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Marknad i centrum
Lördagen 11 juli kl. 11-16
Hantverk • LOPPIS • Hälsa
Fiskdamm • Hästskjuts
Inredning mm

• Spelmän från
Floda kl. 13

Mer info på flodaonline.se
Erbjudande för alla
boende i Björbo
och Dala-Floda
under vecka 28.

25% på
kurbitskurser

25% på all YOGA
(Kontakt: 070-373 18 41)

(Kontakt: 070-960 73 00)

Erbjuder 25% på sina
aktiviteter (Kontakt: 073-814 05 70)

Sommarhälsning från pastoratet
Jag dömer, då och då, andra människor. Det är ett påstående som jag, tyvärr, tror att de flesta av oss kan
skriva under på. Det är ju så lätt att tänka/säga: Usch så ungdomarna klär sig idag. Usch så de beter sig,
vandaliserar och slåss. Usch vad fuskigt, dom får men inte jag. Usch vad klantigt, så där skulle det aldrig
gå till här. Vi människor har allt för lätt att döma andra efter vad de gör, hur de klär sig, hur de för sig,
efter deras etnicitet eller grupptillhörighet.
Kommande helg handlar kyrkans texter om att inte döma. Ett tema som jag tänker att vi alla behöver
påminnas om lite då och då. Det finns ett samhällsproblem i att vi människor dömer varandra och oss
själva, lite för lätt och lite för ofta.
Jesus säger: ”Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget”. Citatet skulle
kunna tolkas som att det är bättre att döma sig själv än andra, men jag vill inte tro att det stämmer. Jag
tror att nyckeln i detta citat är det första ordet, ordet varför. Varför kastar folk skräp omkring sig i naturen? Jo för att det inte finns tillräckligt med pappers korgar. Varför hänger ungdomar utanför kyrkporten? Jo för att det finns ett Pokémon gym där.
Jag vill tro på något gott och något ljust. Jag vill tro att alla människor har något gott inom sig. Jag vill
tro att alla människor försöker att jobba med sig själva och sin personlighet mot att inte döma så lätt.
Jag vet att det inte är enkelt, men jag tror att frågan; Varför? Kan ta oss en bit på vägen. Om det finns
ett svar på varför, ja, då blir ovissheten inte lika stor. Med kunskapen ökar förståelsen och med den
kommer kanske en acceptans. Jag tror att vi alla då och då behöver påminnas om att vi ska ta vara på
varandra, oss själva och den jord som vi är satta att leva på. Ingen av oss är perfekt eller felfri. När det
sker något som vi inte riktigt känner till, när vi känner oss förbisedda, utanför eller hotade, ja, då dömer
vi. Men om vi försöker att ställa oss frågan; Varför? lite oftare, då vill jag tro att vi tillsammans kan göra
världen till en bättre och lättare plats att leva på.
Josefin Rådbo
Präst

Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

15-liters jordgubbslådor för försäljning.
Nu även hjortronsylt!
BJÖRBO vid Tempo
Torsd 2/7 kl. 16-16.30
Sönd 5/7 kl. 13-13.30
Torsd 9/7 kl. 16-16.30
Sönd 12/7 kl. 13-13.30

DALA-FLODA vid Ica
Torsd 2/7 kl. 17-17.30
Sönd 5/7 kl. 14-14.30
Torsd 9/7 kl. 17-17.30
Sönd 12/7 kl. 14-14.30

Ring eller sms:a gärna för beställning

076-212 15 88
www.sollerojordgubbar.se | Följ oss på Facebook

Gagnefs församling

Mockfjärds församling

Onsd 1/7

Månd 6/7

14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården.

Tors 2/7

Sönd 12/7

10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem.

15.00 Fäbodsgudstjänst vid Bastberget.Ta med egen
stol och fikakorg. Präst M. Carlenius.

Fred 3/7
10.00 Promenad, samling vid Filadelfia, Djurås.
Sönd 5/7
15.00 Friluftsgudstjänst vid Gråbuan. Ta med egen stol
och fikakorg. Präst J. Rådbo
Onsd 8/7
14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.
Tors 9/7
10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem.
Onsd 15/7

Månd 13/7
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården.
Månd 20/7
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården.
Månd 27/7
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården.
Sönd 2/8

14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.

15.00 Friluftsgudstjänst vid Södra Tansbuan.
Mikaela Henriksson medverkar med sång. Ta med
egen stol och fikakorg. Präst T. Löppönen.

Tors 16/7

Månd 3/8

10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem.
Sönd 19/7
11.00 Friluftsgudstjänst vid Minnesstugan.
Ta med egen stol och fikakorg. Präst A. Düring
Onsd 22/7
14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.
Tors 23/7
10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem.
Fred 24/7
10.00 Promenad, samling vid Filadelfia, Djurås.
Sönd 26/7
15.00 Fäbodsgudstjänst vid Västtjärnslindan. Ta med
egen stol och fikakorg. Präst M. Carlenius.

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården.

Floda församling
Sönd 5/7
13.00-17.00 Pilgrimsvandring med sång.
Ledare Anders Nyberg. Start och avslutning i Floda kyrka
med sångstund. (se sep. annons)
Sönd 12/7
11.00 Gudstjänst vid Kyrkbron. Präst C. Dalberg
Fred 31/7
18.00 Konsert i kyrkan. ”Spanskt, Bach och Beatles”
Anders Emtell, gitarr. (se sep. annons)

Onsd 29/7
14-16 Sommarcafé med musikunderhållning
i församlingshemsparken.
Tors 30/7
10.00 Promenad, samling vid Gagnefs församlingshem.
Fred 31/7
10.00 Promenad, samling vid Filadelfia, Djurås.

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

Vi söker en
VITVARU/SERVICETEKNIKER

Pilgrimsvandring med sång
– ledare Anders Nyberg

Åkerströms El, elon i Björbo söker
omgående en servicekvinna/man för
utkörning och installation av vitvaror.

Söndag 5 juli kl. 13 – 17

- Tjänsten är på heltid.
- Körkort är ett krav.
- Elbehörighet är meriterande
men ej ett krav.

Start och avslutning i Floda kyrka med sångstund.
8 km över 3 broar. Efter 4 km sångstund
med fika vid Floda kyrka.
Lättvandrat för så väl barnvagn som rullstol
Kom som du är, välj mellan 4 och 8 km eller
endast sångstunderna i Floda kyrka.

Välkommen att höra av dej till oss
med frågor, mer information eller
med din ansökan.

Rekrytering sker snarast!

flodaonline.se
Nyheter och samhällsinformation

Björbo Stationsv 1, 786 97 BJÖRBO
tel 0241-793270 bjorbo@elon.se

SEMESTERSTÄNGT
Tandläkare Anna och Åke Rehn
i Björbo har semesterstängt 2/7 tom 2/8.
Vid akuta besvär ring 0241-23250
för hänvisning till jourtandläkare.

Trevlig sommar!

Anna, Åke, Kerstin, Marina, Karin och Linn

LOKAL UTHYRES
Mössverkstan (under Ica)
Kjell 076-167 50 66

MATJORD

Sållad matjord säljes. Finns i Björbo.

Villa 1½ r o kök ca 50 kvm
Kedjehus 2 r o kök, 56 kvm
Villa 3 r o kök ca 100 kvm

Roland 070-529 90 06

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

Transport ordnas.

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

Sommarhälsningar från Floda Hembygdsförening
Det har säkert inte undgått någon att årets Kofest och så även vår Kofestmarknad är inställd,
men vi hoppas och tror att om vi alla sköter oss, håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
så kommer vi att kunna fira ”Kofest” med extra allt nästa år. Floda HF har beslutat att tills vidare ställa in all planerad
programverksamhet, vilket under rådande situation inte var ett särskilt svårt beslut. Håll i och håll ut! Så får ALLA
uppleva nästa sommar, som en styrelsemedlem så klokt uttryckte sig.
Dock så fick vi till en liten spontan utomhusutställning uppe på Hembygdsgården, det är ett samarbete med dom
kreativa och härliga barnen på Fritids Rövarkulan. Utställningen fick namnet ”Drömmar” och drömmar behöver vi
nog alla lite extra just nu. Utställningen finns kvar fram till 9 augusti.
Vi passar även på att reparera två tak uppe vid Gammelgården som är i akut dåligt skick, detta ska förhoppningsvis
påbörjas i sommar. Vid Kvarna så har man haft vårstädning och i år så var det jättemånga frivilliga, både barn och
vuxna som kom för att hjälpa till. Jättekul och ett stort tack till er som var där! Ett större projekt har startats upp vid
Kvarna och förhoppningen är att det redan i år ska påbörjas arbete med bl a reparation av Vadmalsstampen och
vattenhjulet som gick sönder för två år sedan. Ytterligare två broar och dammar är i mycket dåligt skick och är tillfälligt
avstängda men ingår i projektet och ska även de repareras på sikt. Kvarnakommittén har sökt pengar i olika fonder
och hos Länsstyrelsen, Floda HF bidrar med pengar ur Minnesfonden, men frivilliga bidrag mottages ändå tacksamt
då detta kommer att kosta en del pengar för att kunna genomföras. (Vill man ge ett bidrag så märk gåvan ”Kvarna” så
öronmärks dom för ändamålet).
Vi är också jätteglada så klart om man vill bli medlem i Floda HF, man bidrar då till att vi kan fortsätta vårt arbete med
att vårda, bevara och utveckla allas vårt kulturarv; Hembygdsgården, Kvarna och Arkivet med alla samlingar, samt
arrangemang och ansvarar för Kofestmarknaden. Styrelsen och kommittéerna jobbar helt utan arvoden och förra året
gjordes närmare 5000 ideella timmar vilket är mera än två årsarbeten.
Det är en konstig och annorlunda tid just nu, men kanske det inbjuder till eftertanke och att man ger sig tid till att
upptäcka de små och fantastiska saker som ändå händer runt omkring oss. Ett litet tips jag vill skicka med er är att:
Köp lite ”Ta mä fika” på Hjort Olars, sätt er på en filt uppe på Gammelgården, åk, cykla, eller gå till Kvarna eller ta er ut
i vår fantastiska natur, lyssna på fåglarna, titta på alla små och stora kryp, upptäck nya blommor, lavar, mossor och ni
ska få se att det händer massor av saker som är helt gratis.
Ta hand om er och varandra hälsar
Lill- Karin Gustafsson, ordförande Floda HF

”Spanskt, Bach och Beatles”
Floda kyrka 31 juli kl. 18.00
Anders Emtell, gitarr.
Passionerade spanska toner blandas med
barockens store mästare och The Beatles
smittande tongångar.
Biografi: Anders Emtell (f. 1978) är bördig från
Sandviken. Vid 8 års ålder tog han sina första
gitarrlektioner vid kommunala kulturskolan. Efter
gymnasiet gick vägen via Falu Musikkonservatorium
till fem år vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
varifrån han avlade sin Master in Music 2007.
Anders Emtell framträder som solist och kammarmusiker vid festivaler, kammarmusikföreningar och kyrkor.
Hösten 2019 medverkade han i Uppsalas internationella
gitarrfestival.

Kontor och lager semesterstängt 13/7 - 31/7
(vecka 29, 30 och 31).
Begränsade möjligheter att utföra servicearbeten under dessa veckor.
Vid behov av akut hjälp ring 0247-102 50

Vi önskar alla våra kunder en skön sommar!
Vi är på plats igen den 3 augusti
– Välkommen att ringa oss då!

VI HAR ALLT DU BEHÖVER
TILL STUGAN OCH FRITIDSHUSET
- Stort sortiment av Sol, 12V och gasol. Tex solcellspaket,
12V-belysning, armaturer och vattenpumpar.
- Gasolspisar och kylskåp, kompressorkylboxar,
installationsmaterial och mycket mer!

Kom in i
butiken
för att
hämta
katalog!

Sommarkampanjen har
startat!
Vi har öppet hela sommaren!

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

Nu har vi sommaruppehåll
med bladet v 29-31
Välkommen med din annons v 32
annons@flodabladet.se
www.flodabladet.se
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