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Kulturföreningar i Gagnefs kommun!
Det är dags att söka arrangörs- och projektbidrag.
Senast 31 mars 2019 vill vi ha er ansökan.
Blanketter och info på www.gagnef.se.
Det går också bra att kontakta oss på Kulturenheten,
Eva Nordström, enhetschef Kultur och bibliotek
0241-15148 eller Linnea Gustafsson, kultur-och
biblioteksassistent 0241-15313.
E-post: kultur@gagnef.se

Anhörigstöd

Hjälper/stödjer du en närstående som inte klarar
vardagen på egen hand?
Välkommen till våra upptakts träffar gällande:
Stroke i samverkan med Strokeföreningen
25/3 och 1/4 kl 16 -18
Bipolär sjukdom i samverkan med Balans Dalarna
27/3 och 3/4 kl 18 – 20
NPF- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
i samverkan med Attention
28/3 och 4/4 kl 18 -20
Plats: Monteliusgården
Vi bjuder på kaffe o smörgås

Kom och prata sommarjobb med oss
Vill du veta mer om sommarvikariaten inom vård
och omsorg i Gagnefs kommun?
Kom och träffa oss på Lindberghallen i
Adelborgsalen den 18 mars mellan klockan 16 – 18.
Vi bjuder på fika.
Välkommen önskar chefer och personal

Anmälan till träffarna på 0241-251 30
eller elisabeth.johansson@gagnef.se
Elisabeth Johansson, Anhörigkonsulent

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Bokfika för vuxna
Onsdag 20 mars
Kl. 18.30
Djurås bibliotek
Vill du dela med dig av dina läsupplevelser och få
boktips av andra? Kom på Bokfika för vuxna! Vi
pratar om böcker vi läst och biblioteket bjuder på fika.

Vill du ha ett meningsfullt och viktigt
sommarjobb inom äldreomsorg eller
LSS i sommar?
Välkommen att söka sommarjobb hos oss i
Gagnefs kommun!
Gagnef.se/jobb

Årsmöte IFK Mockfjärd

Söndag den 24 mars kl. 19.00
i klubbstugan.
Välkommen önskar styrelsen

Kulturpriset 2019

Nu är det dags att lämna förslag på mottagare av 2019 års kulturpris.
Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen.
Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan även
vara flera personer, exempelvis en förening.
Förslag till kulturpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast måndagen den 1 april 2019.
Adress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.
E-post: registrator@gagnef.se
Skriv en kortfattad motivering till ditt förslag av pristagare och glöm inte att ange ditt eget namn och
kontaktuppgifter.
Läs mer på www.gagnef.se/kultur-och-fritid. För eventuella frågor, kontakta kultur-och biblioteksassistent
Linnea Gustafsson, 0241-15313, linnea.gustafsson@gagnef.se.

Gagnefs församling
Tors 14/3
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.

ÅRSMÖTE

Delägarna i Flobergets Samfällighetsförening kallas
till årsmöte torsdag 28 mars kl 18.00 på Herrgården.
Ärenden enligt stadgarna.
Avdragsgill ingående moms 0,02 kr x andelstalet.
Välkomna

Styrelsen

Sönd 17/3
11.00 Högmässa i kyrkan. Präst Nisse Renman.
15.00 Bibelstudium om Salomos vishet i
Himmilsgården. Fredrik Lautmann.
18.00 Konsert i församlingshemmet. Fred Lane och
Tomas Lundqvist.

Mockfjärds församling
Tors 14/3
10.00 Slink in i församlingsgården.

Stipendium att söka

ur Kerstin Larssons Minnesfond.
Sökes av den som är född eller bor i Floda församling och utbildar sig inom sjuk-/ socialvård eller
för kyrklig tjänst.
Upplysningar C Dalberg, tel 070-352 96 50
Ansökan skickas till: Floda församlingsråd,
Kyrkbyvägen 2, 785 44 Dala-Floda
dala-floda.forsamling@svenskakyrkan.se
senast 29 april 2019

Lörd 16/3
10-12 Brödförsäljning utanför Ica.
Internationella gruppen.
Sönd 17/3
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Barn och ungdomskörer. Fika. Präst Timo Löppönen.

Välkomna på

medlemsmöte 21/3 2019 klockan 14:00 i Björbo
Kaffe och fikabröd. Lotteri.
Bertil Boo - Malte Enmalm berättar och vi
lyssnar på musik/sång.

Floda församling
Tisd 19/3
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet i
samarbete med NBV.

Tag gärna med en vän eller bekant på mötet.
Du som inte är medlem ännu
- kom gärna på mötet så berättar vi mer.

BRÖDFÖRSÄLJNING

Mockfjärd

Modevisning
och försäljning

Onsdag den 20 mars kl 14:00
i GOK-stugan
Du kan se och köpa kläder från
Seniorshopen. Lotter finns
att köpa, liksom fika för 40 kr.
OBS veckodagen! Välkommen!

Kyrkans populära brödförsäljning av hembakat matbröd och kaffebröd kommer, som vanligt, att äga
rum under fastetiden.
Lördagar 10 – 12 utanför ICA i Mockfjärd.
16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 april, 13 april.
Behållningen går till Svenska kyrkans internationella
arbete.
Vi blir väldigt glada om någon vill skänka hembakt
bröd till vår försäljning!
Går att lämna direkt på plats eller enl överenskommelse. Info: Irma Rönnbäck : 070-367 73 17
VÄLKOMNA!

Mockfjärds internationella grupp

VITVARU/EL-INSTALLATIONER • LEVERANSER • SERVICE

Går du i
kökstankar?
Köp vitvarorna
hos oss!
Paketpris på vitvaror. Vi har märken
och modeller i alla prisklasser.
Kontakta oss för frågor eller offert!

100 år i branschen • Välkommen!

0241-79 32 70 • elon.se/bjorbo
Stationsvägen 1, Björbo

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
ALL DIGITAL WEEK 2019
Legimus & Bibliotekets e-tjänster

Legimus är en digital tjänst som ger tillgång till talböcker
för personer som har svårt att läsa tryckt text till exempel
på grund av dyslexi eller synnedsättning. Vi registrerar
Legimuskonton, visar hur du kommer igång och svarar på
frågor.
Vi visar också hur du använder bibliotekets webbplats, lånar
e-böcker samt läser tidningar och tidskrifter via Pressreader.
Mån 25 mars kl. 16-18 (Drop-in) Djurås bibliotek

Dalatrafiks digitala tjänster

ALOTTA DESIGN
Grafisk formgivning av bl.a.
BROSCHYRER - FOLDRAR - BÖCKER - ANNONSER
AFFISCHER - BANDEROLLER - LOGOTYPER

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

Dalatrafik visar sina digitala tjänster i appen och på
webbsidan. Till exempel får du veta hur du köper biljetter,
bokar anropstyrd trafik samt ser tidtabeller och förseningar
i trafiken.
Tis 26 mars kl. 13.30-15.00 (Drop-in) Djurås bibliotek

IT-hjälp

Kom in till oss med dina IT-frågor! Det kan gälla smarta
telefoner, datorer eller andra enheter.
Tis 26 mars kl. 15-17 (Drop-in) Mockfjärds bibliotek
Ons 27 mars kl. 13-16 (Drop-in) Djurås bibliotek

Bibliotekets e-tjänster

Vi visar hur du använder bibliotekets webbplats, lånar
e-böcker samt läser tidningar och tidskrifter via Pressreader.
Tors 28 mars kl. 15-17 (Drop-in) Mockfjärds bibliotek

