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God Jul och Gott Nytt År!
Öppettider jul & nyår:
Måndag 21 dec
Tisdag 22 dec
Onsdag 23 dec
Julafton 24 dec
Juldagen 25 dec
Annandag jul 26 dec

6-22
6-22
7-21
7-15
7-20
9-20

Nyårsafton 31 dec
Nyårsdagen 1 jan

7-18
9-20

Välkommen in för att handla julmaten hos oss.
I år har vi mer julöppet än någonsin!

Se julens gudstjänster på
Facebook-Gagnefs pastorat
Svenskakyrkan.se/Gagnef
★★★★★★★★★★

Vårt varma tack till alla
som hedrat minnet av vår kära

Gunnel Westerberg

Gagnefs församling
Tors 17/12
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 18/12
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 21/12
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Promenaderna tar juluppehåll fr.o.m. vecka 52
och startar igen vecka 1.

Våra kyrkor är öppna varje dag 09.00-15.00 för
enskild andakt, bön och ljuständning.
Vi har pausat våra verksamheter och gudstjänster men lägger ut förinspelade andakter på
hemsidan och sociala medier.
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Tack för gåvor till olika fonder, blommor
och telefonsamtal till hemmet.
Ett särskilt tack till personalen på Björbo servicehus
för god vård och trevligt bemötande.
Margareta och Morgan
med familjer
Annonskorrektur på tackannons, stl 1/8 sida
i Flodabladet med Mockfjärdsbladet v 51 - 2020

Det blir ett speciellt
jul- och nyårsfirande i år!
Speciellt på det sättet att vi alla ska bidra med det vi kan för att hålla
smittspridningen på en låg nivå. De nya nationella råden från 14/12 är
tydliga med att det är var och ens ansvar och skyldighet att vidta
försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra.
•

Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller
träffar varje vecka.

•

Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

•

Tänk på att hålla avstånd, och var beredd på att vänta utomhus
om du ska besöka Lindberghallen i Djurås och butikerna där.
Undvik datumen 21–23/12 och 28–29/12 om du har möjlighet. Följ
instruktioner och/eller värdar på plats.

•

Rutinerna för bokning av gymnastiksalar/sporthallar är ändrade
med anledning av de nya råden. Läs mer på gagnef.se

•

Läs mer om de nya nationella råden och vad som gäller på
Folkhälsomyndighetens webbplats; folkhalsomyndigheten.se

•

Från Gagnefs kommun vill vi tacka för din insats under det här
speciella året och önska dig en riktigt God Jul (även om den är
annorlunda) och ett Gott Nytt År!

•

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

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Centerpartiet i Gagnefs kommun
Annonskorrektur 1/6 sida för införande v 51 - 2020.

Mockfjärd

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla medlemmar med förhoppning om ett bättre 2021!

PermatsHem i Björbo

tackar alla för det gångna året och önskar er en God Jul & Gott Nytt År
Extra öppet i julveckan, tisdag och onsdag kl. 10-18
Julfröjd i butiken få en lott/köp, där du har chans att få upp till 40% rabatt på hela ditt köp direkt.
(Gäller fram till jul)

25% rabatt på julgardiner mm. Upp till 40% rabatt på kläder.
Nytt: Mängder av ” gosedjur”

Julklappar till alla:
Skinnfällar, handskar & förkläden, smidessaker, porslin & smycken mm.

Välkomna!

Julafton stängt! Öppnar butiken i februari med vårnyheter
Lisbeth
Ord. öppettider: onsd-fred 11.00-18.00, lördag 11.00-14.00

Gör som topmartehnos

- köp julklap

Hedvägen 34, Mockfjärd. 0241-215 15

Välkommen!

Björbovägen 18
786 97 Björbo
Tel: 073-626 37 75
permatshem.se

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Öppettider jul, nyår och trettonhelgen
Djurås

Mockfjärd

Floda

Björbo

23 dec 10-13
24-26 dec stängt
28 dec 10-13
29 dec 10-19
30 dec 10-13
31 dec stängt
1 jan stängt
2 jan 10-13
4 jan 10-13
5 jan 10-13
6 jan stängt

21 dec stäng
22 dec 15-19
23-25 dec stängt
28 dec stängt
29 dec 15-19
30-1 jan stängt
4 jan 9-13
5 jan 9-13
6 jan stängt

21 dec 10-13
22 dec 16-19
28 dec 10-13
29 dec 16-19
4 jan 10-13
5 jan stängt

23-25 dec stängt
31 dec stängt
6 jan stängt

God jul och gott nytt år
önskar vi på biblioteket!

med Mockfjärdsbladet
Nästa vecka (52) är sista numret för året!
Sen är vi åter med första utgivning v2 2021
OBS! FRÅN JANUARI 2021

så har vi ändrad utgivningsdag till tisdagar
Därmed flyttas också manusstopp till
torsdagar kl 12 veckan innan utgivning.
För korrektur gäller onsdagar kl 12
ANNONSMANUS TILL:
annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98
ons-tors kl 10-14
Annonspriser och storlekar hittar ni på hemsidan

www.flodabladet.se

Ny TV till jul?
Tex Samsung, Sharp,
Grundig och Philips.
För inspiration, kika in på

www.elon.se/elonljudbild

Ljudanläggningar till TV,
bt-högtalare, hörlurar mm
Välkommen!
Stationsvägen 1, BJÖRBO
Tel: 0241-79 32 70

Öppettider:
Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00
Lördag 10.00-14.00

JULKLAPPAR från HAGEN
till dig själv eller någon som du vill ge en gåva
• Fäbofrid i sommartid. All inclusive. 1700kr/person
• Kurs i surdegsbak & långjästa matbröd – 1500kr
• Yoga & Bakhelg 12-14 februari och 19-21 mars - 2800kr
• JUL & NYÅRSYOGA, 5 gånger - 750kr
• YOGA - klippkort 10 gånger - 1400kr
• YOGA - terminskort vårterminen 2021, 16 veckor - 2100kr
• Enskild YOGA / YOGASAMTAL, 3 gånger - 1650kr
• GONGBAD - klippkort 5 gånger - 1000kr

God jul och Gott Nytt År

WÅLSTEDTS GÅRD

Välkommen till Wålstedts Gårdsbutik & Yoga i Hagen!
www.walstedtsgard.se • www.yogaihagen.se

Veckans Julklipp!
Eltandborste
Oral-B pro 1 750

Hamburgergrill

Vacuumpackare

199:-

Från

799:-

599:Ord. pris 699:-

Ord. pris 599:-

Gryta

Glas

Våffeljärn

Tefal

Villeroy & Boch,

Åviken, dubbelt

995:Ord. pris 1695:-

olika modeller, 4-pack

795:-

99:-

Ord. pris 995:-

Ord. pris 199:-

Stekpanna
AMT

995:Ord. pris 1595:-

(Priserna gäller så långt lagret räcker.)

Julbordet står dukat varje dag
med riktiga KANONPRISER!
Tex utvalda ljusstakar, stjärnor,
slingor, lampor mm

Julhandla säkert hos oss!
Beställ och hämta dina julklappar i
eller utanför butiken!
Vi kan även leverera klapparna till din dörr.
(inom en radie av 30 km och till avgift.)
Beställningar för leverans av julklappar
innan jul bör ske innan 18 dec.

Varmt välkomna!
Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00
Lör 10.00-14.00
Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70

