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NU FINNS JAG TILLGÄNGLIG
TORSDAGAR-FREDAGAR PÅ
PARKVÄGEN 26, DALA-FLODA!
BOKNING SKER PÅ: 070-744 67 77
Jag heter Chamoria Werf Anna-Karin Backlund,
och har arbetat med personlig och andlig
utveckling, stresshantering och olika
behandlingsformer sedan 1995.

• Aroma Touch Technique; massage
• Hjälp att sluta röka med PSYCH-K
• Tidigare liv terapeut • Healing
• Djurkommunikation • Medium
• Mediala konsultationer
VÄLKOMNA!

Den viktiga framtidsfullmakten som alla bör ha inför eventuella framtida händelser
Vet Du vad som gäller när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter av någon anledning?
Demensföreningen i samverkan med Gagnefs kommun och ABF ordnar ett föredrag om den viktiga
framtidsfullmakten som alla bör ha inför eventuella framtida händelser.
Föredragshållare är Överförmyndaren från Borlänge.
Plats: Linberghallen
Södra Industrivägen 8 Djurås
Tid: 25 oktober kl.18.30
Ingen anmälan Fri entré
Demensförbundet

Varmt Välkomna

Rosor och tack!
Till Mockfjärds Räddningstjänst, Andreas
och Axel Isgren för att ni så proffsigt och
hjärtligt tog hand om oss vid älgkrocken i
måndagskväll i Mockfjärd. Ni är guld värda!
Kramar och Tack från
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Kuvert, Visitkort
Tryck på kläder
Rollups, Banderoller
och andra trycksaker

Marianne, Olle och Lilly med föräldrar.
info@trycksakstorget.se • 0247-142 55 • Leksand

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

Delad glädje är dubbel glädje!
Gagnefs kommun söker fler kontaktpersoner.
Ditt uppdrag som kontaktperson är att skapa en meningsfull fritid för en ungdom/ung vuxen. Är du
flexibel, iniativtagande och har en god förmåga att skapa relationer kanske du är den vi söker?
Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag som arvoderas enligt avtal. För att hitta rätt personer till aktuella uppdrag söker vi just nu dig i 20-30 års åldern som vill arbeta 2-4 timmar i veckan.
Tycker du att det låter intressant? Ring eller maila:
Sinikka Brynedal, Enhetschef LSS 0241-155 80
sinikka.brynedal@gagnef.se

rade vi genom Kungsträdgården till NK och inventerade
jumperförrådet. Och kom ut med varsin påse. Detta
resulterade i att vi blev rätt fattiga innan vi fick nästa lön.

Fru Beckman
På Dalagatan mittemot Sabbatsbergs sjukhus bodde
lilla fru Beckman i en trerummare. Kök mot gården,
sängkammare och vardagsrum i vinkel och så mitt
uthyrningsrum rakt fram från den mörka hallen. Rummet hade stort fönster ut mot gatan, var smalt med säng
nattduksbord, skrivbord och stol och en hög gammaldags
byrå vid långväggen. Den blockerade en låst dörr in till
hennes vardagsrum.
Förhållningsorder när jag anlände: Inga herrar på rummet, fick på nåder en portnyckel, men ”inget nattsudd”,
en liten hylla i skafferiet var min och där stod tallrikar,
bestick och glas. Hon visade hur gasspisen fungerade.
Tillgång till köket mellan halv sju och sju morgon och
kväll. Jag tror jag neg när jag tackade för informationen.
Till nya jobbet cyklade jag. Kontoret låg i prins Carls
gamla våning på Blasieholmen och jag fick mig en trevlig
rumskompis från Ringvägen. Förutom att hon rökte hade
hon en annan last, hon var besatt av jumprar och frälste
snart in mig på samma bana. Så när vi fick lön, promene-

Det värsta var hungern om kvällarna, lätt frukost fixade jag hos fru Beckman, lunch fick vi på företaget, men
efter cykelturen hem efter jobbet, var jag hungrig. När
kassan var skral måste jag erkänna en sak som numera är
preskriberad. Fru Beckman somnade tidigt. Då smög jag
ut i skafferiet och tog hårdbröbitar från hennes hylla och
smorde på lingonsylt från en burk intill, skyndade in till
mig och satt på sängen och knaprade i mig stöldgodset.
En del kvällar gick jag ner till hörnet av Odengatan till
korvkiosken och köpte två korvbröd för 50 öre. Ibland
lade varmkorvgubben lite ketchup på bröden och en
enstaka gång en smal blek korv däri…gratis. Ett minne:
en gång stod en kvinna och pratade med honom när jag
kom, hon hade något lustigt på huvudet. Senare förstod
jag att det var Astrid Lindgren, hon bodde ju inte så långt
därifrån och blev väl hungrig hon också. Det kan vara en
efterkonstruktion men jag vill inte tro det.
Några månader bodde jag hos fru Beckman, sedan blev
hon krasslig och flyttade till ett hem. Hennes son tog
över lägenheten och han ville inte ha inneboende så jag
fick packa ihop mitt och flytta jag också, till Hagagatan.
Under två år bodde jag på åtta ställen.
Forts följer...

Kerstin Ekendahl

Mockfjärds församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Sönd 28/10
11.00 Gudstjänst med kyrkofullmäktige i kyrkan.
Många sångmedverkande. Internationella gruppen
deltar. Kaffe. Präst Timo Löppönen.
Tors 1/11
10.00 Slink in i församlingsgården. 3 ô 60 delar med
sig av 60-talsmusik.

Onsdag 31/10 kl. 19.00 Kväll om «LIVET
OCH HÄLSAN» m. Helena Schütt och Anna-Sara
Leone.Vi får reflektera kring tankar om livet och
vad som ger inre styrka och känsla av sammanhang.
5 veckor kvar till MISSIONSAUKTIONEN
28/11 kl. 18.30. Gåvor mottages tacksamt!

Floda församling
Fred 26/10
17.30 Tacokväll i församlingshemmet.
Sönd 28/10
15.00 Mässa i kyrkan. Präst Timo Löppönen.
Tisd 30/10
18.00 Stickcafé i Dala-Floda församlingshem.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Teckning
Workshop med Cecilia Heikkilä
Kom till biblioteket och lär dig teckna monster och andra
läskiga figurer. Cecilia Heikkilä är barnboksillustratör och
aktuell med nya bilderböcker om Mumintrollen, Sagor från
Mumindalen.
Passar för barn från ca 9 år.
Gratis. Anmäl deltagande till
biblioteket tel.15 205 eller
bibliotek.djuras@gagnef.se
Lördag 27 oktober kl. 11.00-13.00 Djurås bibliotek

SPÖKTIMME
Kom till biblioteket på SPÖKTIMME! Berätta eller läs dina bästa
spökhistorier och dela med dig av dina kusliga
boktips. Det går också bra att bara komma och
lyssna. Passar för (orädda) barn från ca 10 år.
Tisdag 30 oktober kl.16.00 Mockfjärds bibliotek
Onsdag 31 oktober kl.16.00 Djurås bibliotek

LIONS LOPPIS

Lördagen den 27 oktober kl 10-14
vid Heakrogen i Mockfjärd. LAGERRENSNING - BILLIGT!
Servering. Kontant betalning/swish.
LC Gagnef/Daldockan 073-830 75 60 LC Gagnef

HÖSTFÄRGER
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Bastberget

Mellersta Tansen

Fänforsen

Älven i Björbo

Noret Dala-Floda

Skålforsen Dala-Floda

