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Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och
representera dig som medlem i Svenska kyrkan
Vi jobbar bland annat för:
- att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet säkras.
- att kyrkans framtid säkras genom ett stabilt medlemsantal och därigenom en
tryggad ekonomi.
- att kyrkan i sin verksamhet jobbar miljövänligt och tar ansvar över klimatet.
- att kyrkan motverkar diskriminering och rasism
- att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom samarbete med offentlig sektor
och frivilligorganisationer.
- att Svenska kyrkan är en god arbetsgivare.

RÖSTA I KYRKOVALET DEN 19 SEPTEMBER
GAGNEF

Äntligen! Nu KÖR vi igen!
Terminsstart: tisdag 14 september
Tisdagar kl. 15 åk 1 - 4 Barnkören
Tisdagar kl. 16 åk 5 - 8 Ungdomskören
Tisdagar kl. 17 åk 7 - 8 Tjejkören (varannan vecka)
(vi startar med samma grupper som förra året)

Plats: Församlingsgården i Mockfjärd
Info: Anna-Karin 070-654 09 59 anna-karin.lisell@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Floda kyrkokör
Nu äntligen får vi träffas och sjunga igen!

Mockfjärds kyrkokör
startar terminen
tisdag 14 september kl.18.30

Du är välkommen att vara med!
Info: Anna-Karin 070-654 09 59

Vi ses som vanligt i Floda församlingshem
torsdagar kl.19.00 med start
den 16 september.
Gamla som nya körsångare
hälsas varmt välkomna!
Anna Dalfors Warg:
anna.warg@svenskakyrkan.se
070-283 78 38

Är DU den vi söker?
Gagnefs pastorat söker
1 pedagog, vik 50%
Läs mer

www.svenskakyrkan.se/gagnef
Ansök senast 26 september

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Vårt varma tack
till alla er som hedrat minnet
av vår älskade

Kenneth Larsson

Gagnefs pastorat
Sön 12/9
11.00 Söndagsgudstjänst med avtackning av Noomi
Bjurén Grönberg och Josefin Rådbo i Gagnefs kyrka.
Anna-Karin Lisell och Ingemar Ihlis
medverkar. Kyrkkaffe. Präst M. Carlenius, J. Rådbo
och N. Bjurén Grönberg. Vi följer restriktionerna
och i Gagnefs kyrka kan det vara max 119 personer
på anvisade på platser så kom i tid. Vi sänder även
gudstjänsten live på Gagnefs pastorats facebooksida.

för allt deltagande vid begravningen
samt för alla vackra blommor och minnesgåvor

Mån 13/9

EWA
Henrik, Hillevi
Lionel

1/8 sida, pris 538 kr (inkl moms)

10.00 Promenad med avstånd, samling
församlingsgården i Mockfjärd.
Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?
Rösta i kyrkovalet 6 – 19 september
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Vi söker en Operatör till pelletsfabrik
Är du tekniskt intresserad, ansvarsfull och vill lära dig nya arbetsuppgifter?
Skiftgång, B-körkort, tillträde snarast. Välkommen med ansökan och frågor till
ingemar@dalapellets.se 070-578 87 87

Dala-Floda Intresseförening
kallar till årsmöte
Onsdagen 22/9 kl 19.00 i Flodahallen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ärenden inlämnas senast 15/9 till info@dala-floda.se
Information om projektet ”Vägar till Framtiden”
samt hur kan framtiden för Strandbackens skola se ut?
Vi bjuder på kaffe
Välkomna
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Öppettider:

Tel: 0241-225 94

Mån- tors 11-16, fre - lör 11-20, sön 11-18
(dagens lunch mån-sön 11-15)

Följ oss på sociala medier

Flokullornas Kök och Restaurang

flokullornaskok

Dagens lunch serveras mellan 11-15 varje dag

Två huvudrätter presenteras i veckomenyn på sociala medier, men vi har även fler rätter på menyn dagligen.

Meny v 36

Meny v 37

Tis

Fläsk och löksås
Saltsill och löksås

Mån 13/9

Stekt fisk med kall sås
Vegetarisk gryta

Fisk med saffransaioli
Levergryta
Pannkaka och ärtsoppa
Kålpudding

Tis

Raggmunk och fläsk
Paj med svamp och parmesan

Ons 15/9

Moussaka
Pasta med lax, fetaost och räkor

Dillkött
Salsakyckling

Tors 16/9

Pannkaka och köttsoppa
Biff Lindström

Fre

Porterstek
Kyckling i dijonsenap & färsk basilika

7/9

Ons 8/9
Tors 9/9
Fre 10/9

Dagligen finns vegetariska alternativ

Recept

Lördagar och söndagar serveras det huset förmår

14/9

17/9

Västergyllenkaka

Äppelkaka är helt rätt den här årstiden då äppelträden dignar av mogna frukter.
Denna är otroligt god med en klick vaniljsås eller lättvispad grädde till.

Rccept ca 8 bitar Fyllning
3,5 dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
1,5 dl strösocker
100 g smör
1 ägg
0,5 tsk salt

Gör så här:

4-5 rivna äpplen
1 msk strösocker
1 tsk kanel

1. Sätt ugnen på 225 grader
2. Blanda alla torra ingridienser, tillsätt smöret och finfördela med fingertopparna. Tillsätt ägget och arbeta snabbt ihop degen.
3. Riv äpplena (med eller utan skal) och blanda med socker och kanel.
4. Smörj en rund form ca 20 cm i diameter. Tryck ut hälften av degen i formen och täck den med fyllningen.
5. Fördela resten av degen ovanpå och tryck ut jämt.
6. Baka mitt i ugnen ca 30 min. Låt svalna något innan servering.
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ANNONSSTOPP
För korrektur torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.

Utan korrektur fredagar kl 12 vackan 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

Håll i, håll ut –
än är det inte över!
Smittspridningen ökar igen om än från låga nivåer. Det är du och jag,
som genom att vi tar vårt ansvar och följer råd och rekommendationer,
kan hålla den i schack. Vaccinationsviljan är stor i kommunen – tack för
att du vaccinerar dig!
•

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt
sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska
smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt
väljer att vaccinera sig.

•

Stanna hemma om du är sjuk.

•

Umgås helst i en mindre krets. Om du träffar fler än dina närmaste
bör du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning.

•

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.

•

Arbeta hemma om du har möjlighet.

•

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

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

Luftvärmepumpsdag

tisdag 14 september

Sänk din värmekostnad med en låg investering!
Lars-Erik, expert från Fuji finns här och svarar på
Dina frågor samt ger råd för vad som är bästa
lösningen för just Dig.

Pris

16.900:(inkl ROT och pumpinstallation)

kerströms El, på
Å
s
o
h
e
Presentkort värd
denna dag!
r
e
d
n
u
p
m
u
p
r
le
äl
st
e
köpet till alla som b

1000:-

Passar villa, fritidshus, garage
eller industrilokal
Varmt Välkomna!

Stationsvägen 1, BJÖRBO Öppettider: Måndag-fredag 9.00-18.00, lördag 10.00-14.00

