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GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Måndag 4 februari är det stängt på alla bibliotek
på grund av utbildning.

den där specielle skulle ringa (i mitt fall i bakelittelefonen
som stod illa till, vad gällde medlyssning). Några lärde sig
tålmodighet den svåra vägen, andra inte.
Så: Väntan på ring, bröllop, att bli gravid. Nio månaders
väntan, därefter väntan att bli som folk igen, att barnet
skulle börja krypa, börja gå… den oroliga ständiga väntan som följer….varje barn livet ut.

Väntan
Funderar… är det bara kvinnor som väntar; väntar,
längtar och oroar sig för vad som ska hända? Män väntar
väl också, men deras väntan är mera handfast och inte
så hjärtformad som kvinnors. Män inväntar tills något
verkligen händer.
Redan som små flickor lärde vi oss att vänta; på att pappa
skulle komma hem, på att mamma skulle ropa att maten
var färdig, att det skulle bli vår så vi fick gå utan strumpor och skor. I tonåren väntade vi på att få bröst som alla
andra i klassen, att bli uppbjudna på skoldanserna, att

Är väntan detsamma som längtan? Nej, väntan är
jobbigare, det är en slags mental förberedelse till något
oundvikligt, något bestämt. Längtan däremot är en insidesdröm, en fantasi om något man ser fram emot.
Hasse&Tage textsatte Schubert i sin musikal ”Spader
Madame” och menade att ”längtans blomma är bäst på
håll”. Och så kan det vara ibland; längtans resultat kan bli
en besvikelse om förhoppningarna satts för högt. Men det
får man ta. För att ha något att se fram emot och längta
till är nödvändigt. Nämligen!

Kerstin Ekendahl

Lite nostalgi

Saxat ur Flodabladet nr 5 årgång 6 1959

Gagnefs församling
Tors 31/1

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.

Tisdagar kl. 10.00 Bön o bibelsamtal.

Sönd 3/2

Sönd. 3/2 kl. 14.30 Församlingens årsmöte

Lörd. 2/2 kl. 15.15 Andakt på Älvuddens säbo

11.00 Mässa i kyrkan. Präst Margareta Carlenius.
Onsd 6/2
08.30 Morgonmässa i kyrkan. Biskop Mikael Mogren
predikar. Präst Josefin Rådbo.

Mockfjärds församling
Tors 31/1
10.00 Slink in i församlingsgården.
Sönd 3/2
18.00 Ljusgudstjänst i kyrkan. Kyrkokören.
Präst Timo Löppönen.

Tacokväll
på församlingshemmet
fre 1/2 kl 17.30-20
Mat, gemenskap och andakt för alla åldrar.
Kostnad: 30kr eller 60kr/familj
Anmälan senast 30/1 till 070-352 96 50 eller
christina.dalberg@svenskakyrkan.se

Tisd 5/2
15.00 Träffen i församlingsgården. Fika 25 kronor.
Tors 7/2
09.30 Morgonbön i kyrkan. Biskop Mikael Mogren
predikar. Präst Timo Löppönen.

Floda församling
Fred 1/2
17.30 Tacokväll i församlingshemmet.
Anmälan senast 30/1. (Se sep. annons)

Kyrkliga syföreningarna
i Björbo och Floda

efterlyser garner av alla de slag,
samt tyger av bomull.
Vi gör babypaket som sedan skänks
till behövande i västafrika.
Kontakta Tulli på 0241-23032, 073-042 08 19
I samarbete med
E.O. Olssons donation
i Floda Församling

Sönd 3/2
18.00 Ljusgudstjänst i kyrkan. Kyrkokören.
Präst Christina Dalberg.
Tisd 5/2
08.45 Morgonbön i kyrkan. Biskop Mikael Mogren
predikar. Präst Christina Dalberg.
Tisd 5/2
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet
i samarbete med NBV.

TRIVSELTRÄFF
Torsdagen den 7/2 kl 12-14 ca
i Floda församlingshem.
Mat, samvaro och Björn Källman spelar stenkakor.
Anmäl dig senast den 5 februari till
Carina Liss (Tulli) tel. 23032 eller
073-042 08 19.
Meddela vid anmälan om du behöver skjuts.
I samarbete med
studieförbund

Hjärtligt välkomna önskar
E.O.Olssons donation
i Floda Församling

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

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat
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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:-)
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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.

