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Hedvägen 24, 785 42 Mockfjärd
070-854 24 87

FÖRFATTARBESÖK

Öppettider:
Mån-fre 10-18
Lör
10-15

Besök Blomstervallen i Mockfjärd för
blommor till alla tillfällen!
•

Alla slags arrangemang och binderier, bland
annat till begravningar, bröllop och dop.
Snittblommor och buketter
Krukväxter
Uteblommor
Tillbehör

•
•
•
•

Den 27/3 firar vi att det är ett år sedan vi öppnade!
Vi kommer att ha fina extraerbjudanden samt lotta
ut en bukett bland dagens kunder.
Välkomna!

JONNA
BORNEMARK
17 april, Lindberghallen, Djurås
Kl 18.00

Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor vid Södertörns högskola, kommer till Djurås för att prata
om sin bok ”Det omätbaras renässans - En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Boken är en
filosofisk kritik av mätbarhetssamhället och avhandlar allt från vårdkrisen och New public management till
vår syn på konst och religion.

Påskbuffé
med pub

WÅLSTEDTS GÅRD

och underhållning av det populära bandet

Jämnt Skägg

Fri entré!

Lördagen den 13/4
Välkommen att boka buffén hos Meta
070-224 11 63

MOCKFJÄRDS RESTAURANG & PIZZERIA
HEDVÄGEN 30 0241-20701

•

Veckans erbjudande:

Familjepizza nr 1-32 (2-3 pers) - 99 kr
(Endast avhämtning)

Gäller v12 t o m söndag 24 mars

!
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m
o
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..

Öppettider
Vardagar 7-20
Helger
9-20
Service i butiken:

- Apoteksombud
- PostNord ombud
- Spelombud
- Systembolagsombud
- Uttagsautomat

bygger hus efter kundens önskemål, gör
utbyggnader & tillbyggnader, renoverar,
gör mark & grundarbeten, utför kakel &
klinkerarbeten.
Vi arbetar med försäkringsarbeten mot de största försäkringsbolagen. vi har kunnig och kompetent personal. Har du frågor? Tveka
inte att kontakta oss.
Tel: 0241-222 32 • Mobil: 070-335 91 92 • helobbygg@telia.com

ALOTTA DESIGN

VID SKADA!

Grafisk formgivning av bl.a.
BROSCHYRER - FOLDRAR - BÖCKER - ANNONSER

RING GAGNEFS GLAS!

DYGENT RUNT

• BIL- OCH BYGGNADSGLAS
• STRÅLKASTARRENOVERING
• RÄTT GLAS - HÄMTSERVICE

AFFISCHER - BANDEROLLER - LOGOTYPER

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR

Tel. Gagnef 0241-100 05

alottadesign1@gmail.com

Tel. Leksand 0247-144 80

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Demensföreningen Gagnefsflugan
Tid: Torsdagen den 28 mars 2019 kl 18.30
Plats: Mockfjärdshuset Präståkersvägen 1A
Sedvanliga mötesförhandlingar.
De som ska väljas till olika uppdrag i föreningen
är redan vidtalade av valberedningen.
Vi får besök av Norrlands Förbundskonsulent
Anette Svensson, som berättar om
Demensförbundet.
Medlemsavgiften är 150 kronor samt 50 kronor
för stödmedlem på samma adress enligt beslut
vid förra årsmötet.
I avgiften ingår förutom medlemskap
tidningen Demensforum 4ggr/år.
Varmt tack för att Du stödjer vår verksamhet!
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Mossels samfällighetsförening
kallas till ordinarie årsmöte
onsdag 3 april 19.00 i bystugan
Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen

Årsmöte

	
  

Hagens Samfällighetsförening kallar till årsmöte
onsdagen den 3 april kl. 19.00
på Näbbäcksholens gård.
Välkomna!

Gagnefs församling
Tors 21/3
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Fred 22/3
09.00 Mansfrukost i Himmilsgården.
Lörd 23/3
15.15 Andakt Älvudden.

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Söndag 24/3 kl. 11.00 GUDSTJÄNST o nattvard.
Stefan Samuelsson predikar om «Tusenårsriket»
Sång av Solrun Samuelsson.
Onsdagar kl. 18.00-20.00 Språkcafé dit alla är
välkomna att umgås och fika med våra flyktingar.
Titta gärna in!

16.30 Andakt Tjärnsjögården. Präst Josefin Rådbo.
Sönd 24/3
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Kyrkkorv.
Präst Josefin Rådbo.
Tisd 26/3
12.00 Sopplunch i Församlingshemmet.
Bäsna spelmän underhåller till kaffet. Allsång.

Mockfjärds församling
Tors 21/3
10.00 Slink in i församlingsgården. Allsång med
Anna-Karin Lisell och Birgitta Myhr.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Babyträff på biblioteket
Onsdag 27 mars kl. 13.30 Mockfjärds bibliotek
Det blir biblioteksvisning, boktips, sång, rim och
ramsor tillsammans med barnbibliotekarien och
förskollärarna från öppna förskolan.
Vi bjuder på fika!
Om ni inte hämtat ut bokgåvan finns det möjlighet
till det. Ta med presentkortet från barnavårdscentralen.
Välkomna!

Lörd 23/3
10-12 Brödförsäljning utanför Ica.
Internationella gruppen.
Sönd 24/3
18.00 Gudstjänst i kyrkan. Anette Vestlund, sång.
Präst Timo Löppönen.
Månd 25/3
19.00 Bibelsamtal i församlingsgården.

Floda församling
Sönd 24/3
15.00 Gudstjänst med syföreningarna. Vi tittar på kyrkans textilier. Sång och musik med Susanne Fängström
Tjulander, Cecilia Wike och Anna Dalfors Warg. Soppa
och kaffe i församlingshemmet. Präst Christina Dalberg.
Tisd 26/3
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet
i samarbete med NBV.

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

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

Floda folkdansgille
håller årsmöte lördag 30/3 kl.16.00
på Dala-Floda Värdshus.
Kaffe
Välkomna!

Några bilder från

prova-på dagen på Flo-isvicku
som gick av stapeln v 9.

Delägarna i

Leksand-Floda vägars
samfällighetsförening
kallas till årsmöte måndag 8 april kl. 19.00 i
Skebergs bystuga, Skeberg
Ärenden enligt stadgarna. Fastställelse av budget för 2019. Årsmöteshandlingarna kan hämtas
från föreningens hemsida www.lfvagar.se eller
erhållas efter kontakt med ordföranden (tel. 070552 03 79).

Foto: Inka Gurung

Radera…
Suddgummi hade man, för blyertsen som skrev fel skulle
suddas bort. Det blev lite halvsvart och kladdigt i skrivoch räkneböckerna.
Nuförtiden raderar vi med ett finger; på ipaden och
mobilen. Lätt som en plätt dansar bokstäver och
siffror iväg.

En sak kan jag inte radera, namn i kontaktlistor på vänner som försvinner. Ni som fortfarande befinner er på
rätt sida om ”medelålders plus”, har nog inte än drabbats
av det dystra meddelandet att en av era vänner avlidit,
lämnat jordelivet.
Vännen kan plötsligt inte nås, ni kan inte växla meddelanden eller texta längre. Det blir tyst, liksom ett hål.
Som när en filmruta överhettades i gamla projektorer…
blixtrade till och försvann.
Du går tillbaka i texter, läser meddelanden, ser på bilder
och minns. Och så är det ju, att så länge du minns Alice,
Louise Nicke och Marina så finns de. Därför raderar jag
inga namn, de är kvar.
Kerstin Ekendahl

