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PÅSKHELGEN NÄRMAR SIG!
Kanske firar Ni utomhus..?
Stekpanna, våffeljärn, kaffepanna,
smörgåsjärn, eller munkpanna till
eldstaden?
Kaffetermos?
Allt hittar Ni hos oss!

På

www.elon.se
pågår en digital
påskkampanj.

Under Påskhelgen:
Skärtorsdag öppet 9-18
Långfredag - Annandagen: STÄNGT

Kika gärna in!
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Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70
Ord öppettider: Mån-fre 9.00-18.00, Lör 10.00-14.00

Vill du göra skillnad för någon i sommar?

Är du en person som tycker om att arbeta med människor, är stabil, lojal och har god samarbetsförmåga.
Då ska du söka att jobba hos oss inom äldrevården och LSS i sommar!
Varmt välkommen med din ansökan.
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Annonserna hittar du på Gagnef.se lediga jobb.

ANNONSKORREKTUR

Påskfika på Hjort Olârs kafé!

Öppet skärtorsdag t o m annandag påsk, kl 11-17.
Välkomna att fika i trädgården
eller ta med hem!
www.hjortolarskafe.com

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
På skärtorsdag 1 april stänger
biblioteken kl.13.00. Öppnar igen
efter påskhelgen tisdag 6 april.

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Storlek 1/16
Mossels samfällighetsförening
Pris färg:
419
(inkl moms)
kallas
tillkr/införande
ordinarie årsmöte
onsdag 21 april 19.00 i bystugan
Ärenden enligt stadgarna
10 ggr
Styrelsen

Summa: 4 190 kr (inkl moms)

Företagare!

Med 20% rabatt
3 352 kr (inkl moms)

Har du koll på kommunens upphandlingar?
Aktuella och kommande upphandlingar finns på kommunens
webbplats på adressen www.gagnef.se/upphandling

www.flodabladet.se

Gagnefs pastorat
Måndagar kl. 10.00
Promenad med avstånd, samling vid
församlingsgården i Mockfjärd (inställt 5/4)
Torsdagar kl. 10.00
Promenad med avstånd, samling vid
församlingshemmet i Gagnef
Fredagar kl. 10.00
Promenad med avstånd, samling vid
Filadelfia, Djurås (inställt 2/4)
27 mars – 7 april kl 09.00-15.00 Korsvägsandakt
Gå vår korsvägsandakt: en vandring längs via
Dolorosa – smärtans väg – fjorton stationer.
En vandring i Gagnefs kyrka, en utomhusvandring
vid Mockfjärds- och Floda kyrka.

Ett påskträd - har du aldrig sett det förr?
Nu har du chansen!
Titta in i Floda kyrka på Påskdagen 4 april.
Du hittar det där kl. 9-15
Välkommen in!
konstnären Lotta-Maja Öhman och Floda församling
Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.
Varje dag 09.00-15.00
Gudstjänstvandring i Floda kyrka. I kyrkan finns
en vandring där du kan fira egen andakt vid olika
platser.
Fira andakt tillsammans med oss - du hittar våra
förinspelade andakter på pastoratets hemsida och
sociala medier www.svenskakyrkan.se/gagnef

Glad påsk

önskar personalen i Gagnefs pastorat!

Stanna upp! Vad betyder stationerna för dig i ditt liv?
Skärtorsdag 1 april – söndag 11 april
Tipspromenad för barn och vuxna i Floda och Björbo
(se sep annons)
Ett år sedan det första dödsfallet till följd av
Corona - här hos oss. Vi uppmärksammar det
med en kort Minnesstund - Påskdagen 4 april.
Vid 11-tiden ringer kyrkklockorna i Floda,
Mockfjärd och Gagnef. Strax innan livestreamar
vi på FB (Floda kyrka) från Minneslunden i Floda.
Titta efter minnesmärket - det sitter på björken.

PÅSKAKTIVITET

Skärtorsdagen den 1/4 t.o.m. söndagen den 11/4 - tipspromenad för barn och vuxna.
I Floda startar och slutar tipspromenaden vid Bakke lada nere vid Flosjön, mittemot värdshuset.
I Björbo startar promenaden vid slogboden bredvid Fänforsen och slutar vid scenen.
Mer info finns vid starten. Medtag egen penna!!
Priser lottas ut bland deltagarna i barnens tipspromenad.

Glad Påsk

BJÖRBO LIVS 0241-23100

ÖNSKAR VI
PÅ TEMPO

ÖPPETTIDER:
SKÄRTORSDAGEN: 9-19
LÅNGFREDAGEN: 11-15
PÅSKAFTON:
9-15
PÅSKDAGEN:
11-15
ANNANDAG PÅSK: 11-17

Skärtorsdag 10-15
Påskafton 10-13

Skärtorsdag:
Långfredag:
Påskafton:
Påskdagen:
Annandag påsk:

07.00-20.00
07.00-20.00
09.00-20.00
09.00-20.00
07.00-20.00

Glad Påsk

önskar
tare
Icanders och alla medarbe

Wålstedts gårdsbutik
Öppettider i påsk

ÖPPETTIDER I PÅSK

WÅLSTEDTS GÅRD

Välkomna!

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
ÖPPETTIDER I PÅSK:
Skärtorsdag: 11.00-16.00
Långfredag:
11.00-16.00
Påskafton:
STÄNGT
Påskdagen:
STÄNGT
Annandag påsk: 11.00-16.00
Ord öppettider: Mån - tors 11-16, fre - sön 11-18
(dagens lunch mån-fre 11-14)
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ANNONSSTOPP
fredagar kl 12 veckan innan utgivning.

DAGENS LUNCH -MENY
Vecka 13
Ons 31/3
Tors 1/4

ANNONSMANUS TILL:

annons@flodabladet.se
Tel 070-781 05 98,
ons-tors kl 10-14

Nästa vecka (14)
har vi uppehåll
med bladet.
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Fred 2/4

Pepparrotskött
Kåldolmar
Ärtsoppa & pannkaka
Kalops
Karlssons frestelse
Gravad halstrad fisk m. dillstuvad potatis

Vecka 14
Mån 5/4
Tis 6/4
Ons 7/4

Panerad hoki med kall citronsås
Pasta med skinksås
Raggmunk
Gräddstuvad pytt
Köttbullar med gräddsås & potatismos
+ 3 rätter till (varav en veg.)

Tors 8/4

Ärtsoppa & pannkaka
+ 3 rätter till (varav en veg.)

Fre 9/4

Skinkstek med skysås och äppelmos
+ 3 rätter till (varav en veg.)

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

