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Nu har vi äntligen fått hem
Nedis smartlifeprodukter
i butiken!
Allt styrs via din smartphone/surflatta och
genom en kostnadsfri app!
Belysning, rörelsedetektor, brandvarnare,
övervakningskameror, plugg i vägguttaget mm.
Nu kan du hålla koll på allt (och alla) i ditt hem
vart du än befinner dej.

Glömde du stänga av strykjärnet?

Ingen fara - Gå in via appen och stäng av det.
När du packar upp din smarta produkt kan du ansluta den direkt till
ditt befintliga wifi-nät.
Inga startpaket behövs! Allt du behöver är lösenordet till ditt Wifi!

Använd en enda produkt eller gör hela ditt hem smart!
Möjligheterna är oändliga...
Välkommen in i butiken!

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

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

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

ANNONSERA I FLODABLADET
MED MOCKFJÄRDSBLADET
ANNONSSTOPP ÄR FREDAGAR KL 12.00
före utgivningsvecka.

PELIKANEN

av August Strindberg

För korrektur gäller TORSDAGAR KL 12.00
Maila ditt manus till

annons@flodabladet.se
Tel. 070-781 05 98, tors-fre 10-14.

On 30 oktober kl 19
Lindberghallen, Djurås

Förköp: Visit Dalarna 0771-62 62 62
www.dalateatern.se
Arrangör: Gagnefs kommun

Gagnefs församling
Tors 24/10
18.30 Meditation i församlingshemmet.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

A fternoon R ead

Lörd 26/10
15.15 Andakt Älvudden.
16.15 Andakt Tjärnsjögården. Noomi Bjurén Grönberg.
Sönd 27/10
15.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst M. Carlenius.
Tisd 29/10

Högläsning för vuxnä. Vi bjuder pä fikä! 
Välkömmen!
Tisdäg 29 ökt kl. 15.00 Möckfjärds bibliötek






18.00 Internationellt café i Himmilsgården.

Mockfjärds församling
Tors 24/10
utökar med ytterligare en kväll - onsdagar

10.00 Slink in i församlingsgården.
Sönd 27/10
11.00 Högmässa i kyrkan tillsammans med församlingsrådet. Kaffe. Präst T. Löppönen.

Välj mellan:
Tisdagar 18.30-20.30
Onsdagar 10.00-12.00
Onsdagar 18.30-20.30

Floda församling

Alla kan vara med! Kom och prova på!
Varmt välkommen!

Sönd 27/10
18.00 Ljus och ro i höstmörkret, kyrkan.
Präst C. Dalberg.

www.yogaihagen.se
Lena Westin, yogalärare, sjuksköterska,
psykoterapeut. Mobil: 070-373 18 41
epost: yogaihagen@gmail.com
Hagvägen 107, Dala-Floda

Glöm inte

INFORMATIONSMÖTET OM FLODA FÖRSAMLINGSHEMS FRAMTID
onsdagen den 23/10 kl. 19.00 i församlingshemmet, Dala-Floda.
Kyrkans ledning medverkar.
VÄLKOMNA!

Nu är älgjaktsveckan i Dalarna slut för i år.
Det blev en regnig och ruggig vecka. Jägarna har förmodligen ägnat helgen åt att stycka, mala och frysa in köttet, det
som ska bli stekar, biffar, bullar och annat. Men om man
tröttnar på älgfärsbiffar så bjuds här ett recept som
är enkelt, men väldigt gott. Bon apptetit!

Mustig älgfärssoppa
(4 pers)

400 g älgfärs
2 stora lökar
4 potatisar
3 röda paprikor
1 gul paprika
4 köttbuljongtärningar
12 dl vatten
3 msk tomatpuré
1 msk paprikapulver
2 tsk soja
2 krm cayennepeppar
2 vitlöksklyftor
smör till stekning

I have a dream
Liksom Martin Luther King har jag en dröm, men inte
precis om mänskligheten, utan en mer egoistisk.
Min dröm är att två tre flyttkarlar ska ringa på och
komma inbärandes med ett piano. Ett riktigt stabilt piano
som står still när man tar i och spelar på det. Vi har en
keyboard, men den är liksom vinglig och spinkig.
Som sexåring började jag ta lektioner hos en fru Falk på
Gustavsgatan där jag växte upp. Det var rätt lång väg att
gå och jag hatade varje steg, hatade hissen upp till henne,
den mörka hallen där man fick sitta och höra klinket från
eleven före mig. Och avskydde sedan hennes parfymlukt
och hennes suckanden när jag inte särskilt flitigt tränat
pianoläxan från veckan innan.

1. Skala och hacka löken. Skala och skär potatisen
till tärningar. Dela, kärna ur paprikorna och skär
dem i tärningar.
2. Fräs lök och paprika i en kastrull i smör ett par
minuter. Tillsätt potatis, buljongtärningar, vatten,
tomatpuré och paprikapulver. Låt koka under lock
i ca 15 min.
3. Bryn älgfärsen i lite smör i en stekpanna. Lägg
ner den i soppan tillsammans med soja, cayennepeppar, pressad vitlök och 1/2 tsk salt. Låt koka på
svag värme i ca 5 min.
Servera med vitt bröd, gräddfil och med fördel ett
glas rött vin!

Vårt piano var svart och alltid nystämt, vi kände en stämmare som dök upp med verktyg ibland och drog av en
Straussvals när han var klar så det jomade i hela huset.
Oj vad jag var imponerad!
Under oss bodde stackars tant Lisa, som hade en ”fyllegubbe” till man, men som var en duktig pianist och hade
spelat på bion i Fagersta när hon var ung. Ibland fick jag
gå ner till henne och hon lärde mig enkla melodier, som
jag sedan gick upp och tränade på.
Sedan dess i livet har jag haft en del pianon där jag levt,
bland annat ett litet svart, som jag målade vitt för att
passa de mörkblåblommiga tapeterna bakom. Och på ett
ställe en mastodontmöbel som min bror kommit över på
eBay, liksom i våningar och med ett koppel knappar jag
aldrig förstod mig på.
En dag ringer det på dörrn, in bärs ett tungt gammalt
välstämt piano. Inte vet jag var jag ska ställa det. Men det
löser sig.

Kerstin Ekendahl

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/

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Läslov på bibblan
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.
Måndag 28 okt kl. 14.30-15.30 Mockfjärds bibliotek
Onsdag 30 okt kl. 14.30-15.30 Djurås bibliotek

Halloweenpyssel

Vi pysslar, lyssnar på en bok och fikar.
Passar från ca 7 år.

Torsdag 31 oktober kl. 14.30-15.30 Djurås bibliotek

Dala Entreprenad Anläggning
& Logistik AB
Vi utför arbeten inom
-Snöskottning (mot 50% rutavdrag för
privatpersoner)

Vi utför arbeten i Ludvika och Gagnefs kommun, vid
större efterfrågan så kan arbete även utföras i
Borlänge, Vansbro och Smedjebackens kommuner.

-Hjulbyte
-Fordonstvätt invändigt och utvändigt

Företaget innehar F-skattsedel

Ring 0700-908602 (Tommie) för information och bokning.
mail:tommie@dealab.se

VECKANS BILD

Idag har alla telefonen med sig och tar bilder här och där. Det måste
finnas oändligt många fina bilder i bildarkiven. Om du har tagit någon
bild från vårt område som du tycker ska pubiceras (Björbo, Dala-Floda,
Mockfjärd med omnejd) så är du väkomen att skicka den till
redaktionen.
Vi vill gärna ha bilder att publicera då utrymme finns! Ingen ersättning
utgår dock, och vi förbehåller oss rätten att välja bilder.
Om du vill skicka in en bild så vill vi ha den högupplöst (orginal), skriv
vart bilden är tagen och någon lite beskrivande text, samt ditt namn.
Maila till: annons@flodabladet.se

Akvarell av

Anne Branth Pedersen

som på somrarna bor i Älberget
sedan 1973.

Öppe t i ut stäl ln inge
n i Dju rås
lörd ag 26/10 k l 10
-14.
Pa ss a på at t be stäl
la för at t
få ny tt kök före ju
l.

