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Julmarknad

i Dala-Floda centrum
söndag den 1:a december kl. 14-17

14:00 Marknaden invigs av Floda spelmanslag inne på
gamla Bistron
16:00 Tomten kommer

Marknaden hålls inomhus och utomhus
hos företagarna i centrum
Floda frisörstuga • Rosmålaren • Gamla Bistron,
Mössverkstan • Hemslöjden • Hjort-Olars.

Aktiviteter och försäljning består av
barnridning på åsna och häst • hantverkare
brödförsäljning • loppis • stickat • lotteri
soppservering • tipspromenad • häst och släde mm.
Vill du också ha en marknadsplats? Ring 070-676 38 76 och prata med Gunilla.
Marknadsplatserna utomhus är kostnadsfria!

Välkomna
önskar Besök Dala-Floda Ekonomisk förening i samarbete med Dala-Floda intresseförening

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.

JULUPPEHÅLL
Vi har uppehåll fr v 52 tom v 1
Utkommer igen med
första numret v 2 2020

Disneys Lejonkungen
Från 11 år, 7 år i vuxens sällskap 60:-/70:- • 1 tim 58 minuter

Söndag 24 nov. kl 16.00 Lindberghallen Djurås
Läs mer och se trailer på www.gagnefsbio.se

2020 års kalender från Gagnefs fotoklubb!

Försäljningsställen: Djurås Turistbyrån samt utanför Coop Gagnef ICA Nära, Handelsbanken,
Dala-Floda ICA, Mockfjärd ICA, Handelsbanken, Lindbyns julmarknad, Björbo Tandläkare Rehn
samt elever från Djuråsskolan. Få kalendern hemskickad? Kontakta info@gagnefsfotoklubb.se
Pris 60:- alla bilder i färg i årets kalender!

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Gagnefs församling

BOKFIKA

Tors 21/11
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Lörd 23/11
15.15 Andakt Tjärnsjögården.
16.15 Andakt Älvudden. Präst A. Holm.
Sönd 24/11

Kom och var med på Bokfika! Ta med en eller flera
böcker som du har läst. Vi fikar, pratar om böcker
och boktipsar varandra. Passar ca 10-15 år.
Mån 25/11 Mockfjärds bibliotek
Ons 27/11 Djurås bibliotek
Kl. 14.30-15.30

15.00 Högmässa i kyrkan. Präst A. Holm

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Mockfjärds församling
Tors 21/11
10.00 Slink in i församlingsgården. Bäsna spelmän
medverkar.
Sönd 24/11
11.00 Gudstjänst i kyrkan. ”De äldres dag” 80-85 års
fest. Hannes Löppönen sång i kyrkan, Slink in orkestern
spelar i församlingsgården. Präst T. Löppönen.

Bokträff på biblioteket
Böcker, sång öch råmsör! Öppnå förskölån
kömmer till bibliöteket. Allå år vålkömnå! 
Vi bjuder på enklåre fikå!

0-6 år: Fre 22 növ kl. 9.30Ǧ11.00 
Djurås bibliötek


0-18 månader: Fre 29 növ kl. 9.30Ǧ11.00 
Djurås bibliötek

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Hästböcker med

Syföreningsauktion

i Björbo IOGT lokal, 26 november kl 19
Auktion, lotterier, åror och fika.
Dragning på stora lotteriet.
Floda och Björbo kyrkliga syförening hälsar er välkomna

Siktbrödförsäljning

Tempo i Björbo kl 15 fredagen den 22 november
Floda och Björbo kyrkliga syförening

ALLA intäkter går oavkortat till
hjälpverksamheter runt om i världen.

PIA HAGMAR
Kom och träffa hästboksförfattaren Pia Hagmar
och hör henne berätta om sina böcker.
Vi bjuder på morötter, kex och saft!
Lördag 23 november kl. 14.00
Mockfjärds bibliotek

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

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

Julmarknad vid Åkerströms El
lördag 23 november kl 10-17
Vi hjälper Dig att fylla julklappssäcken!
Riktiga kanonpriser på bl.a:
- Sodastream, kolsyremaskin

995:- Massagedyna 2495:- Bestickset 1295:- Kastrullset 1395:- Grundig radio 795:- Nordic Coocker

WMF

WMF

699:-

op 999:-

(op 1695:-)
(op 3495:-)

(op 2495:-)
(op 2095:-)

(op 995:-)

- Sangean radio väckning, DAB, BT

1195:-

Koka julgröten
har
aldrig varit en
klare!
Gör som vi, gö
r den i
din Nordic Coo
ker!
Provsmaka
ris á la malta
(op 1495:-)

25% rabatt
- Utvalda ljusslingor, stjärnor och ljusstakar 50% rabatt!
- För julklappsspelet, 99:- gåvor
- SMART-TV,
2995:- (
- Alla lampfötter, Star trading

Sharp 24” m inbyggd DVD, HDMI. Perfekt för barn/ungdomsrummet

op 3300:-)

Varmt Välkomna!
Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00 lördag 10.00-14.00

Julmarknad hos PermatsHem

Björbovägen 18
785 45 Björbo
Tel: 073-626 37 75
permatshem.se

Lördagen den 23 november kl. 10-17
Julstämning med knallar, tipspromenad, extrapriser
och medlemsrabatter!
Paket till julklappsleken fr 50kr. Vi bjuder på glögg.

Ord öppet:
onsdag-fredag kl: 11-18
Lördag kl: 11-14

Välkomna!

Välkomna in till oss
lördagen den 23/11

Vi bjuder på den årliga

jultallriken mellan kl 13-17

Tipspromenad i butiken
Handla för 500 kr och var med i utlottningen
av en matkasse.

Trevlig helg
Missa inte våra julmarknader!
- Björbo lördag 23 november kl 14-18

- Dala-Floda söndag 1 december kl 14-17
- Mockfjärd lördag 7 december kl 15-17

Om tid och frid
Om någon tog hinken som ligger utanför verandan, vände på den och ställde sig och kikade in genom fönstret
här en tidig morgon, vad skulle han muttra för sig själv?
- Där sitter en gammal tant och virkar i lampans sken….
Fel, fel, fel svarar jag, här sitter en människa som visserligen är lite till åren, halt och skrynklig, men är som en
ungdom inuti. Att hon läst två morgontidningar redan,
druckit en jättemugg kaffe och sedan greppat tag i virkningen, det syns varken utanpå eller utifrån. Inuti den
här tanten/människan ploppar det nämligen så där dags
upp idéer och tankar hela tiden. Det är erfarenhetsmässigt förstånd som pockar på och vill ut.
HANDARBETE ÄR NÄMLIGEN SJÄLENS YOGA.
Många, både kvinnor och män har upptäckt att när man
tar sig tid att göra något med händerna, då tänker man

Tä lags

Vi vill sô järnâ vâr tä lags
sô vi töj ôss sô vi bi sôm vax,
män hä môn int nô
fodringa ä sô storä sô

Skârpa gås

E skârpa gås ä bra tä få
fast int ho passâ tä nobelmiddan då.
Farmor gjol e långa ra ho
ô la dôm på skåpskjäntjen må du tro,
då kun ho få hyk ner sä e stônd
ô ta sä en blônd.
Bárá kun gå in då dôm vart hungrugä
ô ta sä.
E skârpa gås ô en slurk vattn då
sô dôm bärg sä tä jolpärona kam på.

Fjäsk

Ä desammâ sôm tä vifta på rumpa hä
ifâll vi hadd nôra tä vifta mä.
Hä ä tä gör sä tä
för nôn vi tyck ä duktigt mä.
Sô ärä,
Män hä ta på integritetn tä gör hä
skä jâ tâl ôm för dä.

väldigt klart och klokt. Det är som terapi. Inte behöver
man betala 400 kronor i timmen för att prata med någon
som låtsas förstå och kommer med självklara råd som
man kommit underfund med själv för länge sedan. Att
greppa ett handarbete, sätta sig i ro gör samma verkan.
Klokskapen som legat på lur dyker upp, problem löses,
energi börjar småkoka och det inte bara ljusnar utanför
fönstret utan också inuti knopp och kropp.
Professor Bodil Jönsson, den kloka skånskan från Lund,
har skrivit böcker och farit runt och föreläst om TID, hur
viktig tid är för en människa. Inte tid som går, den kan
man inte fånga in, men tid som är nu. Den tid du ska ta
dig för att få en stunds vila för dig själv, den är viktig för
din själsro, dina privata tankar. Även om du är omgiven
av familj, människor, olika intryck, försök finna ro inuti
en stund, det är din själsyoga, din meditation. Har du
dessutom en halvfärdig grytlapp och virknål till hands
blir livet lugnt och du känner dig klokare än tillförne.
Tro den här tanten som just nu, när det ljusnar utanför
sitter med virkningen i knät och skriver detta. Som
poppade upp när hon trädde garnet i nästa maska.

Kerstin Ekendahl

Flomål
Bekjyttâ

Bekjyttâ kan ân vâra
för hä ä bâra
tä ha ågä ti de sôm ä
fast int ân kan hjälp tä,
men ân kan vâr bekjyttâ ti fôlk sôm gå ôm,
då ân ä nyfitjin på dôm
åkkän hä ä ô vâr dôm skä.

Tä kôm sä ur kôtä

Bârâ dân söm ha haft lite,
kan kôm sä ur kôtä,
för ur kôtä kôm ân sä
ôm ân få mer tä re sä mä,
då ha ân kôm sä ur kôtä då.
kan du full förstå.

Yvär sä givin

Hur ä ân då?
Jo, alläläs rålös
kan du full förstå.
Närâ på yver förtvivlans gräns ä ân då,
ô vet int åkkän för ben ân skä stå på.

Kära kunder!
Här kommer information inför kommande flytt av kontoret.
Fr.o.m. 16 december är kontoret i Mockfjärd stängt.
Därefter hänvisar vi till kontoret i Gagnefs Kyrkby där ni
kommer att hitta oss.
Öppning av nya kontoret i Djurås beräknas till mars 2020.
Mer information finns på handelsbanken.se/mockfjard samt
på Handelsbanken Gagnefs Facebooksida.
Hälsningar från Jenny & Angela
Handelsbanken Mockfjärd

Tack för
VECKANS

BILDER!
Vintersäsongens första snö i Björbo 10 november.
Foto: Anton Lamprecht

Dessa 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

Fänforsen, Björbo.
Foto: Anders Malmström, Nyhammar

