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Fredags

KLIPP

Handla för 300:- och du får köpa 1 platta kaffe Gevalia (kok eller mellanrost) för
Handla för 500:- och du får köpa 1 platta kaffe Gevalia (kok eller mellanrost) för
Handla för 1000:- och du får köpa 1 platta kaffe Gevalia (kok eller mellanrost) för

Torsk/
laxpanetter
Aurora 250g

10:-

Coca-Cola
1,5l flera sorter

15:-

/st + pant

Nötmix

Chips Pringles

OLW 200g

200g

25:-

15:-

/st

/st

Halländskt
bondbröd

Diskmaskinstabletter

1000g

Yes Platinum

34,90

299:279:249:-

25:-

/st

/st

Priserna gäller 2019 10 02 - 2019 10 06

”Man behöver inte var
a stor
för att vara prisvärd
!”
Öppettider
Mån-fre
Lör-sön

7-20
9-20

Välkomna på

”De ska va gamla låtar…”
Vi träffas i Forsgärdets bystuga i Dala Floda
torsdagen den 10 oktober klockan 14.00
där Biörn Källman spelar gamla skivor.
Medverkan från Vuxenskolan
Kaffeservering
Lotterier

medlemsmöte

10/10 2019 klockan 14:00 i församlingshemmet, Floda
Kaffeservering. Lotteri.
Owe Thorsell från Västerdalbanans vänner kommer
och berättar om Västerdalsbanan.
Vi saknar fortfarande programansvariga - kom med
förslag på personer eller förslag till aktiviteter på våra
möten. Tag gärna med en vän eller bekant på mötet.

Alla varmt välkomna!

Du som inte är medlem ännu - kom gärna på mötet
så berättar vi mer.

SÄLJES

ETT STORT TACK!

Skogsfastigheten 37:45 Mejdåsen Björbo, 5ha, bud.
För info. ring 070-313 99 02

Till alla som har skött om bassängen i Björbo
sommaren 2019.
Björbo Intresseförening

Hudiksvall är väl inget dumt alternativ, en lite mysig
kuststad med fint stadshotell och betydligt närmare till,
än att packa och stå i incheckningskö och sedan trängas
med fransmän som vägrar prata engelska.

Livnär dina drömmar
När man är hänvisad till sig själv får fantasin utrymme,
läste jag nyss. Sant, sant tänker jag, fantasi livnär drömmar mitt i vardagen och skänker tröst och vila.
Även om det ibland blir som gruppen Östen med Resten
sjöng:
”Det är lika bra att sluta drömma, det går åt helvete i alla
fall för om man drömmer om Paris, hamnar man på någe
vis lik förbannat i Hudiksvall”

Det är drömmar och fantasi som gör att vägarna öppnar
sig. Mot ….vart du vill faktiskt! Du behöver inte ens
lämna fåtöljen! Du kan fantisera om att fara till den där
mysiga kroen i Danmark eller till bokhandeln i Leksand,
den sistnämnda kan man förverkliga, den andra drömmen får bero och gro.
Det var skalden Bo Bergman som skrev: ”Hjärtat skall
gro av drömmar annars är hjärtat armt”. Och så här års,
när Moder Natur bäddar in oss i höst, är det lätt ta till sig
hans ord. Vi kan sätta oss mitt i lingonskogen, ta fram
termos och korvsmörgås och kika bortom de mäktiga
tallarna mot glittret i sjön…
Och låta hjärtat drömma.!

Kerstin Ekendahl

Gagnefs församling
Tors 3/10

Älgmålsbön
Floda kyrka fredag 11 okt kl 18.00

18.30 Meditation i församlingshemmet.

Jägarkören medverkar.

Fred 4/10

Kent Olsson berättar om ”huvudet i
ryggsäcken, den flygande älgen och uppståndelsen.”

09.00 Mansfrukost i Himmilsgården.
Lörd 5/10
15.15 Andakt Älvudden.
16.15 Andakt Tjärnsjögården.

Präst Christina Dalberg.
Vi bjuder på håla gås med kôrv och kaffe.
Välkomna!

Sönd 6/10
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Barnens bibel delas
ut till 5-åringar. Cello ensemble Rock & Barock.
Kyrkkorv.
Tisd 8/10
17.00 Pannkaka på G i församlingshemmet.

Mockfjärds församling
Tors 3/10
10.00 Slink in i församlingsgården.
Sönd 6/10
15.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst A. Holm
Onsd 9/10
19.00 Bibelsamtal i församlingsgården.

Floda församling
Tors 3/10
12.00 Trivselträff i församlingshemmet.
“Spanjorerna” uppträder.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Bokträff på biblioteket
Böcker, sång öch råmsör! Öppnå förskölån
kömmer till bibliöteket. Allå år vålkömnå! 
Vi bjuder på enklåre fikå!

0-18 månader: Öns 9 ökt kl. 13.30Ǧ15.00 
Möckfjårds bibliötek


0-6 år: Mån 14 ökt kl. 13.30Ǧ15.00 
Möckfjårds bibliötek

Tacokväll
i församlingshemmet
fredag 4/10 kl 17.00
Mat, gemenskap och andakt för alla åldrar.
kostnad: 30kr eller 60kr/familj
Anmälan senast 2/10 till 070-352 96 50 eller
christina.dalberg@svenskakyrkan.se

Fred 4/10
17.00 Tacokväll i församlingshemmet. Se sep annons.
Tisd 8/10
18.00 Stickcafé i församlingshemmet.

Årsmöte

Mockfjärds Samfällighetsförening
Onsdag 9/10 kl. 19.00
Plats: Mockfjärdshuset
Varmt Välkommna!

