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SOMMARUPPEHÅLL
v 28 - v 31
Nästa vecka (27) är alltså sista veckan att
annonsera före uppehållet, sen är vi åter
med bladet v 32.
ANNONSTOPP fre 26/6 kl 12.00
För korrektur gäller tors kl 12.00

annons@flodabladet.se

En sommarhälsning
Midsommaraftonen är, som det ofta sägs, Sveriges egentliga nationaldag inte
minst här i Dalarna.
Det illustreras i Anders Zorns fina målning ”Midsommardans”.
Även om vi kommer att minnas att årets midsommar, blev annorlunda
än det den brukar vara, så kunde vi på många sätt ändock göra det allra viktigaste.
Frågan är ofrånkomlig. Vad är viktigt för oss nu?
Gemenskap på ett nytt sätt.
Den viktigaste längtan jag hör talas om nu är att träffas över
generationsgränserna. Träffa mor och farföräldrarna, se barnbarnen,
följa varandra i vardagens små och stora händelser.
Kanske är det just det vi lär oss att uppskatta nu, storheten i det lilla som händer.
Prata med varandra utomhus eller via sociala medier eller över telefon.
Det som också blir tydligt är längtan efter de sammanhang vi är vana att röra oss i.
Det märks inte sällan i glädjen över att fira gudstjänst tillsammans med nya och
gamla vänner. Vi fortsätter att fira gudstjänster utomhus så länge vi bara kan.
Till gudstjänsten får vi komma precis som vi är.
Vi får komma med allt som ryms inom oss, vår glädje, vår oro och frustration,
med vår tacksamhet, sorg och saknad. I en av söndagens texter kan vi läsa
”kasta alla era bekymmer på Gud”.
I gudstjänsten får vi be, sjunga lyssna på predikan och vara tillsammans inför Gud.
Vi har någon stans att ta vägen med allt som finns inom oss.
Bibeln fortsätter: ”Vi får vara i Guds famn och bli gungade på knät. Som en mor
tröstar sitt barn så ska Gud trösta oss”. Det är tryggt.
Fortsatt skön sommar önskar jag dig!
Margareta Carlenius
Din kyrkoherde

Gagnefs församling
Onsd 24/6
14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.

MATJORD

Sållad matjord säljes. Finns i Björbo.

Transport ordnas.
Roland 070-529 90 06

Tors 25/6
10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem.
Fred 26/6
10.00 Promenad, samling vid Filadelfia, Djurås.
Sönd 28/6
15.00 Friluftsgudstjänst vid Djurmoklack.
Ta med egen stol och fikakorg. Präst J. Rådbo
Onsd 1/7
14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.

Mockfjärds församling
Månd 29/6
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården.

Ändringar kan komma att ske p. g. a Covid-19
Se hemsidan för mer information
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Villa 1½ r o kök ca 50 kvm
Kedjehus 2 r o kök, 56 kvm
Villa 3 r o kök ca 100 kvm
Info Harry mobil 0723-00 62 19,
e-mail; svensk_handtjanst@outlook.com

Årsmöte

Markägare efter Leksand-Floda vägars
samfällighetsförenings huvudvägar
Trafikverket har vid tillsyn av de bidragsberättigade
vägarna påtalat behovet av röjning av vegetationen i
vägkanterna. Enligt anläggningsbeslutet har föreningen rätt att hugga bort träd, buskar och sly inom
tre meter från vägområdets kant.
Markägarna uppmanas att själva ta bort träd, buskar
och sly senast under september 2020. Föreningen avser därefter att, med start i oktober, ombesörja borthuggning av kvarvarande träd och buskar.
För närmare anvisningar, se föreningens hemsida
www.lfvagar.se eller kontakta ordf. Björn Floresjö,
tel. 070-552 03 79.

Styrelsen

Hagens Samfällighetsförening kallar till årsmöte
onsdagen den 1 juli kl. 19.00
på Näbbäcksholens gård.
Välkomna!

Kallelse till ordinarie årsmöte
för Björbo IF.
Årets möte är pga. situationen med Corona
framskjutet till den 12/8 kl. 18.00 vid kansliet.
Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi vill också passa på att önska alla
en fin sommar.
Styrelsen
Björbo IF

Läget är fortfarande allvarligt –
fortsätt följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer!
Håll i och håll ut är fortfarande aktuellt. Folkhälsomyndigheten säger
att Corona-utvecklingen går åt rätt håll men understryker vikten av att
fortsätta följa gällande rekommendationer även framöver så att vi alla
får en sommar som vi kan njuta av. Därför är det extra viktigt att vi
tillsammans hjälper till och påminner oss själva och varandra om detta.
•

Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymtom.

•

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

•

Fira säkert – var rädda om varandra.

•

Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badplatser och gym och
undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

•

Om du är 70 år eller äldre – umgås bara om alla är friska, träffas
utomhus och på avstånd.

•

Läs mer om vad som gäller på webben; gagnef.se/corona eller
krisinformation.se.

•

Om du vill veta mer om kommunens arbete kring Corona – hör av
dig. Vi påminner också om att ta kontakt i förväg för att boka tid
och form för ditt besök och ärende. Du når oss via växel 0241-151
00 eller via e-post registrator@gagnef.se

