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ÄLGJAKTEN NÄRMAR SIG...
HAR DU ALLT DU BEHÖVER?
Lafayettedag fredag 1 oktober
Jaktradiopaket från

2595:-

Ni som köper Jaktradiopaket
får köpa tillbehör till

50% rabatt!
Gäller endast denna dag!

Stor sortering tillbehör
Vi bjuder på Älgfika

Välkomna in!
Stationsvägen 1, BJÖRBO
Tel: 0241-79 32 70
Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00
Lördag 10.00-14.00

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.
På helgerna är det kockens val av meny som gäller.

HOSTENS
NYA HAMBURGERMENY

VARMT VALKOMNA!

Vuxenverksamhet i Floda församling hösten -21
Måndagar kl. 10-12 Käringfritt. Fika, prat och en del studiebesök. Start 4 okt t.o.m. 13 dec.
Tisdagar kl. 10-12 Tisdagsgruppen. Sittande gympa, fika, bingo och prat. Start 5 okt t.o.m. 14 dec
Tisdagar jämna veckor kl. 13.30-15.30 Lillkyrkan. Björbo och Flodas kyrkliga Syförening med
start 5 okt
Onsdagar ojämna veckor kl. 14-16 Floda Församlingshem. Floda och Björbos kyrkliga
Syförening med start 13.e okt

Trivselträff med soppa och underhållning
i Floda Församlingshem
Torsdag den 7 okt. kl. 12.00
Torsdag den 4 nov. kl. 12.00
Torsdag den 2 dec kl. 12.00 (tomtegröt och tomte)
Varmt välkomna!
Carina ”Tulli” Liss

Gagnefs pastorat

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Tor 30/9
18.30 Meditation i församlingshemmet, Gagnef.
Ledare Birgitta Mikaelsson
Fre 1/10
17.30 Gemenskapskväll för alla åldrar med enklare
mat och andakt i Församlingshemmet, Floda.
Anmälan senast 29/9 till
christina.dalberg@svenskakyrkan.se eller
070-352 96 50. Präst C. Dalberg
Sön 3/10
11.00 Högmässa i Mockfjärds kyrka.
Präst M. Carlenius
Sön 3/10
18.00 Gudstjänst i Gagnefs kyrka. Präst M. Carlenius

Bibelsamtal i Mockfjärds församlingsgård
onsdagen 6/10 kl. 19.00

Alla som är intresserade
är hjärtligt välkomna.

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Tidskriftsförsäljning på alla våra bibliotek.
Start måndag 4 oktober.
2 kr/st

Mån 4/10
10.00 Promenad med avstånd, samling
församlingsgården i Mockfjärd.
Ons 6/10
19.00 Bibelsamtal i Mockfjärds församlingsgård.
T. Löppönen
Tor 7/10
12.00 Trivselträff med soppa och underhållning
i Floda församlingshem
Du som är pensionär och bor i Gagnefs
församling, tänk på att du kan använda
kyrktaxi till våra kyrkliga verksamheter.
Ring 0241-100 55 senast kl. 13.00 dagen innan,
40 kr/resa.

ÅRSMÖTE
Välkommen på Årsmöte klockan 14:00
torsdag 14/10 i Floda församlingshem.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av
styrelsemedlemmar och ombud.
Smörgåstårta dryck, kaffe och kaka serveras.
Underhållning med allsång.

Viktigt att du kommer, tag gärna med en vän.
Även du som inte är medlem ännu
är välkommen!

Varje dag är våra kyrkor öppna 09.00-15.00
– kom in, be en bön, tänd ett ljus.

www.svenskakyrkan.se/gagnef

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

