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FLOBRICKAN

I fjol tryckte jag upp ett antal brickor med flomål som blev
väldigt uppskattade. Jag har fått förfrågningar om fler brickor
så nu kollar jag om tillräckligt stort intresse finns för en ny
omgång.
Brickan kommer från åry Trays och är tillverkad av skandinavisk björk. Trä är miljövänligt, vackert och även praktiskt. Den
håller mycket hög kvalitet och tål värme, maskindisk, alkohol
etc.
Åry Trays är Kunglig Hovleverantör, och även brickorna på
designerbutiken Svenskt Tenn är levererade av Åry Trays.
Storlek: 43 x 33 cm
Sms:a namn och antal brickor till 070-781 05 98
eller maila alottadesign1@gmail.com

TUPPÔR
Här en liten broschyr (8 sidor) om ”Tuppôr”- alltså blommor. Anna Jonson, formgivare och illustratör med rötter i
Dala-Floda har bidragit med vackra foton och akvareller.
Namnen på blommorna på flodamål har samlats in av en
grupp flodabor som under många år träffats för att försöka
rädda flodamålet.
Pris: 60 kr + ev porto. Beställ via finnolars@gmail.com
och betala med swish eller till vårt bankgiro. Eller köp
direkt från Karin Zetterqvist eller Ingrid Sandstål.
Finns även att köpa i Wålstedts gårdsbutik.
Utgivare: Loftbodskommittén

Snart är det advent!

Julmarknader och annat presenteras i de nästkommande numren.
Välkommen in med din annons.
annons@flodabladet.se

Mockfjärds församling
Gagnefs församling
Tisd 10/11
18.30 Meditation i Ottiliasalen. Birgitta Mikaelsson
Onsd 11/11
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
Tors 12/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef
Fred 13/11
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Sönd 15/11
11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan. Cellogruppen
”Rock och barock” medverkar. LedareEva Hannerz.
Präst T. Löppönen
Månd 16/11
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården

Floda församling
Tors 12/11
18.00 Stilla stund i kyrkan. Sång och musik
Anna Dalfors Warg. Präst C. Dalberg
Månd 16/11
10.00 Käringfritt i Lillkyrkan, Björbo

Sönd 15/11

Tisd 17/11

15.00 Högmässa i kyrkan. Präst N. Renman

10.00 Tisdagsgruppen i Lillkyrkan, Björbo

Månd 16 /11
18.00 Internationellt café i församlingshemmet för
boende i Gagnef/Djurås. Medtag eget fika.

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

Välkomna till Lindberghallen

Onsdagen den 18 november klockan 10.00. OBS tiden.
Då kommer Jessica Gropgård, familjejurist från Leksands sparbank, att tala om
”Arv, testamente och framtidsfullmakt”
Våra musikanter underhåller från klockan 9.30. Tag med egen kaffekorg.
Anmälan till: Margareta 070-951 25 61eller Elsa 070-216 81 95
senast tisdag den 17 november.
Begränsat antal platser p g a Coronapandemin.

Vi ses!

www.flodabladet.se
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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

Annons – Corona 3
Minska smittspridningen i din vardag
•
•
•
•
•

Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
Testa dig vid minsta tecken på att du är sjuk
Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
Tvätta händerna ofta
Visa omtanke och håll avstånd

Att vi alla tar ansvar
gör stor skillnad.
Tack för att du håller ut.

www.gagnef.se/corona

