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IOGT-Lokalen i Björbo, fredag 11 oktober kl. 19.00
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med The Cadillac Band, Janne Lucas Persson,
Ove Pilebo (Streaplers sångare i 14 år), Tommy Karlsson
(Wizex) och The Besnaz! + hemlig gästartist!
För biljetter ring: 0702-78 67 77 & 0705-84 32 30,
alt. boka via mail på: tcbbiljettbokning@yahoo.se
Mer info: www.tcbshower.se
(Reservation för ändringar)

satsar i Gagnefs Kommun

Vi har glädjen att informera om att vi under
2020 kommer slås ihop och flytta till nya lokaler
i Djurås.
Följ vår resa på

facebook.com/handelsbanken.gagnef
En lekfull akrobatisk föreställning
med kropp och skulptur som språk.
Om längtan efter äventyr.
För barn 3-9 år.

28 september kl 11.00
Lindberghallen,
Djurås

Medverkande: Mathilda Haritz Svenson,
Rebecka Nord och Signe Veinholt

Fri entré! Välkomna!

Hälsningar
Handelsbanken Mockfjärd & Gagnef

ABF och Socialdemokraterna bjuder in till

INVIGNING
av vår nya lokal.

Lördag 28/9 kl. 12.00-14.00
Västeråkersvägen 11, Mockfjärd
12.30 Irene Homman klipper bandet.
Alla besökarna får en gratis lott
med vinst varje gång.
Vi bjuder på korv med bröd, dryck,
kaffe och kaka.

Varmt välkomna!

KUNGÖRELSE

Nu även i Björbo och Dala-Floda

Gagnefs kommunfullmäktige
sammanträder måndagen den
30 september 2019, kl. 18.30
i Lindberghallen, Djurås

I en av de svåraste stunder följer vi Er hela
vägen och hjälper Er att planera just den
personliga begravning som Ni önskar

• Medborgarförslag
• Detaljplan Högsveden
Alf Johansson, ordförande
Anna-Lena Palmér, sekreterare
www.gagnef.se

Eva Strand

Myrbacka 90
786 72 Dala-Järna
Mail: info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

0281-20990 Jour dygnet runt

Iréne Gustafsson

Kom in från höstmörkret å umgås
lördag 28/9.

Gagnefs församling

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Tors 26/9
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Lörd 28/9
15.15 Andakt Älvudden.
16.15 Andakt Tjärnsjögården. Präst M. Carlenius

Onsdagar kl. 18.00 -20.00 Alla är välkomna
till SPRÅKCAFÉ -träffpunkten där svenskar o
nysvenskar möts.
Sönd. 29/9 kl. 17.00 obs.tid! Gudstjänst o nattvard.
Per Knutsson m.fl. från Rättvik.

Sönd 29/9
11.00 Högmässa i kyrkan. Präst M. Carlenius
Tisd 1/10
18.00 Internationellt café i Himmilsgården.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Bokfika
Mockfjärds församling
Tors 26/9
10.00 Slink in i församlingsgården.
Lörd 28/9
18.00 Tvåspråkig mässa med Fridsföreningen.
Tapio Holma. Kari Inkeroinen. Timo Löppönen.

Kom och var med på Bokfika!
Ta med en eller flera böcker som du
har läst. Vi fikar, pratar om böcker och
boktipsar varandra. Passar för dig som
är ca 10-15 år.
Mån 30/9 kl.14.30-15.30 Mockfjärds bibliotek
Ons 2/10 kl.14.30-15.30 Djurås bibliotek

Tisd 1/10
15.00 Träffen i församlingsgården.

Pastorsexpeditionen i Mockfjärd och Gagnef är
stängd 25 – 26/9 då all personal är på studieresa.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

A fternoon R ead
Välkommen på Braskväll
Mockfjärds Gammelgård
Fredag 4 oktober 18.30

Trevligt prat, kaffe och hembakt
Mockfjärds Hembygdsförening

Bastun i OK-stugan
vid Högbergsdammen i Mockfjärd
kör igång igen den 27 september.
Öppen fredagar kl.17-18.30.

Högläsning för vuxnä. Vi bjuder pä fikä! 
Välkömmen!
Mändäg 30 sept kl. 15.00 pä Djuräs bibliötek








TRIVSELTRÄFF
Torsdag 3 oktober från kl 12.00
i Floda församlingshem.
”Spanjorerna” uppträder.
Smörgåstårta, dryck och kaffe.
Anmäl dig senast den 1 oktober till Carina Liss (Tulli)
tel. 23032
Meddela vid anmälan om du behöver skjuts.
I samarbete med
studieförbund

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

En måste vara om sig och kring sig i dessa tider som kan
te sig lite mörka. Men Annie Lööf har ju lovat mer pengar till oss som är smarta nog att bo i glesbygd. 137 kronor
i månaden….hallå! Nu måste jag ta till Göran G igen, så
här skriver han i sin ledarspalt:
”Varje krona som går förlorad i en skattesänkning
är en stöld från det gemensamma!”

Jägartankar
Till jul ska jag försöka styla om mig närstående manspersoner. Ett blad som kom i lådan innehöll nämligen ett
erbjudande om skjortor för jägare. Till ett bra pris 4 st för
360 kr, det blir 90 kr/skjorta! Rutiga i olika färger, flanell
i ren bomull.
Vilka billiga julklappar och så trevligt det ska bli på juldan när alla karlar kommer ner till frukost i färgstarka i
skjortor över t-shirtarna …. precis som Göran Greider.

Ja, då är alltså några julklappar avklarade. Det blir lite variation i år för annars brukar alla få sockor med 22 cm´s
fötter i julklapp. Mjuka paket, som framför allt barnen
inte är intresserade av utan öppnar något mer spännande
hårt. I dessa återvinningstider får man gå på loppmarknad och hitta något lämpligt.Ty gammalt för någon är
nytt för en annan.
Tack jägarbroschyren för skjortorna! Det finns också
snajsiga västar till dam, men de är för dyra och jag tror
inte mina närstående kvinnspersoner skulle ta på sig en
grön väst med många fickor när de tar tunnelbanan till
jobbet!

Kerstin Ekendahl

ANNONSERA
I FLODABLADET
MED MOCKFJÄRDSBLADET

ANNONSSTOPP 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.

070-781 05 98

Invigning av Mockfjärds nya ICA-butik
Torsdagen den 19 september invigdes ICA Nära Mocfjärds nya lokal som ligger alldeles utmed E16.
Här kommer ett bildcollage från dagen. Foto: Peter Lindholm

VUXENUTBILDNINGEN I GAGNEFS KOMMUN
Hos oss kan du:
•

Studera gymnasial yrkesutbildning till UNDERSKÖTERSKA på Vård- och
omsorgsprogrammet, nästa start den 2020-01-09, 3 terminer heltidsstudier på distans/klassrum
med obligatorisk skoldag på torsdagar v2- v5 2020, därefter tisdagar. Behörighetskrav:
svenska/svenska som andra språk och matematik på grundläggande nivå (Åk9).
Ansök senast 2019-11-15

•
•
•

Komplettera din behörighet inför högre studier
Studera för gymnasie- eller grundskolekompetens
Studera SFI (svenska för invandrare)

Du har möjlighet till flexibla studieformer, i grupp eller på halvdistans. På Hedens skola och på
Mockfjärdsskolan har vi lärarledda kurser för vuxna i SFI, svenska, svenska som andra språk,
engelska, matematik och naturkunskap samt vård- och omsorgsprogrammet. Det går även att läsa
andra gymnasiekurser på heldistans via Hermods distansutbildning. Kursutbud hittar du på
www.hermods.se
Du har möjlighet att söka studiemedel för ovanstående grundskole-/gymnasiestudier.
www.csn.se
Har du frågor eller önskar du boka en tid för studievägledning?
Kontakta studie- och yrkesvägledare:
Mona Rooth mona.rooth@gagnef.se tel. 0241-15443
Ansökningsblankett och mer information hittar du på
http://www.gagnef.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/
Skicka in din ansökan tillsammans med tidigare betyg från gymnasiet eller grundskolan.

Välkommen med din ansökan till Vuxenutbildningen i Gagnef
Slutbetyg
Saknar du slutbetyg och har du ett samlat betygsdokument från gymnasium/vuxenutbildning kan du
tillgodogöra dig lästa kurser för ett slutbetyg. Du kommer då att kunna komplettera med nuvarande
gymnasiekurser med betygsskalan A-F. Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska omfatta
2350 poäng, varav 600 poäng ska utgöras av kärnämneskurser och 1750 poäng av fritt valda kurser
(ej idrott och hälsa och estetiska verksamhet)
Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen
Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen (2400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det
avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Vissa kurser från samlat betygsdokument
kan inte översättas och ingå i en gymnasieexamen då kursinnehållet förändrats i de nya kursplanerna.
Slutbetyg får utfärdas till 1 juli 2020. Läs mer på nedanstående webbadress
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/slutbetyg-inom-komvux-kan-utfardas-tilloch-med-den-1-juli-20202/

STORT tack till alla som besökte
oss under öppningsdagarna!

Vi är så glada och tacksamma för alla
fina ord, glada tillrop och alla vackra
blommor vi fått under dessa dagar.

Ett jättestort tack till min fantastiska

personal och tusen tack till våra kunder!
/Camilla med personal
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Coca-Cola, Coca-Cola Zero
2 liter, 2 st för

Pizzakit

kr + pant

ICA, 600g .......................................

kr/st

Vispgrädde ........................... ICA, 2,5dl

kr/st

Halländskt bondbröd

ICA Selection, 1000g,

25

kr/st

Gul lök, morötter, rödbetor, kålrötter
Sverige, klass 1

4,90

/kg

Max 5 kg/hushåll

Våra öppettider: Mån-fre 7-20
Lör-sön 8-20

Vi har allt inför Din jakt!
Hösten är här och jaktsäsongen igång.

NJ
KAMPA

Värmare/kök, Origo 5100. dometic. 1695:- (ord pris 2200:-)
Hjälper dej att hålla värmen på passet eller i jaktkojan.
Tag av övre delen och värm din mat.
Praktisk rem gör den lätt att bära.
Stor sortering av tillbehör till Din jaktradio

Jaktradiopaket, Lafayette, olika modeller
POWERBANKS 10000 mAh, upp till 4 laddningar,
2 x output, perfekt för Dej med både pejl, GPS och mobil!

Termosar från

249:-

Lafayettedag , fredag 27 september.

Vid köp av Jaktradiopaket får du ett headset värde 595:- på köpet
(gäller köp under Lafayettedagen)

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

Lördag den 28/9 spelar

Stefan Morén
hos oss mellan kl 20-01

Kvällens erbjudande:

Filet oscar eller
Filet mignon Black and White
med ett glas rött/vitt vin eller
en stor stark för bara 189:Ring på 0241-20910 för att boka bord

