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Välkommen till Åkerströms El
öppet 9-18
Kanonpriser på fritidsprodukter från SUNWIND.
15% rabatt på alla köp och beställningar därifrån under dagen!
Kampanjerbjudanden i butiken på bl a:
•
•
•
•
•

Optigrill från OBH Nordica
Nespressobryggare
BT högtalare. Från Karaokeanläggningar till småhögtalare!
Stek och kokkärlsrensning upp till 50% på utvalda produkter
Fyndbord

STYRKE-SHOW kl 14.00
”StarkeMan” Thomas Skålberg, känd från TV och Radio.
Viker ihop stekpannor, böjer hästskor mm.

Tävling! Fotbollsspel
DEMO och provsmakning av Nespressokaffe!
Försäljare utanför butiken från kl 10

Ställbergs rökeri - säljer rökt regnbåge, röding mm
• Tommy Wrahme - hantverk, näver och trä
• Nu Skin - hälsa och skönhet
• Björborevyn
•

Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00 lördag 10.00-14.00

Varmt välkomna!

Våryra på Länsmansgården
31/5 kl. 12-16

Här finns blommor,
gustafskorv och fina hantverk,
Djurshop, café och loppis.

Välkomna!

Fredagen den 31 maj
är det VÅRYRA!
- Vi grillar hamburgare ute mellan kl 11-16

Hamburgare+festis 50 kr
Hälften av behållningen går till cancerfonden.

- Inne i butiken bjuder vi på

chips och dip,
och glass till barnen.
Rulles blomstertjänst kommer
att stå på parkeringen hela dagen.
Vi hoppas på en solig och trevlig dag.

Välkomna till oss.
Fira nationaldagen med oss
i Lindbyn den 6 juni !

Årets SOMMARUPPEHÅLL
med bladet blir veckorna

Start kl 14. Körsång, kaffe, flötfat.

28, 29, 30 och 31

Mockfjärds Hembygdsförening

TÄNK PÅ ATT PLANERA
DIN ANNONSERING I GOD TID!

Dräktbytarmarknad, inlämning kl 12

OSTBUTIKEN i Västansjö
- En god affär -

Vi har samma sortiment i Västansjö
som vi hade i vår butik i Hötorgshallen!

VID SKADA!

RING GAGNEFS GLAS!

DYGENT RUNT

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

Har du inte tid att komma till
oss så levererar vi till din närhet,
se SERVICE på www.ostbutiken.nu

Välkommen till ostarnas smakrika värld!
Nittbacksvägen 3 i fagra Sunnansjöbygden.
076-769 1255 - www.ostbutiken.nu

Tel. Gagnef 0241-100 05

Tel. Leksand 0247-144 80

Gagnefs församling
Tors 30/5
08.00 Gökotta i Gagnefs minnesstuga. Präst J. Rådbo
17.00 Gemensam urnnedsättning. Präst J. Rådbo
Sönd 2/6
11.00 Friluftsgudstjänst i Bäsna trädgård.
Bäsna spelmanslag. Kyrkkaffe. Präst J. Rådbo.

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Lörd. 1/6 kl. 15.15 Sångstund på Älvuddens säbo
Sönd. 2/6 kl. 11.00 Gudstjänst m. nattvard
Evabritt o Tord Johansson
Onsd. 5/6 kl. 18.00-20.00 Språkcaféet öppnar igen!
I glädje o sorg tänk på Kristen Gemenskaps Blomsterfond
tel. 20362, 073-054 52 11

Mockfjärds församling
Tors 30/5
07.30 Gökotta i Lindbyn. Kaffe. Präst T. Löppönen.
11.00 Gemensam urnnedsättning. Präst T. Löppönen.
Fred 31/5
18.00 Körkonsert med Campanula i kyrkan.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Onsdag 5 juni stängt från kl.13.00.
Nationaldagen 6 juni stängt

Lörd 1/6
Kyrkans loppis har öppet på Mockfjärdsdagen
Sönd 2/6
11.00 Mässa i kyrkan. Präst C. Dalberg.
Månd 3/6
19.00 Bibelsamtal i Björbo.

Floda församling
Tors 30/5
11.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Hembygdsföreningen bjuder på fika vid Hjort-Olârs café.
Präst C. Dalberg.
16.00 Gemensam urnnedsättning. Präst C. Dalberg.

Campanula
Körkonsert i Mockfjärds kyrka
fredag 31 maj kl 18.00
Kom och lyssna till
”Musikalisk blandning”

Kollekten går till det katastrofdrabbade
Mocambique.
ACT Svenska kyrkan
(fd Svenska kyrkans internationella arbete)

Välkomna!

Kyrkans loppis
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Har öppet på Mockfjärdsdagen.
All behållning går till det
katastrofdrabbade Mocambique

Välkomna!
ACT Svenska kyrkan
(fd Svenska kyrkans internationella arbete)

MBK säljer fika inne på församlingsgården
Lions har ansiktsmålning, hoppborg och sumobrottning
ACT Svenska kyrkan har loppis vid församlingsgården
Knyppelgruppen visar sina alster i församlingsgården
Brandkåren visar upp sin verksamhet vid ICA
FRG kan du prata med vid Hedens skola
Mats Eriksson med Dragracingbil vid ICA
Hinderbana Extreme ca20 m vid kyrkparken
Fotoutställning vid HeaKrogen

Musikunderhållning av Celina Jacobsson med vänner! Ljudansvarig: Anton Wänerskär

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mockfjärds Restaurang & Pizzeria

Tack till våra sponsorer:

Välkommen på en trevlig dag i Mockfjärd! MIF

Mat hittar du hos: HeaKrogen , Matspiran , Mockfjärds Pizzeria och Thaivagnen

Speaker: Christer Gruhs

Priser Tipspromenad:
09:00 Marknadsgatan öppnar
09:00-13:00 Tipspromenad med fina priser!
1:a 3000kr Visit Dalarna
Start vid Församlingsgården
2.a 1500kr ICA
10:00 Mockfjärdslöpet startar
3:e 500kr Blomstervallen
11:00 Kyrkogårdsvandring med Lars Bing
Plus många andra fina
priser!
11:30 Bilkortege, entusiastbilar
12:00 Lunchmusik i kyrkan
12:00-15:00 Ponnyridning i kyrkparken. Gagnefs Ridklubb
13:00 Kyrkogårdsvandring med Lars Bing
13:15 Intervju med Andreas Magnusson, ung miljökämpe från byn
13:30 Årets Mockfjärding
13:45 Vinstutdelning Tipspromenad
14:00 Dragkamp

Marknad och folkfest i centrum 1 juni 9-15

Arrangör: Mockfjärds Intresseförening 0241-205 97

Med reservation för ändringar

MOCKFJÄRDSDAGEN 1 JUNI

har sin marknadsplats inne på
friseringen som vanligt.
Välkommen in!

- Diverse erbjudanden!

FÖRETAGARE

Annonsera med 1/8 sida i FÄRG (se nedan) 10 ggr och få 20%

rabatt!

Maila till: annons@flodabladet.se

ALOTTA DESIGN
- en del av din vardag
www.maserfrakt.se | info@maserfrakt.se

MATJORD

Vi säljer sållad matjord!
VÄLKOMMEN MED ER BESTÄLLNING
0281-10378

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

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

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

ANNONSSTOPP
Fredgar veckan innan utgivning kl 12.
För korrektur gäller torsdagar kl 12.
Maila ditt manus till
annons@flodabladet.se
Telefon tors-fre 10-14
070-781 05 98
Annonsstorlekar och priser
finns på vår hemsida
www.flodabladet.se

Lite nostalgi
Saxat ur Flodabladet nr 22 - 1960

KVARNADAG

Söndagen den 2 juni kl. 13-16 är ni välkomna till Kvarna.
Njut av den vackra miljön, handla nymalet rågmjöl
och ät kolbullar eller drick kaffe med duppa.
Klockan 14:30 underhåller Mosselbuorkestern.
Vid hällregn inställt!
/Kvarnakommittén

Begränsad bemanning under sommaren
Tekniska avdelningen på Gagnefs kommun och Gagnefsbostäder AB kommer under
veckorna 27–33 att ha begränsad bemanning. Kontoret kommer att ha öppet för
allmänheten vardagar mellan 08.00 - 12.00.

Tur att man inte målar ögonen, det första man gör när
man vaknar!

De Gråtmildas
Förening
Har berättat det förut. Jag bildade ovan nämnda förening,
när jag bodde långt från röda stugor och hängbjörkars
slöja. Vi var några stycken jämlikar som träffades då och
då och längtade bort, men hem. Eftersom jag kom med
förslaget att vi borde gå samman i en förening, så valdes
jag till ordf. och det har jag varit sedan dess. Fler och fler
medlemmar har kommit till, det är bra att ha något att
hänvisa till när man berörd och rörd … Känner mascaran
rinna nerför kinderna.
Idag på morgonen var det färdigt igen. När jag öppnade
mobilen såg jag ett nyinkommet SMS:
”God morgon mormor! Jag drömde att jag var hemma hos
dig!”
Och så tre stora röda hjärtan! Så nu sitter jag här tårögd
och kan nästan inte se vad jag skriver.

Den här lättrördheten blir bara värre med åren. Funderar
om det kan gå i arv. Min far var likadan. Han fick ögonen
fulla av tårar av musik, speciellt när ljusa tenorer som
Jussi Björling sjöng något fosterländskt. Eller en sångare
från Askersund som hette Bertil Boo, sjöng om violer till
mor.
I mitt jobb for jag ibland ut på reportage tillsammans
med en lång snäll fotograf som hette Nisse. Jag minns
särskilt en gång när vi for upp i obygden för att intervjua
och ta bilder på en gammal man. Vägen till hans by blev
smalare och smalare och den här Nisse var känd av oss
på redaktionen att köra fort, hur guppiga vägarna än var.
Efter en vansinnesfärd hamnade vi vid målet för vår färd.
Utanför en grå liten stuga satt den här farbrorn på en
bänk. Hans historia var unik, liksom hans utseende och
hans bostad, där han bodde med några katter. Jag blev
mycket berörd av alltihopa och när vi kom ut i bilen igen,
sneglade Nisse på mig, som satt där tårögd och eländig
med tanke på vad vi hört och upplevt.
Då sa Nisse repliken som blivit Föreningens bästa uttryck
sedan dess:
”En vill bara grine”

Kerstin Ekendahl

SKOLAVSLUTNINGAR

Måndag 10/6
Bäsna skola, år F-3
Kyrkskolan, år F-6
Djuråsskolan, år 9
Mockfjärdsskolan, år 9
Grundsärskolan

kl. 16.00 Bäsna skola
kl. 16.45 Gagnefs Kyrka
kl. 18.30 Gagnefs kyrka
kl. 10.00 Dala-Floda Kyrka
kl. 17.00 Mockfjärdsskolan (Samlaren)

Tisdag 11/6
Björbo skola, år F-3
Djurmoskolan, år F-6
Djuråsskolan, år F–6
Djuråsskolan, år 7–8
Mockfjärdsskolan, år F-1
Mockfjärdsskolan, år 2–3
Mockfjärdsskolan, IM
Mockfjärdsskolan, år 4–6
Mockfjärdsskolan, år 7–8
Syrholns skola, år 4–6

kl. 08.15 Dala-Floda Kyrka
kl. 08.30 Gagnefs Kyrka
kl. 10.15 Gagnefs kyrka
kl. 11.45 Gagnefs kyrka
kl. 08.00 Mockfjärds Kyrka
kl. 09.30 Mockfjärds Kyrka
kl. 10.00 Mockfjärdsskolan (Samlaren)
kl. 11.00 Mockfjärds Kyrka
kl. 12.30 Mockfjärds Kyrka
kl. 09.30 Dala-Floda Kyrka

