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GAGNEF BIO
Lindberghallen
Boka bilj på: bjornbio.se
Program 14 februari–18 mars
Agatha - Granndetektiven
Familj, Animerat av Karla von Bengtson
Speltid: 1 tim 17 min
Må 26 feb 17.00

OLD School Sessions med

BEATA Bermuda
Fredag 16 Februari 18-01
Wålstedts gård, Dala-Floda

Insläpp från kl 18.00 med försäljning av
soppa och dryck i restaurangen.
Konsert 19.30
Entrè 200kr på plats

Btill

Coco – Sv tal, otextad:

Animerat, Äventyr, Komedi, Familj
Speltid: 1 tim 45 min
On 28 feb 17.00

7 år

Darkest Hour Drama, Biografi av J Wright
med Gary Oldman. Speltid: 2 tim 5 min
Sö 18 feb 16.30
11 år
Pelle Kanin SVERIGEPREMIÄR!
Animerat, Komedi, Familj
Sö 25 feb 14.30 Ti 27 feb 17.00

Tårtgeneralen SVERIGEPREMIÄR!
Biografi, Komedi med Mikael Persbrandt
To 8 mars+sö 11 mars 18.30
Sö 18 mars 16.30

Sista visningen 18 mars.
Biografen stänger p.g a.
Kulturdepartementet
och Alice Bah Kuhnke.

Beata Bermuda är en del av folkmusiktraditionen och
med albumet Old School Sessions befäster trion detta
budskap att folkmusiktradition lever vidare, med starka
rötter och nyfikna grenar.
Välkomna!

www.beatabermuda.com
www.flodaspelmanslag.se

Floda spelmanslag
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info@trycksakstorget.se • 0247-142 55 • Leksand

Vi finns i
Limhagen mittemot Granngården,
samma byggnad
som Samhall.

10%
rabatt på ett köp
tredje torsdagen
i månaden!
(Gäller endast kortkunder)

Välkommen!

Vill du stödja oss genom att bli medlem?
Om Du tycker att intresseföreningens arbete och aktiviteter är viktiga
för bygden så stöd oss gärna genom att bli medlem.
Vi kommer att upprätta ett nytt medlemsregister. Medlemsavgiften per år är
100 kr/pers. Avgiften sätts in på bankgiro 5907-5507, märk med namn och adress.

STORT TACK FÖR ATT DU VILL STÖDJA OSS
SÅ VÅRA AKTIVITETER KAN FORTSÄTTA!
Med vänliga hälsningar styrelsen för Mockfjärds intresseförening
Mockfjärds intresseförening

Å
R
S
MÖT
E
IOGT lokalen i Björbo nu på lördag 17/2 kl 14.00
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är ordf. i Mellanskog, södra Dalarna och
reder ut vad som är på gång i skogspolitiken, vad är på gång och på förslag när
det gäller ägande- och brukanderätt,
högaktuella frågor!
Vi bjuder på fika och passa på och lämna in nomineringsblanketten!
Alla
är välkomna!
Välkomna!
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PermatsHem i Björbo
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Nui äbur tiken 20% på tulpaner

Nyheter kommer varje vecka
Kom och inspireras av alla nya gardiner, dukar, kuddar mm.
Ta med annonsen och du får 10% extra på hela ditt köp. Gäller v 7.
•

Öppet: Ons-fre kl. 11-18. Lör kl. 11-14.

Välkomna önskar Lisbeth och Karin

Mockfjärds församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Sönd. 18/2 1 i fastan

Tisdagar kl. 10.00 Bibelläsning o bön.

11.00 Familjegudstjänst. Barn- och ungdomskörerna.
Doplöven delas ut. Fika. Präst Timo Löppönen.

Sönd. 18/2 kl. 11.00 GUDSTJÄNST o Nattvard.
Margareta Kristensson m. fl.

Torsd. 22/2

Sönd 25/2 kl. 18.00 Sångkväll.

10.00 Slink in. Gemenskap och fika i församlingsgården.
19.00 Bibelsamtalsgruppen träffas i församlingsgården.

ANNONSSTOPP
måndagar kl 10.00

Floda församling
Sönd. 18/2 1 i fastan
15.00 Söndagsgudstjänst i Björbo Lillkyrka.
Präst Timo Löppönen.
Tisd. 20/2

Annonsmanus till: annons@flodabladet.se.
Det går också att ringa 072-57 785 44

Vi har inget kontor, men försöker vara tillgängliga

tor-fre kl 10-14 och mån från kl 9.

18.00 Internationellt stickcafé för kvinnor i
församlingshemmet.

Vill Du vara ledamot i något av
församlingsråden i Gagnef,
Mockfjärd eller Floda?

Vad får du för kyrkoavgiften?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vilja ta
ansvar för det kyrkliga livet kring någon av våra kyrkor.
Det är ca fyra sammanträden per år.

Svar: Vigslar i våra kyrkor eller på en plats som
brudparet önskar.

Kontakta: Agneta Wallheden, telefon 0241-62303.
Senast den 15 mars 2018.

Mockfjärd

Välkommen till
årsmöte

Tisdag den 27 februari kl 14:00
i GOK-stugan (obs lokalen!)
Parentation,
årsmötesförhandlingar,
lotteri, kaffe och tårta

Barnfamilj söker villa att
hyra i Gagnefs kommun
Gärna i närhet till skola för perioden
augusti 2018 - augusti 2019 (läsåret 2018/2019).
Kontakt via mail: mattiaski@hotmail.com

Gåsholmens Skifteslag (Gåsholmen s:2)
Delägarna kallas till möte i IOGT-lokalen
tisdagen den 20 februari kl. 18.30.
Ärenden: Val av styrelse (kandidater finns)
och frågor om skifteslagets markinnehav.
Åke Stentäpp (tidigare ordförande)

Festivalen hemma är bäst!

Dags för Sveriges stora musikfest. ELON sätter tonen direkt med en fantastisk
festivalyra i butikerna. Välkommen att skaffa dina favoritmaskiner – och apparaterna
som hjälper dig att skapa mums och skön festivalstämning hemma i tv-soffan.
Snacks, någon ..?

A+++
Energiklass
7 kg
Kapacitet
50 dB
Ljudnivå
Tvättmaskin QW146374
Art nr 108704
Erbjudandet gäller t o m 11/3 2018 eller så
långt lagret räcker och kan inte kombineras
med andra erbjudanden. Vi reserverar oss
för ev tryckfel och slutförsäljning

4.995
4.995

ORD PRIS 6.295
6.295

Homefulness

Upp till 12 månader räntefritt (inköpsmånad + 11 månader). Vi bjuder på uppläggningsavgiften som alltså blir 0 kr (ordinarie 295 kr)! Det enda som tillkommer
utöver varans kontantpris är aviavgift 30 kr/månad, dvs total kreditkostnad 330 kr. Effektiv ränta 6,74 % (jan 2018). För vissa varor i denna broschyr finns
det månadsbelopp angivna. Vid betalning av angivet belopp i 11 räntefria månadsbetalningar är varan slutbetald när den räntefria perioden upphör. Efter räntefri period gäller: Du betalar lägst 1/24 av skuldsaldot inkl. räntor och avgifter, dock lägst 150 kr/månad. Aviavgift f. n. 30 kr/månad. Årsräntan är rörlig och
f. n. 19,95 % (jan 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank. För fullständiga villkor för vår delbetalning och tillhörande
kort och köpförsäkring, prata med personalen i din ELON-butik eller läs på elon.se.

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

Våra öppettider:
Mån-fre 9-18, lör 10-14

