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Trädet:
Ett träd är icke blott dess stam och krona,
Ett träd är ock dess rötter.
Lotta-Maja Öhman
Konstnär/konsthantverkare/hantverkare.
Bosatt i Syrholn, Dala-Floda.
Besök lottamaja.se
Trädet: Fritt broderi i läggsöm. Silke, ull, linne och metall.

TRÄNINGEN KÖR IGÅNG v. 3
I Sporthallen i Mockfjärd.

Nu är det dags att snöra på sig träningsskorna igen. Från och med den 14 januari 2019 kör vi i gång!
Kom och prova! Vi har nåt för alla. Läs mer om passen och eventuella ändringar på
Facebook. Du hittar oss på ’Träningsvärket Mockfjärd’.
Dag

Tid

Pass

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Söndag

18.30
18.30
16:30
18:30
18:30

Zumba Fitness
Kick n’ Box + mix
Barngymnastik
STRONG by Zumba
StationsCirkel

Ledare

Plats

Isa
Mfj
Veronica, Emilia
Mfj
Lisa, Jenny, Karin, Maria och Madelene MFj
Anna
Mfj
Ninnie
Mfj

Passen är mellan 45-60 min.

NYA SOM GAMLA DELTAGARE PROVAR FÖRSTA VECKAN GRATIS!
BJUD GÄRNA MED NÅGON!
Barn 1-7 år:
Ungdom 8-20 år/pensionärer:
Vuxen 20-65 år:
Familj
2 vuxna+2barn/ungdom
eller 1 vuxen+3 barn/ungdom

150 kr/termin eller 30 kr/pass
200 kr/termin eller 40 kr/pass
450 kr/termin eller 50 kr/pass

800 kr/termin

OBS! Bankgiro för inbetalning: 878-5842
Du måste ange 10-siffrigt personnummer och namn för deltagaren vid inbetalningen.
När du betalt terminsavgiften får du delta i alla pass.
Avgiften ska vara betald senast 28 januari. Därefter debiteras 100 kr/gång.
Medlemskap i IFK Mockfjärd ingår och behöver inte betalas separat!
Frågor? Kontakta Isa 070-683 50 01

Varmt välkomna, gamla som nya medlemmar!

ANNONSERA I FLODABLADET MED MOCKFJÄRDSBLADET

”Nu är glada julen slut...”
Vi sjunger ut julen i Forsgärdets bystuga
onsdagen den 16 januari klockan 14.00.

MANUSSTOPP ÄR FREDAGAR KL 12.00
före utgivningsvecka.

Om du vill ha korrektur är det TORSDAGAR

KL 12.00 som gäller.

Maila ditt manus till annons@flodabladet.se
Vi har inget kontor, men försöker bemanna telefonen tors-fre 10-14.

072-577 85 44

Vi sjunger julsånger med våra musikanter
och spelar Bingo.
Kaffe med julkakor serveras.
Avgift 40 kronor.
ALLA VARMT VÄLKOMNA!

Gagnefs församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Lörd 12/1
14.00 Vi sjunger och dansar ut julen i Himmilsgården.
Gemenskap för alla åldrar. Underhållning, sång, dans,
fika mm. Anmälan senast 9/1 på tel 0241-61012 eller
gagnef.pastorat@svenskakyrkan.se

Onsdagar kl. 17.00-19.00 SPRÅKCAFÉ fr.o.m. 9/1

Sönd 13/1

Tisd. 15/1 kl. 10.00 Bönesamling

11.00 Mässa i kyrkan. Präst Josefin Rådbo.

Sönd. 13/1 kl. 11.00 GUDSTJÄNST o Nattvard.
Stefan Samuelsson predikar och Solrun S. sjunger
Vid pianot Gunnel Norman.

Mockfjärds församling
Sönd 13/1
15.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst Christina Dalberg.

Floda församling
Sönd 13/1
11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan.
Präst Christina Dalberg.

Vårt varma tack till alla er
som hedrat minnet av vår älskade

Hökpers Britta Eriksson
för blommor till hemmen, vacker sång och
musik i kyrkan samt alla minnesgåvor.
Per-Erik, Ingalill, Ann-Marie, Sven-Ove
med familjer

Välkomna på
medlemsmöte

17/1 2019 klockan 14:00 i Floda församlingshem.
Bengt Erkers berättar till bildspel om Björbo fäbodar.
Kaffeservering.
Linedance kl 09:30 och Qigong kl 11:15
startar 16/1 i Lillkyrka.
Välkomna även ni som inte är medlemmar ännu.

Vi finns i DITT närområde!
Öppettider
Vardagar 7-20
Helger
9-20
Service i butiken:

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat

Välj en bank som
På
väg
mot
ny
alltid är nära

adress?

Välkommen till din lokala bank som tar lokala beslut
och tror på långa relationer. Vi kan trakten och känner
Vi kunders
kan hjälpa
dig med
våra
situation
och bolånet.
behov. Välkommen in.

handelsbanken.se/mockfjärd

Floda Frisörstuga
& Wellness center

Du vet väl att du kan boka Din frisörtid på

www.flodafrisorstuga.se
0241-226 76

Kroppsbehandlingar • Kost & hälsa
Kurser • Workshops • Wellness coach Herbalife

Skönhet och hälsa för hela människan.
flofrissa65@gmail.com

LEDIG ANNONSPLATS
0241-236 56

Prisexempel för 10 ggr färg:
320 kr - 20% = 256 kr + moms
Summa: 2,560 kr + moms (3,200:-)

ÖPPET HUS
på Leksands gymnasium,
12 januari 10-14. Välkommen!

HYR EN SPARK

Hos Dala-Floda Värdshus kan du hyra spark.
Det finns två sparkar att hyra.
För information och bokning,
ring 0241-22050.
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Kuvert, Visitkort
Tryck på kläder
Rollups, Banderoller
och andra trycksaker

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

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

YOGA i HAGEN
Vårterminen startar vecka 3

Kom och prova på GRATIS!
tisdagen 15 januari, 18.30 – 20.15
onsdagen 16 januari, 10-12 eller 18.30 – 20.15
Alla kan vara med - anmäl dig nu!

www.yogaihagen.se
För mera info: Lena Westin, Lärare i medicinsk- holistisk- och yinyoga, gongyoga.
Sjuksköterska, psykoterapeut, handledare. Mobil: 070-373 18 41, epost: yogaihagen@gmail.com

Eftertankens
kranka blekhet
På fredagen före jul kom fem personer, på lördagen en
och på söndagen sex till och en hund. Himmelske fader
vilken glädje när alla dykt upp. Hallen full av bagar,
kängor och tjockjackor. In på toan, in i köket… färderna
har varit långa, hungern har ökat allteftersom. Fram med
bröd, smör, gustafskorv, som alla längtar efter (utom
vegetarianerna, veganerna och hästtjejen, de tar fram
julosten).
Organisationen som skett sedan länge kör igång; ni ska
ligga uppe, ni i lillstugan och er har jag hyrt in i bryggstugan på herrgården. Ta med era väskor och installera er,
så dricker vi kaffe sedan. För ett ögonblick är det bara jag
i köket, plus en fyramånaders i babysitter och så en treåring som far omkring och söker det han kommer ihåg
från förra gången han var på besök.
Det var långt till jul i år, en hel helg med förberedelser,
dels det vardagliga, men också det julvanliga med klappinköp och inslagning i sista minuten. Men så äntligen

Julafton med julstrumpor för att sysselsätta barnen en
stund medan febril verksamhet stundar i köket. De flesta
rekommenderas en promenad runt broarna så julbordsförberedelserna blir lugnare; Fram med storrödduken,
duka, räkna stolar, töm kylskåp, ta fram, värm, skär och
lägg upp.
Så väller de in igen, rödblommiga och hungriga. Varsågoda! Alla bänkar sig och ”hugger in”. Varje år tänker jag att
jag ska hålla tal vid julbordet, nästan som amerikanarna
på Thanksgiving, för jag är så tacksam att (nästan) alla
är närvarande. Men eftersom jag är ordf i De Gråtmildas Fören. stoppas jag av tårar i ögonen och tjockhet i
halsen… och avstår. En svärdotter talar istället om sin
tacksamhet över nya bäbisen och tjocka släkten runt
bordet. Vi höjer glasen med julmust och skålar. Yes!
Så blir det Kalle Anka i ett folkligt teverum, därefter
knackar en tioårig tomte på och dyker ner i pakethögen
under granen och alla samlar sina presenter i en särskild
hög för sig. Tack o tack! Den finaste presenten är en
pytteliten mormor i plastelin, hopknådad av en nioårig
tjej på fritis.
Karl-Bertil Jonsson, Tage Danielsson och Toivo Pawlo
skänker oss lite stillhet efter allt stoj. Därför blir bänkningen lite senare med julgröt och skinksmörgås lugn
och fridsam. Och snart går alla att söka upp sina nattkvarter tills juldagsmorgon glimmar.
Julotta halv sex? Glöm det! Ty då sova alla… släckta äro
ljusen. Julefrid.
Kerstin Ekendahl

Hej och varmt välkomna till IFK Mockfjärds SkidLEK och Skidträning
för barn som startar den 13/1!
Var? Motionscentralen i Mockfjärd, elljusspåret.
När? Söndagar kl. 16.00-17.00, med början den 13/1.

Vi kör 6 gånger fram till den 17/2, och avslutar med Barnens Vasalopp lördagen den 23/2.

SkidLEK
Hur? Alla barn i åldrarna 3-8 år är varmt välkomna att delta. Vi LEKER med skidor på!

Vi tränar balans och har roligt tillsammans. Alla barn måste ha en vuxen med sig,
gärna med skidor på! Ingen förkunskap behövs. Vi håller till på planen bakom
klubbstugan och på lilla slingan på åkern. Ta gärna med en pannlampa!
Ledare: Ninnie Isgren

Skidträning
Hur? För barn med skidvana, ca 6-12 år. Här tränar vi balans och teknik på ett utvecklande sätt!

Vi kommer åka längs elljusspåret. Alla barn måste ha en vuxen med sig.
Ledare: Andreas Isgren Karlsson

Medlemsskap i IFK Mockfjärd krävs för att delta. För info och ev. ändringar se FB-gruppen
IFK Mockfjärd SkidLEK/SkidTräning!

Varmt välkomna önskar Ninnie och Andreas Isgren

För frågor ring: 070-231 89 36

Dragning av Gagnef-Floda Lions clubs julkalender 2018

Dragning 2018-11-26
Ann-Christin Dragsten - Kontrollant
Hans Nord - Lotteriföreståndare

Citron
ekologisk

10:-

3st

Skinkstek

39,90:-

/kg

Skivad skinka
ICA 100-120g

Falukorv

Siljans chark extra prima

2st

59:-

15:-

Flytande
margarin
Milda culinesse

11:-

/st

Priserna gäller 2019 01 09 - 2019 01 13

de t ny
G o d f o rt sät t n ing på

a åre t !

Stenbron i Lissfors, Dala-Floda
Foto: Peter Lindholm
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