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Tack för Himmilsgården!
Söndagen den 8 mars kl. 11 firar vi tacksägelsegudstjänst i Himmilsgården.
Präster: komministrarna Christina Dalberg och Josefin Rådbo, kyrkoherde Margareta Carlenius och
stiftsprosten Peter Åström, diakon Noomi Bjurén Grönberg. Kyrkokören sjunger under ledning av
Anders Inge, kyrkfika.
Det är 11 år sedan Himmilsgården byggdes. Den har använts till att fira gudstjänster och att ha olika
samlingar. Allt detta får nu flytta tillbaka till Gagnefs kyrka och församlingshem. Den 8 mars får vi
tacka Gud för vad Himmilsgården har betytt och vi tar den ur bruk som gudstjänstrum.
Till vår glädje kommer Gagnefs kommun att hyra Himmilsgården. De har för få lokaler och vi har
för många.
Anledningen till förändringen är att människor har lämnat kyrkan och då krymper ekonomin.
I Gagnefs kommun var det år 2000, 10 000 människor som tillhörde Svenska kyrkan, idag är det 7 500.
Detta sker i hela Sverige och alla församlingar står inför att anpassa lokaler, personal och verksamhet
till de nya ekonomiska förutsättningarna. Det är viktigt att vi kan bedriva så mycket verksamhet som
möjligt. Vi får lägga pengarna på att bedriva verksamhet, inte på lokaler.
Välkomna!

Res med Bredor Resor
– personliga resor i små grupper

Margareta Carlenius
Kyrkoherde

Res med Bredor Resor
– personliga resor i små grupper

Vinresa till Ungern

Formel 1-resa

16 – 23 september 2020

31 juli – 5 augusti 2020

Möt landsbygd och storstad i en och samma resa.
Följ med på en välbesökt vinfestival i Szekszárd,
följ med på vinprovning i vindistrikten och besök
det berömda termalbadet Harkany.
De två sista dagarna tillbringar vi i Budapest.

Se Formel 1 och njut av vinprovning, middagar
och besök en vingård.

Detta ingår i resan:
• Flyg tur och retur, Arlanda – Budapest
• Busstransfer
• 7 nätter på hotell, del i dubbelrum och frukost
• 4 luncher
• 6 middagar
• Vinprovning i Villany
• Vinprovning i Szekszárd
• Entre termalbad
• Guidetur i Budapest
• Turistskatt i Budapest
• Reseledare från Bredor Resor

Pris: 9 750:-

Detta ingår i resan:
• Flyg tur och retur, Arlanda – Budapest
• Flygskatt
• 5 nätter på hotell, del i dubbelrum och frukost
• Busstransfer
• 4 middagar
• 1 lunch
• Entre termalbad
• Entre Hungaroring Gold 4 lör – sön
• Vinprovning
• Reseledare från Bredor Resor

Pris: 14 750:-

Bredor Resor
Kontakta oss på www.bredor.se
Stefanbrezniczky@yahoo.se eller telefon 070 – 661 68 88

Vinresa till Ungern

Formel 1-resa

16 – 23 september 2020

31 juli – 5 augusti 2020

Möt landsbygd och storstad i en och samma resa.
Följ med på en välbesökt vinfestival i Szekszárd,

Se Formel 1 och njut av vinprovning, middagar
och besök en vingård.

Nu är det dags att lämna förslag på mottagare av 2020 års kulturpris.
Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen.
Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan
även vara flera personer, exempelvis en förening.
Förslag till kulturpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast onsdagen den 1 april 2020.
Adress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.
E-post: registrator@gagnef.se
Skriv en kortfattad motivering till ditt förslag av pristagare och glöm inte att ange ditt eget namn och
kontaktuppgifter.
Läs mer på www.gagnef.se/kultur-och-fritid. För eventuella frågor, kontakta kultursekreterare
Linnea Gustafsson, 0241-15313, linnea.gustafsson@gagnef.se

SPÅNGUTSÄTTNINGSDAGS!
Söndagen den
den 15
15 mars
mars sätter
sätter vi
vi ut
ut nya
nya spångar
spångar
Söndagen
vid
Byrtjärn
och
Glasögontjärn.
vid Byrtjärn och Glasögontjärn.

- Nybyggnationer timmerhus
- Renovering av gamla timmerhus
- Byte av syllstockar
- Tak
- Byggnadsvård
- Gärdesgård
- Försäljning av hemsågat virke, panel och lister

Vi träffas kl 9.00 vid Byrtjärn. Vi bjuder på
grillad korv, all hjälp tas tacksamt emot.
Floda-Björbo Fvof

Tel: 0730-70 46 34
mail: grangardetimmerhus@telia.com

Mockfjärds församling börjar snart den sedvanliga

FASTEINSAMLINGEN

Vi kommer att ha brödförsäljning lördagar kl 10-12 utanför ICA.
Välkommen att handla både matbröd och fikabröd den 7 mars, 14 mars,
21 mars och 28 mars.
All behållning går till Act Svenska kyrkan som står för kyrkans
internationella arbete.
Act-gruppen i Mockfjärd

Gagnefs församling
Onsd 4/3

Mockfjärds Missionskyrka
www.kyrktorget.se/kristengemenskap.mockfjard

14.00 Årsmöte diakonikretsen. Församlingshemmet.

Onsdagar 18-20 språkcafé.

Tors 5/3

Lörd. 7/3 kl. 18.00 «I kärlekens hägn» Jeanette Åkerlund,
Kungälv sjunger sina egna sånger tillsammans med
Lennart Åkerlund och Klas Hägglund. Efteråt samling
med fika.

18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson.
Sönd 8/3
11.00 Firar vi gemensamt tacksägelsegudstjänst för
Himmilsgården. Präster: komministrarna
Christina Dalberg, Josefin Rådbo, kyrkoherde
Margareta Carlenius, stiftsprost Peter Åström,
diakon Noomi Bjurén Grönberg. Kyrkokören sjunger
under ledning av kantor Anders Inge. Kyrkfika.

Sönd. 8/3 kl. 11.00 GUDSTJÄNST o nattvard.
Lennart Åkerlund predikar o sång av Jeanette Å.

Välkomna på
medlemsmöte

Tisd 10/3

12/3 klockan 14:00, IOGT Björbo
Kaffeservering
Underhållning av bröderna Hindén

18.00 Internationellt café i Filadelfia, Djurås.

Tag gärna med en vän.

Mockfjärds församling

Du som vill gå med i vår förening eller bara är
nyfiken på vad vi gör är också välkommen.

Tors 5/3
10.00 Slink in i församlingsgården.
Lörd 7/3

Mockfjärds Hembygdsförening håller

10-12 Brödförsäljning vid Ica. Act-gruppen.

Årsmöte

tisdagen den 10 mars kl 18.30
i Mockfjärdshuset

Floda församling

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Fika med smörgås serveras

Tors 5/3
12.00 Trivselträff i församlingshemmet. Biörn Källman
spelar skivor till kaffet.

Vi kommer att bjuda på några glimtar
från Mockfjärd förr i tiden

VÄLKOMNA !

BORTSKÄNKES
Vävstol, bredd 100 cm, djup 85 cm, höjd 150 cm. Tillverkad vid Måns
Per Jonssons snickeri i Dala-Floda. Nedmonterad. Kan hämtas vid
Stora vägen 15. Ann-Gret tel. 0730-33 33 46

VINDFÄLLEN

Behöver du hjälp med vindfällen?
Vi hjälper er att ta reda på era vindfällen
och köper gärna virke.
Peter 073-374 74 58, Stig-Ove 076-114 90 02

KUNGÖRELSE
Gagnefs kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 9 mars 2020, kl. 18.30
i Lindberghallen, Djurås
·
·
·

Medborgarförslag
Utmärkelser för idrottsprestationer
Tillgänglighetsplan

Alf Johansson, ordförande
Anna-Lena Palmér, sekreterare

www.gagnef.se

Lördag 7 mars kör vi

STÄD OCH STRYKDAG!
Från Kärcher:

Vi kör DEMO på

Har solen försökt ta sej in genom dina fönster?
Gör fönstertorkningen till något lättsamt och

Philips Airfryer

enkelt med en fönstertvätt!

Kom och testa

pommes

Modeller från

Golvtvätt FC

2395:(kom och provtorka)

799:-

Ångtvättar

olika modeller
från

Dammsugare
från

699:Strykstation
Tefal

3395:Gör strykningen lekande lätt!

Stationsvägen 1, BJÖRBO
Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00 , lördag 10.00-14.00

med dipp!

Grovdammsugare
WD3 För vått och torrt

1095:- 1195:Strykjärn

Steamer

399:-

nu

(ord. pris 599:-)

(ord. pris 1190:-)

Tefal, easygliss

Steamone

890:-

