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VINTERHJUL

Välkomna från kl.13OBS! SPECIALPRIS PÅ SPOLARVÄTSKA

www.eljasmotor.se

Björbo 0241-23520

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)

HÖSTMARKNAD

på Wålstedts gård i dagarna två
Fredag 11 okt 10-17 Vi säljer morot, potatis och rotfrukter i säck samt höstens alla grönsaker och rotfrukter på
lösvikt. Kaffe och bullar finns att köpa.
Lördag 12 okt 10-14 Rotfrukter i säck och i lösvikt till försäljning. Vi serverar lunch med kaffe och kaka, våfflor och
bullar. Under lördagen hålls visning av vårt nybyggda grönsakslager och möjlighet att
rida på åsnan Joris och hästen Fidlari.

Varmt välkomna

Nu även i Björbo och Dala-Floda
I en av de svåraste stunder följer vi Er hela
vägen och hjälper Er att planera just den
personliga begravning som Ni önskar

Eva Strand

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

0281-20990 Jour dygnet runt

Iréne Gustafsson

Har planer på att öppna en
ta-till-vara-verkstad (återbruk).
Har ni överblivna saker som är hela eller
reparerbara (möbler, elektronik, inredning mm).
Ring Conny för mer info, 070-356 08 47,
Flosjöns Fastighet & Handel (fd Flosjöns Såg)

familjen Wålstedt

Nu är det dags att lämna förslag
på kandidater till miljöpriset!
Priset är till för att uppmuntra till natur- och
miljö-vårdande insatser i kommunen. Priset kan
utdelas till person, förening, organisation, skolklass,
företag etc. som gjort något som gagnar miljön eller
naturen i Gagnefs kommun.
Förslag på kandidater ska vara miljö-och byggförvaltningen tillhanda senast tisdagen 22 oktober
2019.
Viktigt att komma ihåg är att skriva fullständigt
namn och adress på den eller de som
nomineringen avser, samt ditt eget namn och adress.
Skicka namn och motivering till:
Gagnefs kommun, Miljö-och byggförvaltningen,
785 80 Gagnef eller
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se.
Miljö- och byggnadsnämnden

Mockfjärds Missionskyrka

Gagnefs församling

www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Tors 10/10

Onsdagar kl. 18.00 -20.00 språkcafé.

18.30 Meditation i församlingshemmet.

Sönd. 13/10 kl. 11.00 Ekum. familjegudstjänst med
utdelning av Barnens Bibel i Mockfjärds kyrka.

Sönd 13/10
11.00 Högmässa i kyrkan. Präst M. Carlenius.
18.00 Konsert i kyrkan. Marry Lo Wiliams.

Vårt varma tack
till er alla som hedrat minnet av vår kära

Mockfjärds församling

Inger Westman

Tors 10/10

vid hennes bortgång,
för er närvaro vid begravningen, blommor
och gåvor till olika minnesfonder.

10.00 Slink in i församlingsgården. Anders Inge med
vänner medverkar.
Sönd 13/10
11.00 Ekumenisk familjegudstjänst. Barnens bibel delas
ut till 5-åringar. Barn och ungdomskören medverkar.
Act-gruppen säljer nyskördat och nybakat. Fika i
församlingsgården. Anna-Lena Elfsberg predikar.
Präst T Löppönen

Gunnar

Veronica och Daniel med familjer

Rosor och tack

Floda församling
Fred 11/10
18.00 Älgmålsbön i kyrkan. Jägarkören. Kent Olsson
berättar om ”huvudet i ryggsäcken, den flygande älgen
och uppståndelsen” Fika. Präst C Dalberg.

till er som ställer upp och jobbar med elljusspåret,
klipper och röjer, storstädar klubbstugan,
rensar hängrännor, gör iordning för
nya skidspårsdragningar.
Och stort tack till Ica Nära Mockfjärd
som bjöd på smörgåsar.
/IFK Mockfjärds skidsektion

KÖPES

Letar efter ett objekt till vintern (amazon, vw, saab, moped mm), även bensinmack-saker.
Ring Conny 070-356 08 47 om du har något att sälja.

Mockfjärd

Modevisning
och försäljning

Onsdag den 16 oktober kl 14:00
i GOK-stugan
Du kan se och köpa kläder från
Seniorshopen. Enklare förtäring finns att köpa för 40 kr.
Välkomna till en kul eftermiddag!

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Barnrytmik
Lördag 12 oktober
Kl. 11.00
Djurås bibliotek

Välkommen till biblioteket pä bärnrytmik!
Det blir säng, musik och rorelser. For bärn
0-3 är.
Senäre tillfällen 16/11 och 14/12.

Vi har allt för Din jakt!
Stor sortering av tillbehör till Din jaktradio.
Jaktradiopaket! Olika modeller

Även hörslingor.

Powerbanks 10000mAh, upp till 4 laddningar,
2xoutput. Perfekt för dej med både pejl, GPS,
WeHunt och mobil.

Värmare/kök, Heat pal. Origo 5100 Dometic NU 1695:Hjälper Dej att hålla värmen på passet.
Tag av övre delen och värm din mat.
Praktisk rem gör den enkel att bära.

(ord pris 2200:-)

Frysar från 2695:-

249:-

Termosar från

Välkomna!

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

Jaktveckor på Tempo v. 41- 42
Brödpåsar från Svanbergs...........100:(5 olika sorters bröd)

BJÖRBO

Kokkaffe Garant ............................. 20:- /st

Siljans Chark

Extra prima Gulaschsoppa Coca-Cola 1,5 l,

19:-

20:-

Kryddkorvar

Rökt bog

/st

2 för

49:Handla för

/st

79:/kg

.................... 2 för
(flera sorter, pant tillkommer)

35:-

Chokladkakor Marabou 200g 2 för 35:Retrolampa inkl. batterier.............. 69:- /st
(ord. pris 89:-)

Grillkol, briketter, tändvätska
....2 för

65:-

250kr så får du köpa en gustafskorvring för 59,95 kr
Kom ihåg!

Vi tar emot beställningar på våra populära smörgåstårtor och plankor.

Välkomna in till oss

Välkomna in till oss

