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Vi välkomnar

som stor leverantör hos oss!

Besök oss gärna för att se vad vi har...

Tvätt &
Tork

TV

Kyl &
frys
Telefoni
mm

Se även www.elon.se samt
elon.se/elonljudbild för fullt sortiment.
Varmt Välkomna!
Boka även in vår Höstjippodag 30 oktober!
Se separat annons.

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

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Digitalhjälp på biblioteket
Drop-in-tid för digital hjälp på tisdagar kl. 14 -15 på
Djurås bibliotek med start tisdag 2/11.

Vi kan hjälpa dig som är osäker eller ny på digitala
tjänster att komma i gång. Vi utgår från din förmåga
och hjälps åt i lugn takt.

Torsdagen den 4 november klockan 14.00
kommer före detta polisen Pecke Abrahamsson
till Bodarnas bystuga.
Han kåserar, sjunger och spelar under rubriken
”Underhållande föreläsning om bedrägerier”
Kaffeservering
Lotterier
Kostnad 50 kronor
Anmälan senast måndag den 1 november till:
Margareta 070-951 25 61

Exempel på vad du kan få hjälp med:
- Hur din mobiltelefon, surfplatta eller dator fungerar
och kan användas.

- Använda e-post och sociala medier t.ex. Facebook.
- Komma i gång med bibliotekets e-tjänster så som
digitala böcker, filmer och tidningar.
- ”Mina sidor” på bibliotekets hemsida – låna om, reservera mm.

Välkomna!

Mer information: Mia Basth, 024115417, mia.basth@gagnef.se

Elsa 070-216 81 95
Alla välkomna!
Kom ihåg lunchen på Golfrestaurangen
tisdag 2 november.
Anmälan till Inger Ernestes 070-796 15 75
eller Hans Ernestes 072- 361 57 52
Senast måndag 31 oktober

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Skriva skräck med författaren David Renklint
Få tips till ditt egna skrivande. Passar för dig som är
13-18 år. Begränsat antal deltagare. Anmäl till
david.renklint@gagnef.se
Tisdag 2 nov kl. 14.00-15.00 Djurås bibliotek

Är du över 65 år, har kronisk sjukdom
eller är gravid är det extra viktigt att du
vaccinerar dig. Influensa är mycket smittsamt
och kan göra att du som tillhör
en riskgrupp, blir allvarligt sjuk.
För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Vårdcentral Gagnef
Vaccineringen kommer att ske på
Vårdcentralen. Bokning av tid för vaccination
sker genom webbtidsbokning via 1177
(Mina Vårdkontakter) eller genom att ringa
telefonnummer 0241-498515
måndag- fredag kl. 10-12.
Är du 80 år eller äldre kallas du för
vaccination. Personer som tillhör riskgrupp
prioriteras i första hand.

Sagostund 3-5 år
Välkommen på sagostund! Begränsat antal deltagare.
Anmäl till Djurås bibliotek 0241-15205, bibliotek.djuras@gagnef.se. Endast 1 medföljande vuxen.
Måndag 1 nov kl. 9.30 Djurås bibliotek

Bokfika
Kom och få tips på spännande böcker. Ta med en
eller flera böcker som du har läst. Vi fikar och
boktipsar varandra. Passar för dig som är 10-15 år.
Måndag 1 nov kl. 15.00-16.00 Djurås bibliotek
Onsdag 3 nov kl. 14.30-15.30 Mockfjärds bibliotek

Halloweenpyssel
Papper, pennor, färg, klister, glitter, paljetter…
Spöken, skelett, pumpor….Passar från 7 år.
Begränsat antal deltagare. Anmäl till Djurås bibliotek
0241-15205, bibliotek.djuras@gagnef.se
Fredag 5 nov drop-in kl. 12.00-14.00 Djurås bibliotek

För att underlätta vaccineringen, kom
kortärmat och håll avstånd.

I år sker vaccinering endast på
bokade tider. Ingen drop-in.
Boka tid på din vårdcentral.
Läs mer på
1177.se/Dalarna/influensa

ANNONSSTOPP

För korrektur torsdagar kl 15 veckan innan utgivning.

Utan korr fredagar kl 12 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

Gagnefs församling
Tor 28/10
18.30 Meditation i församlingshemmet.
Ledare Birgitta Mikaelsson
Lör 30/10
18.00 Konsert i kyrkan, Wienerbröderna
Sön 31/10
15.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst M. Carlenius
Tis 2/11
09.00 Frukost för alla i församlingshemmet.
Kia Siljebro, Lena och Lars Olov Nordesjö
berättar om emigration.

Mockfjärds församling
Tor 28/10
10.00 Slink in på församlingsgården
Sön 31/10
11.00 Gudstjänst i kyrkan. Präst M. Carlenius
Mån 1/11
10.00 Promenad med avstånd, samling
vid församlingsgården

Floda församling
Tor 4/11
12.00 Trivselträff i församlingshemmet.
Anmälan till Tulli 073-042 08 19 eller
carina.liss@svenskakyrkan.se
senast ons 3/11 kl. 16.00
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

Vår älskade

Ann-Sofie
Hindrikes
* 18 mars 1982
har lämnat oss
i oändlig sorg och saknad
Nacka och Dala-Floda
den 27 september 2021

JOHAN
Juni, Pelle
Eva och Johnny

Mikael
Övrig familj, släkt och vänner
Vårt liv är en vindfläkt,
en saga, en dröm
En droppe som faller
i tidernas ström
Den skimrar i regnbågens
färg en minut,
brister och faller
och drömmen är slut
Begravningen äger rum i Dala-Floda
kyrka den 29 oktober kl 10.00. Valfri
klädsel och alla hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänd gärna ett ljus för Ann-Sofie
på bohmansbegravning.se

HÖSTJIPPO!!
Lördag 30 oktober kl. 10-14
Gör hösten ”Så mycket bättre”

Kanske med en ny TV

från SAMSUNG från 3490:-

Lyssna på skön musik från en bt-högtalare
Härlig belysning

från JBL, från

990:-

och LED- ljus.

Vi gör plats åt massor av julnyheter.
Kanonpriser på utvalda adventsstakar, stjärnor mm

Kampanjpris på SAMSUNG tvätt 7995:- (op 9995:-)
(Gäller endast denna dag, så långt lagret räcker!)

Fyndpris!!!
Ett utställningspaket
Kyl- & Frys från

SAMSUNG, svart!

3000:- RABATT!
(op 23990:-) Först till kvarn.
Alla som köper valfria vitvaror under dagen bjuds på gratis leverans,
installation och bortforsling. Värde 1297:(Gäller inom en radie av 30km.)
Vi bjuder på korv med bröd!
Varmt välkomna

Stationsvägen 1, BJÖRBO Tel: 0241-79 32 70

Öppettider: Måndag-fredag 9.00-18.00 Lördag 10.00-14.00

