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Information från Kultur- och fritidsförvaltningen

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Öppettider:

Mån - tors 11-16, fre - sön 11-18
(dagens lunch mån-fre 11-14)

DAGENS LUNCH -MENY
Vecka 12
Ons 24/3

Korvgryta med champinjoner & paprika
Kålpudding
Tors 25/3 Ärtsoppa & pannkaka
Oldbergarlåda
(Benfri kotlett m baconsås & potatismos)

Fred 26/3

Medaljörer efterlyses
Är du idrottare som tävlar för förening i Gagnefs kommun
eller bosatt i Gagnefs kommun och tävlar för förening i
annan kommun?
Gagnefs kommun uppvaktar årligen idrottare som under året
tagit guld-, silver- eller bronsmedalj i officiellt Svenskt Mästerskap
eller högre. Maila medaljörens kontaktuppgifter senast 20 april
till: Yvonne Andersson, förvaltningsadministratör,
yvonne.andersson@gagnef.se
Uppvaktning av medaljörer sker i
samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 21 juni.
www.gagnef.se

Biff Lindström
Stekt lax m senapsdillkräm

Vecka 13
Mån 29/3
Tis 30/3

Stuvade makaroner med falukorv
Chicken á la King
Fläsk med löksås
Stekt fisk med stuvad spenat

Varje dag finns även ett vegetariskt alternativ!
Ring in din beställning före kl 9.00 samma dag
för utkörning till personer i riskgrupp.

0241 - 225 94

med Mockfjärdsbladet

ANNONSSTOPP
fredagar kl 12 veckan innan utgivning.
ANNONSMANUS TILL:

annons@flodabladet.se
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Annonser inför påsk behöver vi
n
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senast fredag 26/3
Tel 070-781 05 98,
ons-tors kl 10-14

för publicering i påskveckan.

V 14 har vi uppehåll
med bladet.

Med anledning av pandemin så blev förra årets konstrunda inställd.
I år har vi ställt om så att vi kan ge förra årets deltagare en ny chans.
Det blir tyvärr inga ateljé-/ galleribesök, men vi har fyllt vår webbplats,
konstgagnef.se, med fler än 200 bilder. Dessutom ställer vi ut verk av
samtliga utställare i skyltfönstren i Lindberghallen, Djurås.

konstgagnef.se

konstgagnef

Besök gärna skyltfönsterutställningen en och en. Är det många i lokalen så vänta
hellre utanför till dess att trängsel kan undvikas. Håll avstånd och sprita händerna.

PÅMINNELSE!

Vid beställning av t ex påsktallrik, smörgåstårta, planka mm nu till påsk

så är sista dagen FREDAG 26/3
Tel 0241-225 94 eller kom in i butiken.
/ Nette på Flokullornas kök & restaurang

ANNONSKORREKTUR

Gagnefs pastorat
Måndagar kl. 10.00
Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården i Mockfjärd
Torsdagar kl. 10.00
Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef
Fredagar kl. 10.00
Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås
Onsdag 24 mars kl. 14.00
Andakt i Mockfjärds kyrka. Timo och Anna-Karin.
Max åtta deltagare, ring och anmäl dig till Ingrid
070 - 416 00 33 senast kl. 12.00 samma dag.

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16
Pris färg:SÖDRA
419 kr/införande
(inkl moms)
FLODA
VÄGSAMFÄLLIGHET
kallar härmed till årsmöte
söndagen den 11/4
10kl.
ggr16.00.
190 kr
(inklutomhus
moms)
P.g.a. Summa:
Covid-194 hålls
mötet
vid Södra växeln.
Med 20% se
rabatt
För mer information,
hemsidan.
3 352 kr (inkl moms)

Lördag 27 mars från kl 9.00
tills det tar slut säljs påskris och bröd till förmån för
Act:s fasteinsamling. Vi finns vid ICA i Mockfjärd.
Kyrkliga syföreningen och Actgruppen i Mockfjärd
hälsar er välkomna!
27 mars – 7 april kl 09.00-15.00 Korsvägsandakt

Björbo vägförening skjuter upp sitt möte
till i maj för att kunna vara ute.
Hälsar styrelsen

Gå vår korsvägsandakt: en vandring längs via
Dolorosa – smärtans väg – fjorton stationer.
En vandring i Gagnefs kyrka, en utomhusvandring
vid Mockfjärds- och Floda kyrka.
Stanna upp! Vad betyder stationerna för dig i ditt liv?
Varje dag 09.00-15.00
Gudstjänstvandring i kyrkan. I kyrkan finns en
vandring där du kan fira egen andakt vid olika
platser.

Ordinarie stämma
Med delägarna i
Sälje – Borgshedens samfällighetsförening,
2021-03-29 kl 19.00. Mötet genomförs som
telefonmöte. Anmäl deltagande till ordförande
Lars Lindvall på lars.lindvall@viati.se
Information om telefonnummer och åtkomstkod
samt årsmöteshandlingar erhålles via mail.
Ärenden: Enligt gällande stadgar
Styrelsen

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
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Årsmöte för
Sälje-Svedjebyn samfällighetsförening
kommer att ställas in.

Corona-information vecka 12
Information från Vårdcentral Gagnef
Vi vill informera om hur det aktuella läget ser ut gällande covid-19
vaccineringen för våra listade.
Just nu pågår vaccinering för 80 år och äldre.
Vaccinering för 79–75 år påbörjas vecka 13 och vi hoppas att alla skall
ha fått första dosen under vecka 13–16. Kallelse via brev kommer 1–2
veckor innan bokad tid. Ordningsföljden är 79 år och neråt.
Nytt är att vi kommer att vaccinera på vårdcentralen under hela
vaccinationsperioden då vi inte får de stora leveranserna av vaccin som
planerades under april och maj. Tegera arena i Leksand är i dagsläget
ej aktuellt. Leveranser av vaccin är föränderligt och vi vaccinerar
utifrån tilldelning.
Varmt välkomna till oss för vaccinering av covid-19!

Allmänna råd och rekommendationer
•

Stanna hemma om du är sjuk.

•

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel. Handla en
och en och var uppmärksam på de restriktioner som finns i butiker
och näringsställen.

•

Umgås helst i en mindre krets så att antalet nära kontakter
minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre.
Undvik också att ingå i flera olika grupper.

•

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

