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#gymnasieval
Har du tankar
inför gymnasievalet?
Kom på vår inspirationskväll för att få vägledning.
Träffa elever, lärare, studie- och yrkesvägledare
och lyssna på korta föreläsningar av branschföreträdare
från kommunen och näringslivet. Välkommen!

LEKSANDS GYMNASIUM
Tisdag 28 januari klockan 19.00-20.30

Bygga varsamt i byar och på landsbygden
Program:
Kl. 12.00 Adam Moll och Kristoffer Ärnbäck, byggnadsantikvarier vid
Dalarnas Museum, presenterar den nya skriften ”Bygga varsamt” och
Lars-Olof Nordesjö ger lite bakgrund.
Frågestund efter presentation med bl.a. representanter från Dalarnas
Museum och Gagnefs kommun.
Kl. 13.30 och 14.15 visas Nordiska museets film ”Skogen och timret”
(43 min) från 1900- talets början om arbetet i skogen, flottningen,
anskaffning av timmer och en inspelning av timring från Dala-Floda
från 1928.
Presentation av Dalarnas museums nya skrift ”Bygga varsamt – guide till Övre
Dalarnas byggnadskultur” som kan ge råd och inspiration till dig som bygger nytt
och bygger om. Är det viktigt att bevara våra timmerhusmiljöer och vilka värden
kan gå förlorade om vi inte gör det?

Lörd 1 feb i Adelborgsalen, ICA-huset, Djurås
kl 12.00 –15.00
Alla välkomna!

Arrangörer: Gagnefs kommun, Gagnefs släktforskarförening, Släktforskarföreningen Olaus Laurenti, Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga, Gagnefs hembygdsförening, ABF. Bygga varsamt – guide till Övre Dalarnas byg nadskultur är
författad av Dalarnas museum och har tillkommit genom ett samarbete mellan Dalarnas museum, Länsstyrelsen i Dalarna, Gagnefs, Leksands, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Rättviks, Vansbro och Älvdalens kommuner.

Vår kära

Vår kära

Greta Händemark

Brita Finn

* 1 november 1939
har idag stilla insomnat.
Sörjd och saknad men i tacksamt minne bevarad av oss.
Björbo 4 januari 2020

* 17 februari 1929
har stilla somnat in
Mockfjärd den 7 januari 2020

Jan
Margareta
Kristina

BERNDT
Berndt-Erik och Ulla
Annelie och Johan
Lars och Helen

med familjer
Övrig släkt och vänner

med familjer
Släkt och vänner

När man blir trött av levnadsåren
och hjärtat inte orkar mer
När ögat knappt kan se den sköna våren
och foten ingen stadga ger
Då är det skönt att somna få
och till evig vila gå.
Begravningen äger rum i Floda kyrka den 30/1 kl. 13.00.
Alla som önskar närvara hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på Hjärt- Lungfonden tfn 0200-882400
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Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en flitig hand har domnat.
Din långa arbetsdag är slut,
ditt trötta huvud somnat.
Begravningsgudstjänsten äger rum i Järna kyrka
fredag den 31 januari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
O.s.a senast den 27/1 till Dalkullornas 0281-20990
Tänk gärna på Järna Hembygdsförening
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Drop in i Gagnefs kyrka
Vigsel och/eller dop på Alla hjärtans dag
14 februari kl 16.00 – 21.00
Hur går det till?

Anmäl dig gärna i förväg på 0241-610 12 eller maila gagnef.pastorat@svenskakyrkan.se
eller kom bara till kyrkan.
För att kunna gifta sig måste man ta med en hindersprövning, den beställer ni enkelt på
www.skatteverket.se
Vid vigsel måste minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan, du kan bli medlem genom att
fylla i en blankett på plats i kyrkan.
Vi bjuder på tårta och kaffe/saft.
Vi som tjänstgör denna dag/ kväll är Präst Josefin Rådbo 0241-623 04
josefin.radbo@svenskakyrkan.se och kantor Anders Inge 0241-621 08
anders.inge@svenskakyrkan.se
Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er.

Gagnefs församling
Tors 23/1
18.00 Internationellt café i Himmilsgården.
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson
Fred 24/1
09.00 Frukost för män i Himmilsgården.

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

Onsdagar 18-20 språkcafé.

Torsd. 23/1 kl. 19.00 Ekum. bönesamling.
Tord Johansson m. fl.
Sönd 26/1 kl. 11.00 Gudstjänst. Christina Warg
sjunger o Ulrika Hansson, Insjön predikar.

Lörd 25/1
15.15 Andakt Älvudden.
16.15 Andakt Tjärnsjögården. Präst J. Rådbo.
Sön 26/1

Vår tro som min!

18.00 Gudstjänst i kyrkan. Fridsföreningens kyrksöndag.
Predikan Vesa Juujärvi. Kyrkkaffe. Präst J. Rådbo.
Tisd 28/1
12.00 Sopplunch i Himmilsgården. Marit Ädel sjunger
och spelar ”Ädla toner”, tema: ”kärlek”
17.00 Pannkaka på G i Församlingshemmet.

Mockfjärds församling

Kyrkosekreterare Cristina Grenholm, Uppsala
talar på Kristna alliansens inspirationsdag.
25 januari kl. 14.30 i Himmilsgården
Välkomna!

Tors 23/1
10.00 Slink in i Församlingsgården.
Sönd 26/1
18.00 Högmässa med bibelsamtalsgruppen. Kaffe.
Präst T. Löppönen.

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna
Dala-Floda

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Kedjehus 2 r o kök, 56 kvm
Villa 3 r o kök, ca 95 kvm
FAI-Fastigheter Aktiebolag

Info Harry mobil 0723-00 62 19,
e-mail; svensk_handtjanst@outlook.com

ANNONSSTOPP

Fredagar kl 12 veckan innan utgivning
För korrektur gäller torsdagar kl 12.
Maila manus till
annons@flodabladet.se

Vuxenkonfirmation eller dop

Du som inte är konfirmerad eller döpt välkomnas
att delta i en grupp med andra vuxna för att samtala om den kristna tron. Det blir allt vanligare att
vuxna döps och konfirmeras.
Dina livsfrågor och funderingar står i centrum för
samtalen. Vi träffas 10 ggr under vinter och våren
2020.
Vi som håller i gruppen är kyrkoherde
Margareta Carlenius och Lennarth Karlhager.
Sista anmälningsdag 31/1 2020
För frågor och anmälan maila:
margareta.carlenius@svenskakyrkan.se
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Vi på ICA tror på människors lika värde!
Vi vill tillsammans med medarbetare och kunder utvecklas och bidra
till ett fördomsfritt samhälle.
Därför är ICA partner till Glada Hudik-teatern.
Fredag 31 januari bjuder vi på buss och biobiljetter till premiären av
Catwalk på Biopalatset i Borlänge. Klockslag är ej fastställt ännu, så vi
återkommer om detta. Biljetterna lottas ut på fredag, genom att
kunden lämnar sitt kvitto med namn och telnr i en skål.
Bussresan arrangeras i samarbete med Larssons buss i Dala-Floda.

Välkomna önskar ICAnders
och alla fantastiska medarbetare!
Öppettider
Mån-fre 7-20
Lör-sön 9-20

IFK Mockfjärds årsmöte hålls söndag den 29 mars kl. 18.00 i klubbstugan.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 februari.
Kom ihåg att lösa Medlemsavgiften för 2020.
Betalas in direkt över Bankgiro nr: 361-9426.
Vuxen (18 år och äldre) 100:Ungdom (barn under 18 år) 50:Viktigt att ange person nr. (10 siffror) och namn

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

Även
BILDBEHANDLING - FOTOREDIGERING
TEXTKORREKTUR
alottadesign1@gmail.com

