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

Päron

Medlemsmöte

2018-11-08 klockan 14:00
Floda församlingshem
Bengt Erkers visar foton och berättar om
fäbodarna i Björbo och Floda.
Kaffe och lotterier
Välkomna
Nyfiken på PRO? Även du som inte är medlem är
hjärtligt välkommen så berättar vi mer.

KUNGÖRELSE
GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

A fternoon R ead
Högläsning för vuxnä. Vi bjuder pä fikä!
Mändäg 5 növember kl.15.00 Djuräs bibliötek

KÖPES

Gagnefs kommunfullmäktige
sammanträder torsdagen den
8 november 2018, kl. 15.00
i Lindberghallen, Djurås.
• Skattesats 2019
• Organisationsförändring
Alf Johansson, ordförande
Anna-Lena Palmér, sekreterare
www.gagnef.se

SPARKLÅDA TILL SPARKSTÖTTING
Karin Zetterqvist, 070-694 00 79

Hagagatan
Forts. följetong för halvgamla om att bo i andrahand.
På Hagagatan var det bra att bo, jag stiftade bekantskap
med närbelägna Stadsbiblioteket på Sveavägen och trakterna kring Odenplan.
Fick hyra en liten etta över gården av en tjusig kvinna,
som vistades utomlands mest, men ibland gästspelade
hon på samma företag där jag jobbade. Nu skulle hon
vara borta ett halvår och hon introducerade mig med
förhållningsorder. Hennes garderob fick jag inte gå in
i, men fick två lådor i en byrå hon röjt ur. Ni förstår ju
själva, att när jag väl flyttat in, var hennes garderob det
första jag kikade in i. Himmel och pannkaka, doften och
kläderna och skorna, jag hade aldrig sett något liknande. Där hängde fluffiga blusar på rad efter färg, långa
aftonklänningar med glitter och paljetter, ett par pälsar
och så rader med skor i silver och guld med remmar och
spännen. Och underkläderna i en låda, hade jag bara sett
på film, mamma skulle ha sagt att de var syndiga.

Min jobbarkompis och jag tjyvprovade outfits ur den
här fantastiska parfymdoftande garderoben. Hade vi haft
mobiler då,hade vi tagit bilder av varann, vi blev ju lika
tjusiga som hon som ägde allt detta. Dåförtiden hade vi
samma storlek. Jag minns än en slankig aftonklänning
med djup urringning, jag drog fram håret och när jag
speglade mig i den stora hallspegeln liknade jag faktiskt
Rita Hayworth. Henne hade jag sparat på i filmstjärnekorten, som man fick med tuggummi några år tidigare.
Och Inga, min kompis som var korthårig, tyckte hon
liknade Audrey Hepburn i en dräkt som vi antog var
Chanel.
Lägenheten var mörk och på nedre botten och utanför
stod fastighetens soptunnor på rad. Plåtlocken väckte
mig morgon och kväll och någon enstaka gång såg jag en
råtta pila över gården.
Men allt detta gjorde ingenting, ”locaation, location”
skulle jag ha ropat då, allt låg ju nära på gång- och cykelavstånd. Och alla tjusiga lampor och de tjocka gardinerna
stängde ut nackdelarna på gården utanför. Och hyran var
bara 300 kronor per månad om jag vattnade värdinnans
stora växter och inte tog död på dom.
När halvåret hade gått och jag måste flytta till Gröndal,
såg garderoben likadan ut som sex månader tidigare, allt
hängde prydligt på sina galgar och skorna stod på rad i
givakt för ägarinnan.
Kerstin Ekendahl

Mockfjärds församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Fred 2/11
16.00 – 19.00 Öppen kyrka med bildspel och kaffe.
Lörd 3/11
10.00 – 13.00 Öppen kyrka med bildspel och kaffe.
13.00 – 14.00 Stilla musik i kyrkan.
16.00 Minnesgudsjänst med ljuständning i kyrkan.
Kyrkokören. Präst Timo Löppönen.

Onsd. 31/10 kl. 19.00 Kväll om «Livet o Hälsan»
Sönd. 4/11 kl. 11.00 Gudstjänst o nattvard. G.Termén
o sångare.
Onsd. 7/11 kl. 17.00-19.00 Start för språkcafé.
Välkomna att möta nysvenskarna runt borden!
4 veckor kvar till Missionsauktionen
28/11 kl. 18.30. Gåvor mottages tacksamt!

Tisd 6/11
15.00 Träffen i församlingsgården.
Tors 8/11
10.00 Slink in i församlingsgården.

Floda församling
Fred 2/11
15.00 – 18.00 Öppen kyrka med meditativt bildspel,
kaffe.
Lörd 3/11
13.00 – 16.45 Öppen kyrka med meditativt bildspel,
kaffe.

Vår mamma,

Klockar Märta Uddeback
född Persson den 30/3 1920 Borgsheden,
somnade stilla in den 27/6 2018.
Klockar Märta urnsattes den 20/10 på
Mockfjärds kyrkogård. Hon vilar nu bredvid
sin man, vår pappa Håkan.
Kicki och Stig

17.00 Minnesgudstjänst med ljuständning. Kyrkokören.
Präst Christina Dalberg.
Tisd 6/11
18.00 Stickcafé i Dala-Floda församlingshem.

Insamlingen i Mockfjärd till

Världens Barn

uppgick till 6770 kr + många swish.
Stort tack till ”skramlare” och givare!
Internationella gruppen

Hej alla 5-åringar/föräldrar

KALLELSE

Ni som inte kunde hämta Barnens bibel till er
5-åring i familjegudstjänsten kan hämta den
från pastorsexpeditionen i Mockfjärd.

Kyrkofullmäktige i Gagnefs pastorat
kallas till sammanträde
onsdagen den 7 november 2018 kl 19.00
i Floda församlingshem.

Kontakta Timo – prästen, 070-752 87 41
eller kom in på en onsdag 14-16.

Ärenden enligt till ledamöterna utsänd kallelse.
Jan Wiklund, ordförande

Inspirationsföreläsning
Jag har tillsammans med Magnus Tångring under de senaste fyra åren
jobbat med den mentala biten för att utveckla mig som person och
skidåkare. Nu anordnar vi en kväll för bl.a. nätverkande tillsammans
med andra företag i och utanför nätverket teamjens, men också en
inspirerande föreläsning för att utveckla just dig!
Kom som företag eller privatperson, välkomna!
Dag och tid: onsdag den 7:e november kl 18.30 till ca 20.30
Plats: IOGT-lokalen, Björbo
Upplägg:
30 minuter
15 minuter
60 minuter
15 minuter
15 minuter

Mingel och något ätbart från bl.a. Siljans Chark
Jens inleder
Föreläsning, Magnus Tångring
Speeddating/nätverkande
Uppsamling och avslut

/ Jens Eriksson - Dala-Floda IF

Biljettpris 500 kr / pers (exkl. moms),
500 kr (inkl. moms för privatperson)
Anmälan till: jens@teamjens.se
Mer info på hemsidan teamjens.se

Torsdag v 44 mellan kl 12-17
har vi provsmakning av mormors tult.

Tunnbrödet med den rätta smaken!

Välkomna

Kom in i värmen å spöka med oss på Länsmansgården
lördag 3/11.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
På fredag 2 november stänger biblioteken kl.13.00.
Stängt på alla helgons dag.

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!

