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Mockfjärds församling
Onsd 10/2

Gagnefs församling
Tors 11/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet, Gagnef
Fred 12/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås

14.00 Kort andakt i kyrkan med gemensam sång
tillsammans med Ingrid och Anna-Karin.
Max åtta deltagare, ring och anmäl dig till
Ingrid 070 – 416 00 33 senast 10/2 kl 12.00.
Månd 15/2
10.00 Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården
Onsd 17/2
14.00 Kort andakt i kyrkan med gemensam sång
tillsammans med Ingrid och Anna-Karin.
Max åtta deltagare, ring och anmäl dig till
Ingrid 070 – 416 00 33 senast 17/2 kl 12.00.

med Mockfjärdsbladet

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.

ANNONSKORREKTUR
www.svenskakyrkan.se/gagnef

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Ny gratis lokal nättidning för området Floda-Gagnef

Nya Dalälvens Tidning

Du hittar oss på Flodaonline.se
och på Facebook @NyaDalalvensTidning
Hittills har vi startat blygsamt med några få artiklar om bland annat dansbanebygget i Floda, nyårsmarschaller i Boan och Coronaläget i kommunen. Vi ger även en genomgång av kommunpolitiken, där fullmäktige beviljat utbygge av E16, potentiella dammar i Björbo, medborgarförslag och andra viktiga lokala
frågor. Vidare har vi en artikel om Tjörkullrôr på julmôro i Floda. Tanken är att tidningen agerar som en
plattform för den som vill dela med sig åsikter, gamla historier eller egna reportage, helt utan kostnad.
Sen omSamlingsannons
allting går väl kan
vi meddela att vi kommer sätta upp en fysisk redaktion i Floda, där artiklar kan
Gagnefsbladet och Floda/Mock7ärdsbladet vecka 4.
lämnas in och diskuteras direkt till oss på tidningen, vi återkommer om det. Slutligen är NDT glada att
stötta Flodabladet som vi vill fortsätta se i tryck då vi anser att de fysiska medierna har en fortsatt roll, i
synnerhet att nå ut till de som står utanför digitaliseringen.
Logga: Kyrkovalet 2021.

Mvh / NDT

Storlek: ½ sida.
Vänligen sänd korrektur.
Mvh Gun Sjönneby, Gagnefs pastorat

Upprop &ll Kyrkovalet 2021!

Upprop till Kyrkovalet 2021

Var med och påverka Svenska kyrkans framLd!

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid!

Är du intresserad av kyrkan och dess arbete och vill vara med och göra skillnad!
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Vill du ställa upp i kyrkovalet så kan du kontakta oss via telefon eller e-post
senast
den 19 februari 2021.
BirgiSa
Ihlis
070-777 63 68
giSan.ihlis@gmail.com
AneSe KoLlainen

Birgitta Ihlis

070-208 30 32

aneSe.koLlainen@gmail.com

070-777 63 68

gittan.ihlis@gmail.com

AriAnette
Vähäjylkkä
Kotilainen

073-827
070-208
30823245

ari@takvard.se
anette.kotilainen@gmail.com

Jenni
Ari Nises
Vähäjylkkä

073-774
073-827
82754544

jenni.nises@hotmail.com
ari@takvard.se

Jenni Nises

073-774 75 44

jenni.nises@hotmail.com

ANNONSSTOPP
torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.
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

Lämna förslag till Gagnef kommuns

Kulturpris 2021
Nu är det dags att nominera till Kulturpriset 2021!
Priset delas ut varje år för insatser inom kulturområdet
under längre tid. Du som bor i Gagnef kan nominera och
det är Kultur- och Fritidsnämnden som beslutar om vem
som ska få kulturpriset.
Du kan nominera en eller flera personer/föreningar verksamma
i eller med anknytning till Gagnefs kommun samt inom
arkitektur, dans, drama, foto, konst, kulturarv, litteratur och musik.
Prissumma är 10 000 kr. I det fall flera nominerade utses
delar dessa på prissumman.
Sista dag för nominering: 31 mars 2021
Nomineringen skickar du in här:
https://minasidor.gagnef.se/kulturpris
Alternativt kan du skicka in din nominering till:
Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef, registrator@gagnef.se
Frågor? Kontakta kultursekreterare Gunilla Tegen,
0241-15313, gunilla.tegen@gagnef.se

Foto: Inga-Britt Hellgren, Björbo

– mötesplats mitt i Dalarna –
Tel 0241-151 00 I www.gagnef.se

Vi håller i och håller ut!
Detta nummer webbaserat men nästa nummer
räknar vi med att publicera som pappersutgåva.

Gynna gärna Flodabladet genom Corona-krisen
med att annonsera, t ex en stående annons till rabattpris.

Pappersutgåvor är inte helt ute än

Det finns fortfarande en genration som inte är riktigt bekväm
med sociala medier och nyheter/tidningar via webben.
Även dessa bör få ta del av viktig information.

