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Detta nummer finns endast
på webben och kommer inte
ut i pappersformat.
Gagnefs församling
Tors 21/1
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef

Stipendium att söka

Fred 22/1

Vem kan söka?
Du som är född eller bor i
Floda församling och utbildar dig
inom sjuk-/ socialvård eller för kyrklig tjänst.

10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

Mockfjärds församling
Månd 25/1
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården

ur Kerstin Larssons Minnesfond.

Upplysningar C Dalberg, tel 070 - 352 96 50
Ansökan skickas till: Floda församlingsråd,
Kyrkbyvägen 2, 786 95 Dala-Floda
dala-floda.forsamling@svenskakyrkan.se
senast 8 mars 2021

Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.
Fira andakt tillsammans med oss, du hittar våra
förinspelade andakter på pastoratets hemsida
och sociala medier.

med Mockfjärdsbladet

www.svenskakyrkan.se/gagnef

ANNONSKORREKTUR

KALLELSE
Pastoratets kyrkofullmäktige kallas till extra
sammanträde, digitalt via skype,
måndagen den 25 januari 2021 kl 19.00.
Ärenden enligt till ledamöterna
utsänd kallelse.

Ni når oss dygnet runt på
0241-20990, 0281-20990

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16

Mötet kan följas via pastoratets hemsida
www.svenskakyrkan.se/gagnef
Jan Wiklund, ordförande

För första gången sedan Flodabladet startades så kan vi inte ge
ut ett blad i pappersformat. Coronapandemin ställer till det med
nästan alla arrangemang inställda.
Tack vare lojala och återkommande annonsörer har vi trots allt
kunnat publicera Flodabladet i stort sett på samma sätt som tidigare.
Men då vi just idag och med detta numret, saknar underlag för
annonser i den utsträckning som krävs för att ge ut bladet i
pappersform så är vi tvugna att endast distribuera bladet på web.

Ofta behöver vi material att fylla ut bladet med, s k “plugg”

Så till er läsare; dela gärna med er av sådant
som kan vara roligt för andra att ta del av.

Det kan vara
- Matrecept
- Anekdoter
- Bilder
- Tips
- En berättelse
- Nostalgi
- Böcker/recentioner
- Filmer/recentioner
- En artikel om något arrangemang
(i vårt upptagningsområde)

Spåna fritt!
skicka till:

annons@flodabladet.se

Nr 1
Litet nostalgi

Ur Flodabladet nr 1, 1955

FOLKETS HUS MOCKFJÄRD
Lördagen den 8 januari kl. 21.00
JAI ELVING med sin orkester
Dans
Scenshow
Publikens önskeprogram

Några annonser i
flodabladet från
1955

Litet nostalgi

Ur Flodabladet nr 1, 1955

Vi träffas förstås på
S K Y M N I N G S B A L E N i Flodapaviljongen
Lördagen den 8 jan. kl. 21.oo Musik: Lars Götes Kvint.
Stor tombola med värdefulla vinster
Serveringar
Kaffeservering i Hemvärnsgården
Byggnadsföreningen

Nr 2
Litet nostalgi

Litet nostalgi

Ur Flodabladet nr 2, 1955

Ur Flodabladet nr 2, 1955

BRA LÄSNING
För alla åldrar finner Ni hos Martin Nordqvist, som har böcker från
Folket i Bild och Tidens förlag,
intresserade ungdomar får bli återförsäljare av böcker och tidningar.

Härmed framföra vi ett tack till
herr och fru Erik Haglund för
den trevliga personalfesten de
ordnat för oss.
Verkm. och arbetare vid Haglunds
Snickerifabrik

Litet nostalgi

Litet nostalgi

Ur Flodabladet nr 2, 1955

RABATTKVITTON
för 1954 skall inlämnas före januari månads utgång.
I.C. Djurås

Ur Flodabladet nr 2, 1955
Julen dansas ut kring Holsåkers julgran på söndag

kl. 19.00

