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Läget är fortfarande allvarligt
Tillsammans kan vi hålla nere smittspridningen
Stanna hemma vid sjukdom eller sjukdomssymptom.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Följ 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

KUNGÖRELSE
Gagnefs kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 9 november 2020, kl. 15.00
i Lindberghallen, Djurås
Åhörare kan följa kommunfullmäktige
via skärm i Adelborgssalen
• Information om bygget av demensboendet
• Motioner
• Medborgarförslag
• Delårsbokslut
• Fastställande av skattesats 2021
Alf Johansson, ordförande
Helene Jarefors, sekreterare

www.gagnef.se

Foto: Lars Redhe

Vill du hjälpa oss att bli en
företagarkommun i toppklass?

I Gagnefs kommun vill vi jobba på ett sätt som fungerar bra för dig
som företagare. Därför vill vi veta vad som är viktigt för dig. Vi hade
21 oktober ett första möte i Björbo, där de företagare som var med
kom med många bra inspel. Men vi vill ge ännu fler företagare
chansen att påverka och tycka till. Därför bjuder vi nu in till möten i
byarna under perioden 4–19 nov, där du får möjlighet att delta i ett
möte- på din "hemmaplan".
Tid och plats (fika serveras från kl 18)
4/11, Björbo – IOGT-lokalen kl 18.30-19.30
5/11, Dala-Floda – Församlingshemmet kl 18.30-19.30
10/11, Mockfjärd – Mockfjärdsskolans matsal kl 18.30-19.30
11/11, Djurås – Adelborgssalen kl 18.30-19.30
12/11, Djurmo – Djurmoskolans matsal kl 18.30-19.30
17/11, Gagnefs kyrkby – Församlingshemmet kl 18.30-19.30
18/11, Sifferbo – Bystugan kl 18.30-19.30
19/11, Bäsna – Bystugan kl 18.30-19.30
Vi har fortfarande en pandemi på halsen och därför har vi för allas vår
säkerhet en del säkerhetsrutiner kring mötet (begränsat antal deltagare,
distans, rutiner kring servering av mat och dryck, tillgång till handsprit, mm).
Därför vill vi helst att du anmäler dig i förväg, till erika.persson@gagnef.se

Varmt välkommen till ett samtal om vad vi behöver göra för att
bygga ett bra företagsklimat hos dig och i resten av kommunen - vi
ser fram emot att träffas och prata med dig!
Fredrik Jarl, kommunalråd
Tommy Sandberg, kommunchef

Mockfjärds församling
Sönd 8/11

Gagnefs församling

15.00 Högmässa i kyrkan. Präst M. Carlenius
Månd 9/11

Tors 5/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef
14-15.30 Mellanstadiegrupp åk 4 - 5
i församlingshemmet. Kläder efter väder.
17-19 Ungdomsgrupp åk 6 - 9 i församlingshemmet.
Kläder efter väder.
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Birgitta Mikaelsson

10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården

Floda församling
Sönd 8/11
11.00 Temagudstjänst i kyrkan med Ylva Eggehorns
texter. Solosång och musik: Anna Dalfors Warg.
Präst C. Dalberg
Månd 9/11

Fred 6/11
9.30-11.30 Öppen förskola i församlingshemmet.

09.00-11.00 Öppen förskola i Lillkyrkan, Björbo

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

10.00 Käringfritt i Lillkyrkan, Björbo

Sönd 8/11

18.00 Internationellt café för boende i Björbo i Lillkyrkan.
Medtag eget fika.

11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan. Präst M. Carlenius

Tisd 10/11

Onsd 11/11

09.00-11.00 Öppen förskola i församlingshemmet

14.00 Ada-café i församlingshemmet. Fred Lane
sjunger Dan Andersson och Nils Ferlin. Anmäl
att du kommer till pastorsexpeditionen
0241-610 12, telefontid 12.30-15.30

10.00 Tisdagsgruppen i Lillkyrkan, Björbo
Tors 12/11
18.00 Stilla stund i kyrkan. Präst C. Dalberg

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

KALLELSE
Pastoratets kyrkofullmäktige kallas till sammanträde onsdagen
den 11 november 2020 kl. 19.00 i Gagnefs församlingshem.
Ärenden enligt till ledamöterna utsänd kallelse.
Jan Wiklund, ordförande
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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
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