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Nu även i
Björbo och Dala-Floda
(Möteslokal i Dala-Floda
eller hembesök)

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

Eva Strand

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

0281-20990 Jour dygnet runt

Iréne Gustafsson

Första butiken i Dalarna!
På fredagen kommer vi ha provsmak av
pajer från NZ Craft pies 14 - 17

Dala-ägg
12-pack

20:-

Siljans
hamburgare

/st

Priserna gäller 2019 10 30 - 2019 11 03

Must

Grangärde musteri

frysta 8-pack

59:-

2st/

Lösviktsgodis

4,90:-

/hg

Gäller ej tobak, spel, receptfritt, förbokningar och
ej i kombination med andra rabatter eller erbjudanden.
30 okt - 3 nov 2019

Öppettider
Mån-fre
Lör-sön

7-20
9-20

30:-

Den blomstertid nu kommer
Thriller • Från 15 år • Längd 2 tim 9 min • 80/90:-

Tors 31 okt • kl 19.00 • Lindberghallen Djurås
Läs mer och se trailer på www.gagnefsbio.se

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Bokfika för vuxna
Dela med dig av dina läsupplevelser och få boktips av
andra! Ta med en eller flera böcker du läst och vill tipsa
om, eller bara kom och lyssna på andras boktips.
Biblioteket bjuder på fika!
Tisdag 5 november kl. 19.00-ca 20.30
Floda bibliotek

Vi träffas i Bodarnas bystuga
onsdagen den 6 november kl 14.00
Kommunens anhörigkonsulent
Elisabet Johansson medverkar.
- Bingospel
- Musikunderhållning
- Kaffeservering

Tacokväll
i församlingshemmet
fredag 8/11 kl 17.00

Mat, gemenskap och andakt för alla åldrar.
kostnad: 30kr eller 60kr/familj
Anmälan senast 6/11 till 070-352 96 50 eller
christina.dalberg@svenskakyrkan.se

Alla varmt välkomna!

TRIVSELTRÄFF
Torsdag 7 november kl 12.00 - 14.00 ca
i Floda församlingshem.
Björn Källman spelar skivor till kaffet.
Anmäl dig senast den 5 november till Carina Liss
(Tulli) tel. 23032 eller 073-042 08 19
Meddela vid anmälan om du behöver skjuts.
I samarbete med
studieförbund

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

KALLELSE
Pastoratets kyrkofullmäktige
kallas till sammanträde
onsdagen den 6 november 2019
kl. 19.00 i Himmilsgården, Djurås.
Ärenden enligt till ledamöterna
utsänd kallelse.
Jan Wiklund, ordförande

Gagnefs församling
Tors 31/10

Månd 4/11

18.30 Meditation i församlingshemmet.

19.00 Bibelsamtal i Bodarna. Samåkning från
församlingsgården 18.30.

Fred 1/11
09.00 Mansfrukost i Himmilsgården.
Alla helgons dag 2/11
13.00-16.00 Öppen kyrka. Fika.
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i kyrkan.
Kyrkokören medverkar. Prästerna M. Carlenius,
A. Holm.
Söndagen efter alla helgons dag 3/11

Tisd 5/11
15.00 Träffen i församlingsgården.

Floda församling
Fred 1/11
16.00-18.00 Öppen kyrka. Meditativt bildspel och fika.

18.00 Ekumenisk musikgudstjänst “Den himmelska
sången” i kyrkan. Präst A. Holm.

Alla helgons dag 2/11

Tisd 5/11

17.00 Minnesgudstjänst i kyrkan. Kyrkokören
medverkar. Präst C. Dahlberg.

17.00 Pannkaka på G i församlingshemmet.

13.00-16.45 Öppen kyrka. Meditativt bildspel och fika.

Tisd 5/11

Mockfjärds församling

18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet.
Fred 8/11
17.00 Tacokväll i församlingshemmet. Se sep annons.

Tors 31/10
10.00 Slink in i församlingsgården. Kommunens
syn- och hörselinstruktör Elisabeth Johansson
kommer och informerar.
Fred 1/11
16.00-19.00 Öppen kyrka. Bildspel och fika
Alla helgons dag 2/11
13.00-15.45 Öppen kyrka. Bildspel och fika.
16.00 Allhelgona gudstjänst i kyrkan. Kyrkokören
medverkar. Präst T. Löppönen.

Varmt tack

Mockfjärds Missionskyrka

Karin Söderberg

www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

till alla som hedrat minnet av vår älskade
vid hennes bortgång,
med blommor och minnesgåvor.
Ett särskilt tack till hemtjänsten
och palliativa teamet.
Leif

Magnus och Daniel med familjer

Sönd. 3/11 kl. 17.00 Gudstjänst i Allhelgonatid.
Ljuständning. Margareta Kristensson.
Sång av Mikaela Henriksson
Onsdag 6/11 kl.18.00-20.00 Språkcaféets 1-års jubileum
.................................................................................................
Lörd. 16/11 kl. 11-13. Brödförsäljning, lotterier m.m.
och 11-kaffe med flötfat. Detta ersätter årets auktion!

VECKANS BILDER
Det var riktigt roligt att få respons på förra veckans inlägg om att vi
vill ha bilder från er läsare. Flera har skickat in fina bilder till redaktionen.
Jag hoppas att ni fortsätter maila in foton som vi får publicera då utrymme finns.
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

Risholen i Dala-Floda den
23/10 kl 08
Foto: Ulrika Nilsson

Sommarminnen - En Flokulla från Falun som var på besök hos mormor i Mockfjärd.
Foto: Bittis Stafsudd

En målning av
Simon Ackemo, föreställande
den lilla sjön Vinnarn i
Färmsnäs, i vinterskrud.
Inskickad av Maria Persson.

En liten historia på flomål
Det äkta paret var oense, varpå käringa utbrast:
- Tänk på, hä ä sôm tä vâr ilag mä Hin Håle!
Gubben svarade snabbt
- Sô närâ släkt fånt gift sä!

Snart

H A L L O W E E N 2019

Förra året försökte jag mig för första gången på att göra en pumpagubbe till halloween. Jag var riktigt nöjd med reslutatet. Men till saken hör att vid den tiden även
fanns en tik med valpar i huset. Hungrig som hon var efter att mata många små, så
åt hon helt sonika upp halva skapelsen vid ett obevakat tillfälle. Så kan det gå!
Nu skulle jag gärna vilja få in bilder av era fina pumpor till redaktionen. Maila gärna
in din högupplösta bild till: annons@flodabladet.se så publiceras den när utrymme
finns.

I Gagnefs kommun har vi alltför många viltolyckor i trafiken!
Tillsammans kan vi försöka förebygga detta:
•

En uppmaning till dig som utfodrar eller planerar att utfodra.
Utfodringen bör ske på plats som ligger långt från bilväg, många olyckor sker när djuren ska
ta sig över väg för att nå utfodringsplats.Vill du ha tips och råd angående stödutfodring finns
information på www.gagnef.se/viltolyckor

•

I skymning och gryning är djuren som mest aktiva, var aktsam om både dig och de vilda
djuren anpassa din hastighet och kör försiktigt. Din väg kan också vara de vilda djurens väg.
Respektera eftersöksjägarens viktiga uppdrag att förkorta trafikskadat vilts lidande genom att
sakta ner farten när du ser en eftersöksjägare i anslutning till vägområdet.
Lokala brottsförebyggande rådet

annat ska man lägga en halvtimme på träning mellan fem
och halvsex!
- Gomorron forskarn!

Sömn
Ja himmel och pannkaka
Nu är det en forskare som har skrivit en bok om hur
nyttigt det är att vakna tidigt på morgonen!
- Goafton forskarn!
Klockan fem har jag vaknat sedan jag var barn och
min salig fader om sommaren drog försiktigt i täcket i
utdragssoffan i verandan och undrade om jag skulle med
ut och fiska. Visst skulle jag det, ensamtiden med honom
i ekan på stilla insjövatten. Hemma på våran gata i stan,
vaknade jag av bara farten när samma fader drog morgontidningen ur brevlådefacket med en smäll. Då var
choklad och smörgås redan framsatta.
För att återkomma till den där forskarn, så har han
indelat morgonen från klockan fem i olika etapper. Bland

Att hålla på med armhävningar och knänaböj innan man
druckit kaffe är bara ”töv”som man säger i Norge. Nix, i
tystnaden ska man stiga in i köket, fixa en stormugg kaffe
och en smörgås. Hämta färska papperstidningar (utan
tvestjärtar) samt gå in och få sin nyttiga egentid innan
någon vaknar.
Att sitta och kika på klockan och dela in morgonen i
1) träning, 2) kolla nyheter på nätet, 3) checka
facebook om ens vänner hittat mera kantareller…
4) slå på morgonteve… Nix det är ingenting för mig.
Morgonen har guld i mund om den får vara ifred och
tyst.
Visst är våra sömnvanor olika, en del gillar att lägga sig
tidigt och vakna tidigt, en del att uggla om kvällen och
sova länge på morgonen. Den enkla lösningen som inte
den här forskarn kommit fram till för oss morgonpigga
är:
Hitta rätta sjusovarpartnern! Då får ni nyttig egentid
båda två!

Kerstin Ekendahl

Detaljplan för del av Högsveden 5:13 i Mockfjärd
Planförslag
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Högsveden 5:13 är framtaget för samråd. Syfte
med planen är att tillåta byggandet av ett samlat boende för personer med demenssjukdom.
Området är avsett för service i den fördjupade översiktsplanen för Mockfjärd (1998).
Samrådet varar under tiden 25 oktober – 15 november 2019.
Titta på förslaget
Samrådshandlingen finns tillgänglig på gagnef.se
De finns också att läsa på biblioteket i Mockfjärd och i kommunhuset i Djurås. Biblioteket är
öppet mån-fre kl 9:00-13:00 samt tis och tors kl 15:00-19:00.
Välkommen med dina synpunkter
Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den
15 november till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef
eller registrator@gagnef.se.
Kommunstyrelsen

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Fredag 1 nov stänger Djurås bibliotek
kl. 13.00. Trevlig allhelgonahelg!

KUNGÖRELSE

ANNONSERA I FLODABLADET
MED MOCKFJÄRDSBLADET
ANNONSSTOPP ÄR FREDAGAR KL 12.00
före utgivningsvecka.
För korrektur gäller TORSDAGAR KL 12.00
Maila ditt manus till

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

Gagnefs kommunfullmäktige
sammanträder måndagen den
4 november 2019, kl. 15.00
i Lindberghallen, Djurås
• Medborgarförslag
• Delårsbokslut
• Fastställande av skattesats
• Förslag till budget
Alf Johansson, ordförande
Anna-Lena Palmér, sekreterare
www.gagnef.se

Kommande matcher i Björbo ishall
1/11 kl. 19

Div 3

BIF - Kvarnsveden

5/11 kl. 19

Div 3

BIF - Ore

VECKANS FÖRETAG

ANNONSSTOPP FÖR V 45 ÄR

FREDAG 1 NOVEMBER KL 12.00
maila manus till annons@flodabladet.se
GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Mirakelpojken
Kom på barnteater!
Mirakelpojken är en teaterföreställning baserad
på Ulf Starks bok med samma namn. Producerad
och framförd av Teater Kung & Drottning.
Passar för barn 3-7 år. Föranmälan till biblioteket,
0241-15 205 eller bibliotek.djuras@gagnef.se.
Fri entré!
Lördag 9 nov kl. 11.00 Djurås Lindberghallen

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

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

