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PROVA PÅ GRATIS
YOGA i HAGEN
tisdag 1 september 18.30 - 20.30
onsdag 2 september 10.00 - 12.00
onsdag 2 september 18.30 - 20.30

Lena Westin - Yogalärare,
sjuksköterska, psykoterapeut.
E-post: yogaihagen@gmail.com
tel: 070-373 18 41

Begränsat antal platser - boka din plats!

Prova YOGA! Ge dig själv en stunds rörelse, vila och glädje.
Stärk din hälsa och ditt mående med både sociala möten och fysisk distans.
Yoga i Hagen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Under hösten kommer yoga även att erbjudas via nätet samt ute-yoga.
Se hemsidan.
Varmt välkommen!

www.yogaihagen.se

PASSA PÅ INFÖR HÖSTEN
Extrapris till 15/9, bulkleveranser 15/10
från 2.174 kr 832 kg/pall, bulk från 2.565 kr/ton
spånbalar från 1.368 kr/pall

0241- 79 41 56
www.dalapellets.se

Hyresledigt Björbo

Stationsvägen 7, 3 rum och kök om 90kvm,
tillträde från 1:a okt eller ök.
Varmhyra. Omöblerad.
Kontakta Per 070-395 36 68

Öppet: måndag, onsdag 9-18,
tisdag, torsdag, fredag 9-16

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

Höstens barn- och ungdomsverksamhet i Floda församling.
Kontakt/anmälan: peter.hinden@svenkakyrkan.se, 0241-61475

Öppen förskola
0-5 år med vuxen

Start v. 37

- En träffpunkt för barn i åldrarna 0-5 år tillsammans med vuxen.
- Vi leker, umgås, läser, skapar, sjunger eller bara är.
- Vi är ute så länge vädret tillåter.
- Medtag eget mellis
Björbo Lillkyrka

Floda församlingshem

måndagar kl. 9.30-11.30

tisdagar kl. 9.00-11.00

Ungdomskonfirmation
Åk 8

Du behöver inte tycka, se ut eller tro på något speciellt sätt. Hos oss är du välkommen precis som du är!

Konfirmationen handlar om livet!
Tillsammans pratar vi om frågor som berör oss på ytan så väl som på djupet, stort och smått. Vi får
möjlighet att diskutera sådant som det kanske inte annars finns tid för – kärlek, vänskap, döden, tro
och meningen med livet.
Vi kommer träffas några timmar varannan onsdag och under två helgläger mellan september och maj.
Nyfiken? Intresserad? Bestämt dig? Har ingen aning?
Kom på informationsmöte för ungdomar och föräldrar 1/9 kl. 18.00 i Gagnefs församlingshem.
Mer information och intresseanmälan:
www.svenskakyrkan.se/konfirmation/gagnef/gagnef/konfirmand-20-21

Älvskolan
Åk 1-2

Fyra måndagar + en avslutning med familjerna. Se tiderna nedan

- Vi bygger en relation till naturen och vår skapelse med mycket skratt, nyfikenhet, allvar och förundran.
- Alltid utomhus.
- Direkt efter skoldagens slut. Vi går med barnen till och från skolan.
- Mellis
- Max 20 barn per grupp; bindande anmälan
Björbo

Floda

kl. 13-15
31/8, 14/9, 28/9, 12/10
Avslutning 24/10, kl. 11-12

kl. 13.30-15.30
7/9, 21/9, 5/10, 19/10
Avslutning 24/10, kl.14-15

Mellanstadiegrupp
Åk 4–5

Hela läsåret. Start v. 36

- Vi låter barnen pröva nya tankar, öva sig i livskunskap och få bra exempel på hur vi kan vara
mot varandra utifrån Bibelns berättelser.
- Vi skapar med våra händer efter årets årstider,
högtider och teman från Bibeln.
- Barnen tar sig själva till församlingshemmet.
- Mellis
- Vi är ute så länge vädret tillåter.
- Floda
- Anmälan
Floda församlingshem

kl.13.45-15.15
3/9, 17/9, 8/10, 22/10, 12/11, 26/11, 10/12

		

Gagnefs församling
Tors 27/8
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef.
Fred 28/8
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås.

Mockfjärds församling
Sönd 30/8
11.00 Gudstjänst i Kyrkparken. Anders Hallpers och
Lovisa Lundmark medverkar med fiolmusik. Medtag
egen stol och kaffekorg. Präst C. Dalberg.
Månd 31/8
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården.

Floda församling

Ungdomsgrupp
Åk 6–9

Hela läsåret. Start v. 36

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är
viktig här och nu, att du är älskad för din egen
skull, för ingen annan är som du”
				(Psalm 791)
- Vi träffas som vi är; fikar, äter och pratar om
livet i stort och smått.
- Vi blandar skratt och lek med allvar.
- Vi skapar och spelar spel.
- Vi är ute så länge vädret tillåter.
- Floda, Mockfjärd och Gagnef

Tisd 1/9
10.00 Promenad med avstånd, samling vid Lillkyrka
i Björbo. Vid frågor, ring Tulli 0241-23032

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

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

Torsdagar
Floda församlingshem

kl.16.30-18.30
3/9, 17/9, 8/10, 22/10, 12/11, 16/11, 10/12

www.flodabladet.se

Höstens barn- och ungdomsverksamhet i Mockfjärds församling.
Kontakt: charlotta.gullberg@svenskakyrkan.se, 0241-61435

Älvskolan
Åk 1-2

Fyra tisdagar + en avslutning med familjerna v.36–43.

- Vi bygger en relation till naturen och vår skapelse med mycket skratt, nyfikenhet, allvar och förundran.
- Alltid utomhus.
- Direkt efter skoldagens slut. Vi går med barnen till och från skolan.
- Mellis
- Max 20 barn per grupp; bindande anmälan
Tisdagar
Tid meddelas senare
1/9, 15/9, 29/9, 13/10, Avslutning 24/10 kl.11-12

Tjejgrupp

Ungdomsgrupp

Hela läsåret. Start v. 36

Hela läsåret. Start v. 36

Åk 5-9

- Vi låter barnen pröva nya tankar, öva sig i livskunskap och få bra exempel på hur vi kan vara
mot varandra utifrån Bibelns berättelser.
- Vi skapar med våra händer efter årets årstider,
högtider och teman från Bibeln.
- Barnen tar sig själva till församlingshemmet.
- Mellis
- Vi är ute så länge vädret tillåter.
- Floda
- Anmälan
Tisdagar

kl.16.30-18.30
1/9, 15/9, 29/9, 12/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12

		

Åk 5-9

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är
viktig här och nu, att du är älskad för din egen
skull, för ingen annan är som du”
				(Psalm 791)
- Vi träffas som vi är; fikar, äter och pratar om
livet i stort och smått.
- Vi blandar skratt och lek med allvar.
- Vi skapar och spelar spel.
- Vi är ute så länge vädret tillåter.
- Floda, Mockfjärd och Gagnef
Tisdagar

kl.16.30-18.30
8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12

Ungdomskonfirmation
Åk 8

Du behöver inte tycka, se ut eller tro på något speciellt sätt. Hos oss är du välkommen precis som du är!

Konfirmationen handlar om livet!
Tillsammans pratar vi om frågor som berör oss på ytan så väl som på djupet, stort och smått. Vi får
möjlighet att diskutera sådant som det kanske inte annars finns tid för – kärlek, vänskap, döden, tro
och meningen med livet.
Vi kommer träffas några timmar varannan onsdag och under två helgläger mellan september och maj.
Nyfiken? Intresserad? Bestämt dig? Har ingen aning?
Kom på informationsmöte för ungdomar och föräldrar 1/9 kl. 18.00 i Gagnefs församlingshem.
Mer information och intresseanmälan:
www.svenskakyrkan.se/konfirmation/gagnef/gagnef/konfirmand-20-21

Riddarskolan
Åk 4 Mockfjärd

Onsdagar hela läsåret. Start v. 37.
Vi följer skolans läsårstider. Tiden återkommer vi med när skolans schema är klart.

I Riddarskolan
- lär vi oss om riddarens dygder; tålamod, ärlighet, vänskap, tjänstvillighet och trofasthet.
- arbetar vi praktiskt med och reflekterar över etik, människosyn och självkänsla.
- tränar vi oss på att sätta ord på det vi tänker och känner.
- arbetar vi med att positivt stärka barnens självkännedom och empati.
- Direkt efter skoldagens slut. Barnen tar sig själva till församlingshemmet.
- Mellis
- Vi är ute så länge vädret tillåter.
- Max 20 barn per grupp: bindande anmälan.
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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

www.flodabladet.se

Denna text (del av en längre dokumentation om idrott i Floda förr och nu) har Flodabladet
fått ta del av genom Titti Lundin, och den är skriven av Måns Martin i mars 1985.

Visa hänsyn - håll avstånd
Tillsammans håller vi nere smittspridningen
Håll avstånd i butiker, på restauranger, idrottsplatser och andra platser.
Träffa bara äldre och andra riskgrupper om alla är friska och om möjligt utomhus.
Att vi alla tar ansvar
gör stor skillnad.
Tack för att du håller ut.

www.gagnef.se/corona

Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

HÖSTJORDGUBBAR 5 liter till försäljning!

..
N Hösthallon 1,6 kg • Kantareller 1,2 kg
E
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Lingon 1,6 kg • Blåbär 1,6 kg • Hjortronsylt
BJÖRBO vid Tempo
Torsd 27/8 kl. 16-16.30
Sönd 30/8 kl. 14-14.30

DALA-FLODA vid Ica
Torsd 27/8 kl. 17-17.30
Sönd 30/8 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.

