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Bach
&
söner
Barockikon vs. barockikoner
SOLISTER UR DALASINFONIETTAN
REINHARD GOEBEL DIRIGENT
DALASINFONIETTAN
FREDAG 8 NOVEMBER 19.00 GAGNEFS KYRKA
BILJETTER VIA VISIT DALARNA

Ungdomar 17–20 år i Gagnefs Kommun!
Nu är det dags att ansöka om stipendier till
LIONS UNGDOMSLÄGER
till svenska och internationella ungdomsläger och
familjevistelser i Europa under 3–6 veckor sommaren 2020
INOM EUROPA STÅR LIONS FÖR HELA KOSTNADEN
därför är antalet stipendiater begränsat
För upplysningar och ansökningsblanketter, hör av Dig senast den 29 november till
Rutger Belin 070 678 04 70, Carina S. Persson 072 860 33 82

LIONSKLUBBARNA I GAGNEF

Välkomna på

Filmkväll

tisdagen den 12 november kl 18.30
I Mockfjärdskolans matsal
Glimtar från Mockfjärd och Bastberget 1997
Erik Hanses berättar om Anders Frisell 2002
Cykelturistveckan 2008 (bildspel)
Glimtar från Gammelgården sommaren 2019
”En gång” - en äventyrlig liten spelfilm

Entré: 20 kr kontant
Mockfjärds Hembygdsförening
i samarbete med Gagnefs kommun

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Välkommen på barnteater!

Mirakelpojken
Mirakelpojken är en varm och humoristisk föreställning
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 november kl. 11.00
Djurås Lindberghallen

VECKANS BILDER
Ännu fler bilder inskickade till redaktionen! Fortsätt
gärna skicka.
Högupplöst bild (orginal), skriv vart bilden är tagen och
någon lite beskrivande text, samt ditt namn.
Maila till: annons@flodabladet.se

Här är Eddie och Oliwia Lövstrands pumpa i både
ljus och mörker.
Bild inskickad av Madeleine Lövstrand, Dala-Floda

Vi är vänner och gör en fest av pumpatillverkningen
varje år!
Hälsar Lisbeth, Waltraut och Lidy från Björbo

Pappa Grönfink till den lilla ungen:
- Du måste hålla dej still och inte hoppa omkring
när jag ska mata dej!

Dessa två - Bofinken och Ekorren är bästa kompisar,
dom är ofta bredvid varandra dag efter dag.
Foto: Inga-Britt Hellgren, Björbo
Lilla Grönfinksungen:
- Nu pappa så står jag still - så nu kan du mata mej.
Foto: Inga-Britt Hellgren, Björbo

Gagnefs församling
Tors 7/11
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Lörd 9/11
15.00 Gudstjänst i kyrkan. PRO-kören medverkar.
Präst M. Carlenius

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Onsdag 6/11 kl.18.00-20.00
Språkcaféets 1-års jubileum
Lörd.16/11 kl.10-13 Brödförsäljning, lotterier m.m.
och fm. kaffe med flötfat. Bröd samt vinster till lotterier
tas tacksamt emot! Detta ersätter årets auktion!

15.15 Andakt Älvudden.
16.15 Andakt Tjärnsjögården. Präst J. Rådbo
Sönd 10/11
15.00 Mässa i kyrkan. Präst M. Carlenius

Mockfjärds församling
Tors 7/11
10.00 Slink in i församlingsgården. Gimsklackarna
medverkar.
Sönd 10/11
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Barn och ungdomskören medverkar. Fika. Präst T. Löppönen

Välkommen till
halvårsmöte!

Mockfjärd
Tisdag den 12 november kl 14:00
i GOK-stugan
Lars Östlund från PRO-distriktet
informerar om bl a försäkringar och
framtidsfullmakt.
3 ô 60 underhåller. Lotter.
Fika kostar 40 kr.

Välkomna på

Floda församling

medlemsmöte

14/11 2019 klockan 14:00 IOGT Björbo

Tors 7/11
12.00 Trivselträff i församlingshemmet. Mat och
underhållning. Skivor till kaffet med Björn Källman.
Anmälan till carina.liss@svenskakyrkan.se
eller 073-042 08 19 senast 5/11.
Fred 8/11
17.00 Tacokväll i församlingshemmet. Anmälan senast
6/11 till christina.dalberg@svenskakyrkan.se
eller 070-352 96 50.

Kaffeservering. Lotteri.
Sune Back visar bildspel från åren i PRO.
”Nostalgibilder från PRO-möten”
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.
Du som inte är medlem ännu - kom gärna på mötet
så berättar vi mer.

Aretha Franklin Amazing Grace
Musikdokumentär • Barntillåten • Längd 1 tim 27 min • Pris 80/90:-

Tors 7 nov kl 19.00 • Lindberghallen Djurås
Läs mer och se trailer på www.gagnefsbio.se

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

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

DIALEKTORD PÅ FLOMÅL OCH HUR
MAN KAN ANVÄNDA DEM.

För den som inte är från bygderna så kan
detta bli en rejäl tankenöt :)
Tä bjy tä
Ân få lôv bjy tä
mä de sôm ä
ôm hä skä bi nôra rå
ä mytjy ôm ä gå endå.
Manna-rängän ä på nôn endâ
män ä sällan ä händâ
dôm mästâ få stretâ ô dra
ä mytjy endå ôm ä gå bra.
Skamdôm
Skamdôm bi ân ôm int ä gå assint
då de ân ha börjâ mä pass int.
ôm ân skä bakâ ô int ha jäst
ôm int ân ha kläôr då’n skä på fäst
Ôm int ân ha liôr då’n skä tä slå
Då bi ân skamdôm då.
Vebölâ
E vebölâ tog ân på ârmen ô geck in mä
minns int du hä?
Ân skull kôm hôg sä
sô ân slapp gå e vändâ tä.
Ân kun ta ve ti förklä ô
då ân ha vir ut mä slaskhintjän sô.
Ân skull int gör tomvändôr
ä va nogâ mä hä fôr.
Vibbolâ
Vibbolâ bi bâra då dôm ta på ô kôm kring,
då förvann dôm sôm ingenting.
Mä cykel tä åk på ô bil tä åk ti,
bi dôm pass vibbolâ vet vi.
Änt tä fräst ta gän dôm då,
hä gå ân bet på.
Då’n ligg fôr
Ôm int du vill hjälp tä,
sô skänt du vâr hän ô ligg fôr mä,
sô int jâ kan utre mä,
jâ säj dä hä!
Men vill du hjälp mä
sô skä jâ vis dä hur du skä.

En bild på kyrkan en fin novembermorgon, tagen 3/11.
Foto: Ulrika Bergkvist, Dala-Floda.

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.

