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Fredag 15/11 - Familjedag

INGO
sänker priset på bensin och diesel
från kl 11:00 samt bjuder på putsdukar mm.
Lisa har
fiskdamm och
ballonger till
barnen
14-17

Lotta har
amaryllis- och
r
hyacintpremiä
!
i blomhörnan

Självklart hittar du Floklipp hos oss under
hela helgen!
Välkomna önskar ICAnders och alla fantastiska medarbetare

Nette
bjuder på
Flokullefika
14-17

Öppettider
Mån-fre 7-20
Lör-sön 9-20

JULMARKNAD MOCKFJÄRD
Lördag 7 dec kl. 15-17 vid Gammelgården i Lindbyn.
Anmälan till Mockfjärdshuset 0241-20597 eller
mail:mockfjardshuset@telia.com
Kostnad för marknadsstånd 150:- (skolklasser står gratis)

Kom och besök vår mysig julmarknad i väldigt fin miljö.
Varmt välkomna
önskar Mockfjärds intresseförening

Boka in lördag 23 november

Julmarknad i Björbo 14-17
Gammaldags julmarknad vid Länsmansgården.
Försäljning av hantverk, blommor, matvaror,
kransar, foodtruck m.m.
- Caféet är öppet
- Butikerna i byn håller öppet med fina erbjudanden
- Konstutställning vid gamla stationshuset
- Björborevyn har öppen repetition
- Rösta fram Björbos Lucia
- Tomte, hästskjuts och tipspromenad!

23
Hantverksförsäljning, kaffeservering,
glögg, krabbelurer, pepparkakeland spritsa pepparkakor, kärvar, musik
& lotterier.

Utförligare annons kommer nästa vecka!
Vill du vara med och sälja något?
Kontakta Annelie 070-524 35 34 eller
Åkerströms El 0241-79 32 70

Välkommen till oss under

julmarknaden i Björbo 23 november
Vi har julklappar för alla åldrar och plånböcker!
Vi hjälper dej att fylla tomtesäcken genom att ha
kanonpriser på massor av varor.

Se annons i nästa veckas blad!

Varmt Välkomna!

Söndag 1:a advent har vi årets

Julmarknad
i Dala-Floda centrum

Eventuella försäljare kan
kontakta ”Rosmålaren”
Gunilla Bergman Soini
på 070-960 73 00
Se mer info kommande annons
Besök Dala-Floda ek för.

mmer
u
n
e
d
n
a
m
Se kom
n om
o
i
t
a
m
r
o
f
n
i
för mer
der!
a
n
k
r
a
m
l
u
j
våra

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

Gagnefs församling
Tors 14/11
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Sönd 17/11
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Barngrupperna
medverkar. Präst J. Rådbo.
Tisd 19/11
12.00 Sopplunch i församlingshemmet. Britt från
Open doors berättar om förföljelser av de kristna
genom film och tal från hela världen.

Mockfjärds församling
Tors 14/11
10.00 Slink in i församlingsgården.
Sönd 17/11
18.00 Högmässa i kyrkan. Präst A. Holm.
Sönd 24/11
11.00 Gudstjänst i kyrkan ”De äldres dag” 80-85 års fest.
Musik och mat. Präst T. Löppönen.
OBS! Sista anmälan den 19/11 tel 0241-621 04

Floda församling
Sönd 17/11
16.00 Temagudstjänst med mannekängvisning av
kyrkoårets alla färger. Konfirmander, kyrkokör och
musikgrupp medverkar. Präst C. Dalberg.
Tisd 19/11
17.00 Pannkaka på G i församlingshemmet.
18.00 Internationellt stickcafé i församlingshemmet.

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Onsdagar 18-20 språkcafé.
Lörd. 16/11 kl. 10-13 fm. fika med flötfat.
Brödförsäljning bl.a. bakbulla, lotterier m.m.
Bröd tas tacksamt emot!
Sönd. 17/11 kl. 17.00 Gudstjänst o nattvard.
Jessica Elnefred fr. Borlänge Missionskyrka predikar
o Johannes E spelar o sjunger.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Barnrytmik
Lördag 16 november
Kl. 11.00
Djurås bibliotek

Välkommen till biblioteket pä bärnrytmik
med Liäm Cäuser! Det blir säng, musik och
rorelser. For bärn 0Ǧ3 är. 


Nästä tillfälle är 14 december.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Hästböcker med
PIA HAGMAR
Välkommen till Mockfjärds bibliotek och träffa
Pia Hagmar som är författaren till böckerna om
Klara, Flisan och hästen Svante. Se hennes
senaste bok En egen häst.
Vi bjuder på morötter, kex och saft!
Lördag 23 nov kl. 14.00 Mockfjärds bibliotek

“Akt dä sô int du få stickôr ti fingra,
du sôm ha träskâllä”
		(Ordstäv på Flomål)

Foto: Bengt Öberg

Bokad via författarcentrum

Rapport från mötet om Floda församlingshem
Onsdagen den 23 oktober arrangerade Dala-Floda intresseförening ett möte i församlingshemmet
angående kyrkans avsikt att minska sina lokalkostnader.
Floda församlingshem och Himmilsgården i Djurås är enligt kyrkan de två lokaler med lägst nyttjandegrad. Enligt
kyrkan blir underskottet i budgeten 1,1 miljoner 2020 och 1,9 miljoner 2021. Kyrkan räknar med beslut våren
2020.
Mötet var mycket välbesökt med ca 100 personer. Kyrkohedern, kyrkorådets arbetsutskott samt kyrkofullmäktiges ordförande och vår egen präst närvarande. De närvarande Flodaborna skickade en tydlig signal till kyrkan,
rör inte vårt församlingshem vår enda mötesplats på orten.
Mötet var överens om att intresseföreningen följer upp mötet med en ljusmanifestation.
Dessutom får intresseföreningen medverka i beredningen av det beslut som kyrkan skall ta våren 2020.
Vid pennan,
Alf Johansson

Måndagsexemplar
Det är tisdagsmorgon och jag är på alerten, full av idéer
och igång. Och plötsligt tänker jag att man är som en
papperstidning. På måndagarna innehåller ju tidningarna
bara sparat material och gammnyheter, först i tisdagstidningen är det något att läsa. Under helgen är det sparsamt
med folk som jobbar, men under måndagen har alla varit
igång igen för intervjuer och hopsamlande av nyheter.
Det är likadant på restaurangerna, på måndagarna är det
mycket hopskrap efter helgen i alla fall till lunch. Och en
mig närstående har myntat uttrycket: ”ät aldrig fisk på en
restaurang en måndag, den kan ha legat sedan fredagen”.
”Det är måndagmorron och mitt huvud känns så tungt”
sjöng Povel Ramel, som för er som inte vet (ni är för

unga) var en hejare på underhållning och texter så baron
han var. Han skrev i den låten om att vara gräsänkling
(när frun är bortrest också för er som inte vet vad det är)
och han har varit ute med polarna på krogen och vaknar
bakis och alla blommorna har vissnat, han har glömt
vattna dom och hunden gnyr, han har glömt gå ut med
den, kort sagt det är bara elände….
Måndagar är lite trista och liksom avdomnade, man
behöver inte ha varit på krogen för att tycka det. Det
är som lite svårt att komma igång på en ny vecka, men
på tisdagen vaknar sinnena till liv igen. Jag tror det är
likadant för alla, oavsett vilken ålder man befinner sig i.
Slutet på veckan och helgen kommer närmare, ”casual
Friday” har man i USA, och numera här också, man klär
sig lite ledigare, slutar lite tidigare och kanske går på AW
som det så tjusigt kallas, man går ut tillsammans från
jobbet after work och tar en öl eller två.
Bilar och apparater och annat som har något fel på sig
brukar kallas måndagsexemplar lite förnumstigt. Och
faktiskt tror jag vi är måndagsexemplar lite till mans, vi
som liksom vaknar till liv först på Tisdán!

Kerstin Ekendahl

HYRESLEDIGA LOKALER
ICA-HUSET MOCKFJÄRD
Butikslokal 130 m2 i nedre plan
Inkl värme, toaletter, parkering,
skyltplats, tillgång till fiber

Lediga kontor från 12 m2 övre plan
Inkl värme, gemensam matsal/fikarum,
toalett, samlingslokal, tillgång till fiber,
parkeringsplatser, skyltplats

För info ring Håkan Larsson 0241 -79 33 70

RL Fastighet AB
Högsveden
785 43 Mockfjärd

“Ä kan int vâr två näckôr
ti sammâ bäck”
		(Ordstäv på Flomål)
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Reducerat biljettpris t.o.m. 30 november
Boka hos Visit Dalarna tel. 0771-62 62 62
eller på visitdalarna.se
bjorborevyn.se

Annonspriser för Flodabladet och Mockfjärdsbladet
per 2017-01-01 och tills vidare
Format: A4 Utgivningsdag: Helgfria onsdagar
Upplaga: ca 2200 ex
Utgivningsplan: ca 48 ggr/år
Distribueras till alla hushåll och företag i: Björbo, Dala-Floda, Flen, Lövsjön, Mockfjärd med omnejd
Distribueras till tidningsställ i: Grangärde, Björbo, Nås, Dala-Järna, Dala-Floda, Mockfjärd, Djurås,
Gagnef, Insjön
Manusstopp: fredagar kl 12 veckan innan utgivning, om korrektur önskas gäller torsdagar kl 12.
Ansvarig utgivare: Liselott Syvertsen. Ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att i annonser och
eventuella bilagor avgöra vad som kommer med i Flodabladet/Mockfjärdsbladet.

ANNONSSTORLEKAR

Vi arbetar med annonsblock.
Välj det format som passar din annons bäst.
Priser exkl moms
Helsida
Bokad förstasida
Bokad sistasida
2/3 sida
Halvsida
1/3 sida
1/4 sida
1/6 sida
1/8 sida
1/16 sida

Storlek (bredd x höjd)
190 mm x 277 mm
190 mm x 222 mm (samma pris för sv/v & färg)
190 mm x 277 mm (samma pris för sv/v & färg)
190 mm x 180 mm
Liggande (hela bredden)
190 mm x 136 mm
190 mm x 89 mm
190 mm x 65 mm
190 mm x 44 mm
190 mm x 33 mm

Pris sv/v
2 275 kr

Stående (halva bredden)
92,5 mm x 277 mm
92,5 mm x 183 mm
92,5 mm x 136 mm
92,5 mm x 89 mm
92,5 mm x 65 mm
92,5 mm x 33 mm

1 925 kr

Pris färg
3 860 kr
4 785 kr
4 595 kr
3 465 kr

1 355 kr
956 kr
710 kr
515 kr
375 kr
195 kr

2 435 kr
1 730 kr
1 280 kr
930 kr
675 kr
320 kr

Tryckning i färg kan bokas om det finns utrymme!

Rabatter

Stående annonsering. Hela annonspaketet faktureras vid första publiceringstillfället.
Oförändrad annons (alt färdig pdf )

3-10 ggr
Fler än 10 ggr

10%
20%

25% moms tillkommer på priserna om inte något annat har överenskommits.
Betalningsvillkor: 30 dagar
ERBJUDANDE FÖR PRIVATPERSONER
Fira/tacka någon/Köp & Sälj/Övrigt
Privatpersoner erbjuds att annonsera för 150 kr inkl moms (ord pris 244 kr). I priset ingår en rubrik och en kort text
på två rader. Maila till annons@flodabladet.se.

Världens bästa idrottsförälder
Hur kan ni som föräldrar stödja era barn att bli vinnare i livet genom idrott? Idrott kan vara en fantastisk
upplevelse men ibland sätter önskan om att vinna till varje pris käppar i hjulet. Detta skapar stress och
frustration hos både föräldrar och barn. Föreläsningen handlar om idrottsförälderns roll och vanliga
dilemman som kan uppstå.
Datum/tid

Onsdag 27 november 2019, kl 18.30-19.30

Plats

Lindbergshallen, ICA-huset, Djurås

Föreläsare

Martina Arkåsen, SISU Idrottsutbildarna

Anmälan

Senast onsdag 20 november via länken: www.sisuidrottsutbildarna.se/dalarna där du
hittar höstens utbildningar. Anmälan är bindande.

Kostnad

Föreläsningen är kostnadsfri tack vare Idrottslyftet.

Frågor

Kerstin Fryksén, 010-459 03 10, kerstin.fryksen@dalaidrotten.se

Kallelse

Skickas via e-post efter anmälningstidens utgång.

Välkommen!

VECKANS BILD

Publiceras om/när plats finns.
Om du vill skicka in en bild så vill vi ha den
högupplöst (orginal), skriv var bilden är tagen
och någon beskrivande text, samt ditt namn.
Maila till: annons@flodabladet.se

Bosse myser i solen
Foto: Virva Eklund, Björbo

Spelade matcher
Div 3
BIF - Ore
BIF - Kvarnsveden
Kvarnsveden - BIF
U14
BIF - LIF
Falu IF - BIF
U13

5-3
6-3
0-5
4-8
11-3

BIF - Ore

6-3

Kommande matcher i Björbo ishall
Div 3
15/11 kl 19
22/11 kl 19
U14
16/11 kl 12
U13
17/11 kl 14
U12
23/11 kl 11

BIF - Avesta
BIF - Ludvika
BIF - Avesta

VECKANS FÖRETAG

BIF - Ludvika
BIF - Mora IK röd

Nu även i
Björbo och Dala-Floda
Myrbacka 90
786 72 Dala-Järna
Mail: info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

0281-20990 Jour dygnet runt

(Möteslokal i Dala-Floda
eller hembesök)

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

Iréne Gustafsson

