 0241-610 12 eller via mail
gagnef.pastorat@svenskakyrkan.se

Ett innerligt tack för alla som visat
omtanke och omsorg om min syster

Irene Götefelt
under hennes sjukdomstid och vid hennes död.
Speciellt tack till personalen på avdelning
Gullvivan, Älvuddens äldreboende.
Sam Götefelt

Meddela även om du vill ha specialkost.
Varmt välkommen!
Mockfjärds församling

”Livets pärlor”
- musik och sångtexter
av Ted Gärdestad m fl.
FLODA KYRKA
Lördag 18/11 kl. 18.00
Fresta Pop o Gospel från Upplands Väsby
sjunger under ledning av Rakel Fridstrand.
Ackompanjemang av Anna Dalfors Warg

Snöskottning önskas
i Mockfjärd
Bosse, tel 070-547 43 99

Andakt med Jenny Nordström,
präst i Upplands Väsby

(gäller 13-19 november)

Familjepizza nr. 1-32 (2-3 pers). 99kr
Endast avhämtning!

GAGNEF BIO

Ny utdelare i Syrholn och Sälje
i Dala-Floda
Torkel Lilja slutar nu efter lång
och trogen tjänst som
Flodabladsutdelare.
Lovisa Ring tar över Torkels
område i Syrholn och Sälje.
Vi tackar Torkel för en fin
insats och önskar Lovisa lycka
till i sitt område!

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Dolda funktionsnedsättningar

Lindberghallen Boka biljett på: bjornbio.se
Program 19 november
En obekväm uppföljare
svErIgEprEmIär!
Dokumentär
Sö 19 nov 14.15

All Inclusive

Komedi, Suzanne Reuter
Sö 19 nov 16.30

Hur många av de du ser omkring dig tror du lever med en dold
funktionsnedsättning? Kom till biblioteket och lyssna på Veronica
Gustafsson som ger ett webstreamat föredrag på temat.
Samarr: Rättighetscentrum Dalarna

Justice League
svErIgEprEmIär!

Action, Äventyr, Fantasy
Btill Sö 19 nov 18.30

11 år

Torsdagen den 23 november
säljer Björbo kyrkliga syförening
SIKTBRÖD, vantar och sockor
utanför Tempo från kl. 15.00.

Föredrag, fika och samtal
Tisdag 21 november
Kl. 18-20
Djurås bibliotek

11 år

Välkomna!

Möte Vänsterpartiet

Vänsterpartiet håller möte i
OK-stugan Högberget, Mockfjärd
ONSDAGEN DEN 22/11, KL 18.30.
Medlemar och sympatisörer hälsas varmt välkomna!
Vänsterpartiet Gagnef

Planerar ni aktiviteter under jullovet 22 dec – 8 jan?
Vi ska sammanställa ett jullovsprogram för barn/unga i Gagnefs kommun, om ni har en aktivitet på gång som
ni vill att annonseras ut ska ni ta chansen! Vi behöver ert material innan 11 december.
Kravet vi har för att ta med aktiviteten är att den är drogfri.
Programmet kommer att spridas på skolorna och annonseras i bladen.
Kultur och fritidsförvaltningen

Frågor: Rosa Flank, Ungdomssamordnare 0241-15512, rosa.flank@gagnef.se

Lite nostalgi...

Gamla annonsurklipp inskickade av Harry Wallström

Kerstin på Telegrafen
.

Den som spar…
…..inte pengar, det har jag aldrig haft. På
mitt första jobb for några arbetskamrater
och jag till närmaste dambutik och köpte
jumprar för nästan hela lönen. Vi levde
resten av månaden på den subventionerade
lunchen på företaget. Om jag var hungrig på
kvällen åt jag hårdbröd med lingonsylt på,
jag fick en burk hemifrån då och då.
Nej, kläder ska man spara på för efter några
år blir de high fashion igen. Man ska ha en
kista, en plastlåda eller ett överskåp och dit
ska man he (ångermanländska, betyder
slänga) kläder man gillar och inte vill göra
sig av med. Man ska ta fram dom, inte
säsongen efter, men låt det gå några år. Då
ska man rota längst ner eller längst in – och
vips där ligger den där kjolen med klock
nertill som inköptes, tror det var sent nittiotal, i Vaxholm av alla ställen. Och den gula
västen från Sollefteå. Och ljusgröna klänningen från Antitanti i Gamla Stan.
Kläder som är fel redan när man kommer
hem efter inköpet, dom kan man ge till
Röda Korset eller Stadsmissionen. För dom
är ingenting att spara på, väck med dom
bara. MEN dom där älsklingsplaggen som
man kände sig fin i och som var sköna att
bära, in med dom i sparlådan eller
sparöverskåpet.
Och ska väl tilläggas, eftersom man ser
likadan ut som för tjugo år sedan, trots
oräkneliga dieter och bantningsförsök……så
passar dom fortfarande. Hurra!
Kerstin Ekendahl

På gång i tomteverkstan vid Finn Olars
Från 1500-tal till 2000-tal
Smycke av nyckel från 1500-talet med
3D-teknik
Finn Olars loftbod i Holsåker i Dala-Floda är
daterad 1558. På en av dörrarna finns ett så
kallat gotiskt lås som beräknas vara från 1500talet. Nyckeln till det ännu fungerande låset
finns bevarad, något som är unikt enligt
kännare.
Nyckeln är i sig som ett smycke, vilket gett
loftbodskommittén idén att tillverka den i ett
mindre format som halssmycke. Dessutom
genom att använda den senaste tekniken, 3D
(tredimensionell) teknik.
Tillverkningen
Konsthögskolan i Stockholm, som arbetar
med 3D teknik, har anlitats för att skanna av
nyckeln och ta fram en s k CAD-fil.
Bilderna visar hur detta går till. Efter att originalnyckeln har skannats av, bearbetas kopian
av den i olika datorprogram. En stl.fil har tagits fram i den storlek smycket ska ha.

Gotiskt lås med nyckel

Utifrån stl.filen har nyckeln sen kunnat skrivas ut i stål direkt i en 3D-skrivare.
Beställ ditt
exemplar
Ett mindre antal av
smycket tillverkas
nu för leverans till
jul. Kommer att
levereras med
justerbart läderband
och informationsfolder. För mer info
och beställning ring
070-694 0079.
Loftbodskommittén
tel 070-694 00 79, 070-751 17 74, e-post finnolars@gmail.com
Finn Olars Loftbod

www.flodahembygd.se/finn-olars-loftbod

Ta Chansen!

Få en vän för livet!
Ta emot en godhjärtad, skötsam och studiemotiverad
ensamkonmmande ungdom i ditt hem.
Dagen efter sin 18-årsdag som är den 17-11-17 kommer
denna ungdom att omedelbart placeras på ett vuxenboende i Norrland. Ett nytt uppbrott och klippta
vänskapsband väntar honom.
Allt han byggt upp och målmedvetet jobbat för under
flera år i Gagnefs kommun raseras, trygghet, skolgång,
fritidsintressen, och goda relationer.
Hans högsta önskan är, att få stanna kvar här, känna
trygghet bland sina vänner och studera.
Vill du, kan du och törs du? Ge honom då chansen att
få fortsätta utvecklas som den finaste kille han är,
genom att öppna dörren till ditt hem för honom.
Kontakter kan förmedlas till andra människor i
kommunen som öppnat sitt hem för andra ungdomar
i samma situation.
Ring: 0241-25103, 0241-25121, 070-253 12 59
Vänliga hälsningar Irene Byström

Lördagen den 9 december kl 18 serverar vi

julbord med mycket grönt!
Gårdsproducerat eller närproducerat.
Samt underhållning passande för
större och mindre sällskap.
Boka i förväg
Tel/sms 070-224 11 63
mail meta@walstedt.se

Fredagen den 17 november
stänger vi gårdsbutiken kl 13
Öppet igen lördag 10-13

”Igår då vi hadd bak siktbrö
jord jâ mä e kåtgås”

Kommande matcher i Björbo ishall
171118 kl. 11.00
171119 kl. 14.00

U13, BIF- Borlänge HC
U12, BIF-Malungs IF

Spelade matcher
171110
171111
171112

Div 3
U13
U12

BIF-Orsa IK
Falu IF-BIF
BIF-Leksands IF

3-8
22-1
2-10

Vintertips för ditt avfallskärl
Vintertid kan väderomslag ställa till det
vid soptömningen. Här är några tips för
ett par vanliga problem.
Har soppåsar frusit fast i kärlet?
Fastfrusna soppåsar kan bli kvar efter tömning. Sopbilen ruskar på kärlet så mycket det
går men det kan ändå sitta fast i botten.
Om detta hänt kan du lämna påsarna i kärlet
och inför nästa tömning peta loss dem med
en pinne, eller lyft ur dem och lägg dem i en
ny påse. Ruska på kärlet själv emellanåt.
Dra fram kärlen och gör dem snöfria
För att sopbilen ska kunna tömma ditt hushållsavfall så behöver kärlen stå tillgängliga
och snöfria vid vägkanten. Skotta och sanda
vid kärlen.
Tänk på att dra tillbaka kärlen när de tömts
så de inte står ivägen för plogbilen.

Vi förbättrar din dag!

020-200 210 www.dalavattenavfall.se

