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Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

HÖSTJORDGUBBAR 5 liter till försäljning!

..
Hösthallon 1,6 kg • Kantareller 1,2 kg
N
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Lingon 1,6 kg • Blåbär 1,6 kg • Hjortronsylt
BJÖRBO vid Tempo
Torsd 20/8 kl. 16-16.30
Sönd 23/8 kl. 14-14.30

DALA-FLODA vid Ica
Torsd 20/8 kl. 17-17.30
Sönd 23/8 kl. 15-15.30

Ring eller sms:a gärna för beställning

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

Var rädd om varandra. Tänk på avståndet.

Ändrade öppettider fr.o.m. v 34
Fredagar 10 - 15

WÅLSTEDTS GÅRD

Lördagar 10 - 13

För den som önskar tar vi emot beställningar på telefon eller sms, Meta 070-224 11 63.
Vi ställer ut för avhämtning, betalning sker på swish eller bg.
Välkomna!

Kallelse till årsmöte Gagnefs Arbetskommun 27 augusti kl 18:00,
Ängsholns folkpark i Gagnef.
Trots dessa pandemitider behöver vi fortfarande fatta viktiga beslut för oss som lever i
Gagnefs kommun.

Årsmötet kommer att genomföras utomhus på ett Coronaanpassats sätt.
Varmt välkomna!

Socialdemokraterna Gagnef

Det har framkommit att det förekommer körning med motorfordon på våra vandringsleder.
Det är förbjudet enligt terrängkörningslagen.
Bengt Andersson ordförande
076-424 88 04

En hälsning från din diakon i Gagnefs pastorat
”Bälp mig! Bälp mig! BÄLP MIG!” (Hjälp mig! Hjälp mig! HJÄLP MIG!) Ropet kommer
från den lilla två-åringen som ramlat från stolen hon försökt klättra upp i. Nyss när jag
försökte hjälpa henne upp i stolen sa flickan på klingande halländska: ”Sluuuuta mormor.
Låran kan själv.” Det är ofta nuförtiden vi hör de ordet ”sluta” från två-åringen. Det är” sluta
mamma, sluta pappa och sluta Avvar och nu var det sluta mormor.” Dock lika säkert som
”amen” i kyrkan kommer det sedan: ”Bälp mig!”
Så sitter vi ute på altanen, för några månader sedan och samtalar, den äldre kvinnan och jag.
Kvinnan är så ledsen. Upprepade gånger säger hon att hon ska klara av denna svåra tid, att
hon måste bita ihop, inte visa sina tårar och kämpa. Hon är vuxen och ska väl inte bete sig
såhär? Därefter konstaterar den äldre kvinnan med rädsla i blicken att hur ska hon orka leva
dagar framöver med denna tärande ångest?
Under den svenska ytan finns mycket glädje och harmoni men också outhärdlig ensamhet,
otillräcklighet och självförakt. Det finns hela familjer som bär på en skamstämpel inte
framförallt av andra utan från dem själva. Familjerna känner sig misslyckade. De skäms för
någon i familjen och skäms att de inte kan hjälpa sin familjemedlem till hälsa och
självständighet. Vi gömmer undan våra skam. Vi flyr det vi är rädd för eller skräckslagen att
det ska synas och avslöjas. Vi människor grottar ner oss i fina välputsade villor, i
rivningskåkar långt ute i skogen, i tysta rum på en vårdinrättning eller i ett ständigt jagande
efter underhållning så vi slipper känna vår oro. Vi bär ensam vår börda. Människan kan själv
och har glömt bort att ropa: ”Hjälp mig!”
Det är bra att två-åringen ”kan själv.” Hur skulle annars det lilla barnet kunna utveckla sig till
en självständig människa som kan stå på egna ben? Men ännu bättre är att barnet förstår att
när hon misslyckas med något eller har gjort sig illa då ska hon ropa: ”Hjälp mig!” Det är så
gott för barnet att få luta sitt rödgråtna ansikte mot en axel; bli kramad, tröstad och helad från
det som gjorde ont.
Vad jag vill säga är: Vi ska stå på egna ben men inte vara rädd för att be om och ta emot
hjälp!” Då tänker jag först och främst på Gud. Din egen kärleksfulle fader som vet vad du
behöver. Du och jag är många gånger som en två-åring som kan själv och det är bra men vi
kan inte allt. Se bara på coronan! Denna lilla virus gäckar mänskligheten och forskarna hela
tiden. Må vi vara ödmjuka och förstå vår litenhet! Ropa på Gud när du och jag behöver hjälp!
Låta oss bli tröstade och helade.
Det finns också änglar. Inte bara ”Sofias änglar” eller vårdpersonal. Det finns barn, föräldrar,
syskon, vänner, bekanta och främlingar. De är medmänniskor som finns där när du och jag
behöver deras hjälp. De handlar åt dig, betalar räkningar, hämtar ut mediciner, klipper
gräsmattor, lagar och reparerar, delar din fikastund, samtalar och lyssnar till din glädje och
sorg. De månar om dig. Detta är äkta kärlek. Jag blir glad och berörd av all omtanke som
finns i Gagnef med omnejd. ”Kan själv och hjälp mig” kompletterar varandra och vandrar
hand i hand som på en gammal upptrampad stig.
Din Noomi

Gagnefs församling
Tors 20/8

Vi finns här när ni behöver oss…
Ni når oss dygnet runt på 0281-20990
www.dalkullornas.se

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef.
Fred 21/8
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås.

Mockfjärds församling
Sönd 23/8
15.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Lindbyn.
Ta med egen stol och fika. Präst C. Dalberg
Månd 24/8

ÄLGSKYTTEBANAN skjuttider 2020
Lördag 5/9

09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Risåsa
Hemlaget
Skärklacken
Sälbuo

Söndag 6/9

09.00-12.00
12.00-15.00

Marken-Ekf
Mossel

Lördag 12/9

09.00-11.00
11.00-13.00

Östra
Hagen

10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården.

Floda församling
Sönd 23/8
11.00 Gudstjänst vid Flosjöns strand, nedanför
Värdshuset. Ta med egen stol. Präst C. Dalberg

Se hemsidan för mer information
www.svenskakyrkan.se/gagnef

INFO

Söndag 13/9 09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Sälbuo
Skärklacken
Hemlaget
Risåsa

Lördag 19/9

10.00-12.00
12.00-14.00

Hagen
Östra

Söndag 20/9

09.00-11.00
11.00-13.00

Mossel
Marken-Ekf

Gevär o ammunition finns hos Björn Jonsson, Mossel
Älgbaneföreningen

Från och med måndag 17/8 stängs
genomfarten Åkergårdsvägen/Industrivägen
via vårt industriområde permanent.
All obehörig trafik är förbjuden, gäller även
gång- och cykeltrafikanter. Avstängningen
görs av säkerhetsskäl.

BJÖRBO

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

www.flodabladet.se

Läget är fortfarande allvarligt
Fortsätt följa råd och rekommendationer
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men det är fortsatt viktigt att följa
Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer.
Tack för att du håller ut.
Att vi alla tar ansvar
gör stor skillnad.

www.gagnef.se/corona
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ANNONSSTOPP
Fredagar kl 12 veckan innan utgivning.
För korrektur gäller torsdagar kl 12
Maila annonsmanus till:
annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98
tors-fre kl 10-14
Annonspriser och storlekar hittar ni på hemsidan

