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Veckan
PP
FLOAKLI

Chips/Ostbågar OLW 160-175g

Smör & Rapsolja
500ml

30:-

2st/

Bregott

300g ej ekologisk, gourmet

20:-

Beställ din jultallrik eller ditt
julbord från Flokullornas kök,
ring 0241-225 94 för mer info.

/st

10:-

/st

Fläskytterfilé
Nybergs

49,90:max 2 köp/kund

/kg

Apelsiner
i nät 1kg

10:-

/st

Flokullornas julbord 240:-/pers (minst 5 pers)

Julskinka med senap, prinskorv, köttbullar, janssons
frestelse, två sorters sill, gravad lax, gravlaxsås, kallrökt
lax, romsås, sylta, rödbetssallad, mimosasallad,
ägghalvor med ishavsröra och räkor, gustafskorv,
julost, två dessertostar, marmelad, kex, vörtbröd,
knäckebröd, smör, druvor, sallad, choklad.
Okokt potatis medföljer.
OBS! Allt serveras kallt.

Flokullornas jultallrik 129:-/pers

Julskinka med senap, köttbullar, prinskorv, två sorters
sill, janssons frestelse, gustafskorv, ägghalva med
ishavsröra och räka, rödbetssallad, kallrökt lax, romsås,
dessertost, vörtbröd och smör.

Priserna gäller 2019 12 04 - 2019 12 08

Öppettider
Mån-fre
Lör-sön

7-20
9-20

JULMARKNAD MOCKFJÄRD
Lördag 7 dec kl. 15-17 vid Gammelgården i Lindbyn.
Anmälan till Mockfjärdshuset 0241-20597 eller mail: mockfjardshuset@telia.com

Kom och besök vår mysiga julmarknad i väldigt fin miljö!
Varmt välkomna
önskar Mockfjärds Intresseförening

KONSTALMANACKA

2020

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

A NDER S BJ ÖR N H AG E R

Beställ 2020 års konstalmanacka med bilder av Anders Björnhager.
Almanackan finns i två storlekar, A5 (149:-) och A4 (169:-).
Du kan även beställa den med företagstryck. Begär offert.
Du beställer den på www.henningsons.se eller 0243-24 97 40.

VECKANS BILD
S id e n s v a n s a r i B jö r b o
F o t o : L id y G e r t s e n F o r s e n

Dala-Järna
Dala-Floda

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Vårt varma TACK till alla er

Gagnefs församling

som hedrat minnet av min käre make
och vår pappa

Tisd 3/12

INGVAR NILSSON

18.00 Internationellt café i Himmilsgården.

vid hans bortgång med minnesgåvor
och blommor. Ett särskilt tack till personalen
vid hemtjänsten Mockfjärd och hemsjukvården
för god omvårdnad.

Tors 5/12
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Lörd 7/12

Ingalill

15.15 Andakt Älvudden.

Rolf och Pia
med familjer

16.15 Andakt Tjärnsjögården. Diakon N. Bjurén
Grönberg
18.00 Konsert i kyrkan med Pierre Svärd, hammondorgel
Sönd 8/12

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

12.30 Gudstjänst på teckenspråk i kyrkan.
Präst B. Lilja Brattgård

Pyssla och lyssna
Tema: Jul och advent

Tisd 10/12

Onsdag 11 december
Kl. 14.30-15.30
Djurås bibliotek

17.00 Pannkaka på G i församlingshemmet.

Mockfjärds församling

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

Tors 5/12
10.00 Slink in i församlingsgården.
Sönd 8/12
11.00 Högmässa med bymedverkan från Myrholen.
Kaffe i församlingsgården. Präst T. Löppönen
Månd 9/12

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

A fternoon R ead

19.00 Bibelsamtal i församlingsgården.

Floda församling
Tors 5/12
12.00 Trivselträff i församlingshemmet.
Anna Dalfors Warg och kyrkokören medverkar.

Högläsning för vuxnä. Vi bjuder pä fikä! 
Välkömmen!
Mändäg 9 dec kl. 15.00 Djuräs bibliötek








På Julmarknaden
lördag 7 december kl 15 - 17
vid Gammelgården i Lindbyn
x

säljer vi gamla veckotidningar för 5 kr/st,
fototavlor, fotoklubbens jubileumskalender
och har vårt traditionella tändstickslotteri
Försäljningen har vi i Knutesgården och
i Fribergska serverar vi kaffe med dopp
x

Välkomna!
Mockfjärds Hembygdsförening

i samarbete med Gagnefs kommun

HASSE &TAGE

EN KÄRLEKSHISTORIA

Torsdag 5 dec. kl 19.00 Lindberghallen Djurås
Barntillåten, pris 80:-/90:- • 1 tim 45 minuter
Trailer på www.gagnefsbio.se

Kom in och köp dina julklappar och
delta i salongens adventslotteri!

0241-236 56

Välkommen / Anna

Var med och påverka framtiden för fritidsgårdsverksamheten
i Gagnefs kommun!
Kultur och fritid, Gagnefs kommun bjuder in till
INFLYTANDECAFÉ
Mockfjärdsskolans matsal
Torsdag 12/12 kl 15.00-17.00
Djuråsskolans matsal
Måndag 16/12 kl 15.00-17.00
Politiker i kultur- och fritidsnämnden medverkar.
Alla välkomna! Vi bjuder på fika

KUNGÖRELSE
Gagnefs kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 9 december 2019, kl. 15.00
i Lindberghallen, Djurås
• Medborgarförslag
• Taxor, Hedersgåva
Alf Johansson, ordförande
Anna-Lena Palmér, sekreterare

www.gagnef.se

Julauktion och luciafirande
i Bröttjärna bystuga
lördag den 14 december kl 16:00.
Mattlotteri, kaklotteri och lotteri för barn,
auktion på skänkta prylar samt fikaservering
och flötfat.
Välkomna!

Recept på

Vegetarisk linsgryta med kokos och curry
(4 pers.)

Ingridienser
3 stora morötter
1 gul paprika
1 zuccini
1 grönsaksbuljongtärning
1 msk curry (jag tillsätter även lite gurkmeja
och spiskummin)
1 krm cayennepeppar
1 msk olja
3 dl röda linser
250 ml kokosmjölk
0,5 dl vatten
Salt
Peppar
Tillbehör
ris
Gör så här:
1. Koka ris enligt anvisningar på förpackningen.
2. Skala morötterna och skär dem i tunna skivor. Skölj, kärna ur och tärna paprikan.
Skölj och tärna zuccinin.
3. Fräs grönsakerna i oljan några minuter, tillsammans med buljongtärning, curry och cayennepeppar.
Tillsätt linserna. Rör om och fräs lite till och häll sedan på kokosmjölk.
4. Låt puttra på låg värme i ca 15 min eller tills linserna känns mjuka. (Om du använder färdigkokta linser
behöver de inte koka med så länge utan bara värmas upp.)
5. Tillsätt vatten i grytan om den kokat ihop och känns torr.
6. Smaka av med salt och peppar.
Servera grytan med ris.
Om man inte vill ha den rent vegetarisk så kan man tillsätta kyckling i den här grytan.
Häll i så fall i lite mer kokosmjölk.

Planera din annonsering
Vi har juluppehåll
Fr.o.m. v 52
t.o.m. v2

KONSTUTSTÄLLNING
Tack till er som kom på konstutställningen
på Björbo julmarknad.
Då det varit stor efterfrågan så utökar jag med
ytterligare ett tillfälle, söndag 8/12 kl. 15-18.
Varmt välkomna till väntsalen på
Björbo järnvägsstation.
/Maja Bergman

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.
Priser och storlekar kan ses på hemsidan: www.flodabladet.se

gör gester. Man måste faktiskt sucka: ”Herre Gud, att vi
minns dom”

Gud hör bön
Vi som gått i söndagsskolan har mycket bibelord och
ramsor i bakhuvudet och de dyker upp oftare ju äldre
man blir. ”Gud är god”, ”Gud hör bön”, ”Tack gode Gud
för maten Amen” är några exempel.
Och vi minns alla sångtexter vi sjöng, med gester till:
”Oh ära halleluja, jag är nu på väg till himlen (stampande
takten och pekande uppåt) och jag jublar utav sällhet
(klappande handen på hjärtat)!
Och: ”Det var bra, det var bra att du tog din kamrat med
till söndagsskolan idag, när du kommer med fler ska vi
sjunga än mer, Det var bra och tack ska du ha!”
Min lillebror och jag, så gamla och ämliga vi är; när vi
ses sjunger vi ibland de här sångerna, reser oss upp och

Det må vara hur som helst med religion och Gudstro, i
hela världen har olika gudar som de ber till, beroende på
var de är uppfödda och vad de har med sig från barndomen. Reser du en bit hemifrån möts du av främmande
sedvänjor och kyrkor du inte känner igen dig i.
Man ska inte diskutera religion och politik (och älgjakt),
men själv är jag nu en gång sån, att jag ber om hjälp,
kanske i Gud Som Haver om quelln eller som en blixt
uppåt när något jäklas. Och tro det eller ej, häromdagen
skickade jag en minibön uppåt om en som skulle till sjukhuset. Och det hjälpte!
I en dikt, som faktiskt användes i en teologutbildning,
skrev jag en gång:
”Stursk och katig målar jag naglarna
och går i kyrkan med hög nacke.
Glo ni fromfariseer!
Gud ser mig, han vet.”

Kerstin Ekendahl

Bildcollage från

Julmarknaden i Björbo

Den 23 november var det gammaldags julmarknad i Björbo. Länsmansgården hyste
olika försäljare inne på gården. Byns butiker, PermatsHem, Tempo och Åkerströms El
hade öppet med fina erbjudanden. Vid gamla stationshuset hade Maja Bergman konstutställning. Trots gråväder blev det en trevlig tillställning med många besökare.
Foto: Fredrik Niclasson

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK




Foto: Sofia Runarsdotter

Göran Greider till Floda bibliotek!
Göran berättar om sin senaste bok ”En av dessa
morgnar ska du stiga upp sjungande”.
Biblioteket bjuder på glögg och pepparkakor.
Floda bibliotek, Syrholns skola
17 dec kl 19.00
Föranmälan pga begränsat antal platser. Anmälan görs till
bibliotek.djuras@gagnef.se eller på 0241-15205
Gagnefs kommunbibliotek
bibliotek.gagnef.se
0241-15205 

Gagnef kultur & bibliotek

