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FLOISVICKU V 9
- Invigning 24/2 kl. 12.00
- Utvigning 2/3 kl. 11.00
Specificerat program i v 8
Dala-Floda skating swish 12356397
Dala-Floda intresseförening, Dala-Floda Skating,
Dala-Floda IF skidor, Ica nära Dala-Floda

Styrelsen för Dala-Floda Skytteförening inbjuder
härmed alla medlemmar och andra intresserade till

ÅRSMÖTE

Boka en plats på vår populära
Vin- och Sparesa till Ungern i höst.
Du får en resa till Ungern som både innehåller
landsbygd och storstad.
Vi har fortfarande några platser kvar.
Vi kryddar resan med en härlig vinfestival!
Broschyrer och info 070-661 68 88
Detaljerat program finns på vår hemsida:
www.bredor.se
Välkommen att boka!

i Flodahallens kafeteria
Kyrkbyvägen 9
den 7 mars klockan 18:30
Sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive val
av styrelse för det kommande skytteåret, samt
planering av det kommande årets
skytteverksamhet med bland annat
återupptaget ungdomsskytte.

Välkomna

Hetsen i skolorna är värst. Barnen har anammmat det
amerikanska tokeriet att räkna kort de får på Alla
Hjärtans Dag. De som får flest är populärast!

Alla Hjärtans Dag
Många Dagar finns det, sju varje vecka, glada eller ledsna
beroende på vad vi gör av dem när vi vaknar. Men så har
vi också de andra: Tulpanens Dag, Kramens Dag, Internationella Kvinnodagen, Våffeldagen, Gamla Vänners
Dag, Hembygdsgårdens Dag, Mors Dag och Fars Dag
bland alla andra dagar med namn på.
Men jag undrar om inte Alla Hjärtans Dag, denna import
från United States of America, tar priset. Annonseringen
börjar redan i slutet av januari; ”Snart är det Valentins
Dag”. Då ska vi uppmärksamma alla vi tycker om, makar
och sambos och barn och barnbarn och vänner och grannar. Om de inte får ett kort eller en kartong med gelehjärtan känner de sig inte omtyckta och det gör att
de blir ledsna inuti.

Och häromdagen såg jag en annons i bladet med följande
uppmaning: ”Som omtänksam gåva till din käraste” KÖP
och så bild på BH och trosa, typ Low Rise Thong i svart
eller rosa genomskinlig spets med små piffiga rosetter
här och där, pris 1250 kr. Man kan undra vem som blir
gladast över den gåvan, givaren eller mottagaren?
Trosa och trosa förresten. Underbyxorna jag minns
skiljer sig rätt mycket från de här ”remmarna” till underkläder som villrådiga män uppmanas köpa. Vi bar
midjehöga vita ogenomskinliga bomullsbyxor med ben
långt upp i åren. Och de tjorviga men varma Yllebyxorna
vi tvingades bära ”så vi inte skulle få blåskatarr” är vi väl
många som kommer ihåg.
Vi kan heller aldrig glömma våra mammors och mostrars
rediga don under; stora skära byxor med resår upptill och
nertill vid knäna, glansiga utanpå och flossade inuti med
extra förstärkning i ”grenen”. I andanom kan jag fortfarande se dem dansa i vinden ute på klädstrecket.

Kerstin Ekendahl
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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

Gagnefs församling
Tors 14/2
16.00 – 21.00 Drop in vigsel och dop i kyrkan.
Präst Josefin Rådbo.
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Lörd 16/2
14.00 Andakt Tjärnsjögården.
15.15 Andakt Älvudden. Präst Josefin Rådbo.

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

Elsa Zetterquist
för blommor och alla minnesgåvor.
Ett särskilt varmt tack till personalen vid
hemtjänsten och Björbo servicehus
för god omvårdnad.
Lasse och Per med familjer

Sönd 17/2
15.00 Ada gudstjänst i kyrkan. PRO-kören. Kaffe.
Präst Josefin Rådbo.
Tisd 19/2
12.00 Sopplunch i Himmilsgården. Fäbodlivet förr
och nu. Land Alice Gustafsson.

Mockfjärds församling
Tors 14/2
10.00 Slink in i församlingsgården.

Dags för årsmöte
onsdagen den 20 februari klockan 14.00
i OK-stugan Mockfjärd.
- Årsmötesförhandlingar
- Musikunderhållning
- Lotterier och tävling
Servering av smörgåstårta, kaffe och kaka.
Vi bjuder.
VARMT VÄLKOMNA!

Floda församling
Sönd 17/2
11.00 Mässa i kyrkan. Präst Christina Dalberg.
Tisd 19/2
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet
i samarbete med NBV.

Årsmöte IFK Mockfjärd
Mockfjärds kyrkliga syförening
har
årsmöte den 26/2 kl 10.00
i församlingsgården, Mockfjärd.

Söndag den 24 mars kl. 19.00
i klubbstugan.
Motioner skall vara inlämnade
till den 24 februari.

Välkomna!
Välkommen önskar styrelsen

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

0241-236 56
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Vi finns i
Limhagen mittemot Granngården,
samma byggnad
som Samhall.

med Mockfjärdsbladet
Besök Dala-Floda ek. för.
har inte längre möjlighet att
fortsätta med utgivning av
Flodabladet.
Vi söker därför eventuella
intressenter för övertagande.
Kontakta oss på:
visitdalafloda@telia.com

