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#gymnasieval
Har du tankar
inför gymnasievalet?
Kom på vårt Öppet Hus för att få
vägledning. Träffa elever, lärare, studie- och
yrkesvägledare. Välkommen!

LEKSANDS GYMNASIUM
Onsdag 10 november klockan 18.00-20.00

Julskyltning i Björbo
Lördag 27 november
Mysig stämning och fina erbjudanden i butikerna.
Hästskjuts, tomte mm.
Se kommande annonser.

Litet nostalgi

Ur Flodabladet nr 38, 1956

MOROTSUPPTAGNING
påbörjas omkring den 1 okt.,
finns det några som vill hjälpa
till? Ring efter kl. 20 till
Erik Wålstedt.
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HJÄRPHOLNS PENSIONAT
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Även på plats med start en timme innan föreställningen.
Arrangör: Gagnefs kommun
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Skall våra fäders sista vilorum (dom so
dalgång) förvandlas till ett gyttjeträs
Fredagen den 28 sept. 9.30 äro represen
Dagens lunch serveras mellan 11-15 varje dag inom Floda kallade till information hos
Tre huvudrätter presenteras i veckomenyn på sociala medier, men vi har även fler rätter på menyn dagligen.
Litet nostalgi Har Floda kommuns befullmäktige haft ex
På helgerna är det kockens val av meny som gäller.
Ur Flodabladet nr 38, 1956
Tis 10/8 Fläsk och löksås
socknens svar på planerade kraftbygge?
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Dagens lunch -meny v 32

Boka årets julbord hos oss!
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Hagforsen!?
Bokning
på 0241-225
(tonval 1) - Eller äga vi inte längre kommunalt
självstyre och bestämmanderätt över socknens ödesfrågor? -

Flokullornas KÖK & RESTAURANG

Till sist är det nog så att de naturbundna skönhetsvärdena som berika oss
osjälviskt - romantiskt — känslomässigt äro de enda vi ej ha råd att mista! Det skall en gång vara vår sista arvslott att förvalta! Eller skall
det i brist på förutseende alltid bliva ett: FÖRSENT??

Gagnefs församling

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin

Medlemmar i SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Tor 11/11
12.00 Sopplunch i församlingshemmet.
Anmälan senast tis 9/11 kl. 13.00 till
ingrid.franzon@svenskakyrkan.se
eller 070-591 24 48
Tor 11/11

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK
Filosofikafé
Onsdag 17/11 kl. 18:30 på Djurås bibliotek.

18.30 Meditation i församlingshemmet.
Ledare Birgitta Mikaelsson

Gemensamt funderar vi över och samtalar om de stora frågorna. Inga förkunskaper i filosofi behövs. Bara nyfikenhet,
öppenhet och din egen erfarenhet. Samtalsledare är Carina
Lindstedt. Vi bjuder på fika.

Fre 12/11

Temat för träffen är Ansvar.

09.30 – 11.30 Öppen förskola i församlingshemmet
Fre 12/11

Max 8 deltagare med föranmälan. Anmäl dig via mejl till
christian.wells@gagnef.se eller ring 0241-15419.

18.00 Konsert i kyrkan, Mozart
Sön 14/11
18.00 Mässa i kyrkan. Präst T. Löppönen

Mockfjärds församling
Tor 11/11
10.00 Slink in på församlingsgården
Sön 14/11
11.00 Familjegudstjänst i kyrkan. Barn och
ungdomskören. Fika. Präst T. Löppönen
Mån 15/11
10.00 Promenad, samling vid församlingsgården

Floda församling
Tor 11/11
09.30 – 11.30 Öppen förskola i
församlingshemmet, Floda
www.svenskakyrkan.se/gagnef

Medlemsmöte
Välkommen på medlemsmöte 14:00
torsdag 18/11 i Floda församlingshem.
Wolfgang Immler kommer och berättar på temat
”Är humlor och bin hotade i Floda”
Kaffeservering
Redan nu kan du också föranmäla dig till
årets jullunch som går av stapeln
9/12 klockan 13:00.
Även icke medlemmar är välkomna.
Mer info kommer senare i Flodabladet.
Ring Margaretha 073-627 6665 eller
Gunilla 073-157 1707

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

www.flodabladet.se

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
Litet nostalgi
LitetAnnonspriser
nostalgi
och storlekar hittar ni på hemsidan
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www.flodabladet.se
HJÄRPHOLNS PENSIONAT

MOROTSUPPTAGNING

Festmiddagar—supéer.
Gör en bilutflykt—strunta i matsäcken—ät middag på Hjärpholn.
Tel. Nås 100.

påbörjas omkring den 1 okt.,
finns det några som vill hjälpa
till? Ring efter kl. 20 till
Erik Wålstedt.

Litet nostalgi

Ur Flodabladet nr 38, 1956

S. O. S.— ALARM
Vill Du att Hagforsens ”eviga sång” ska nedtystas, och att denna nervläkande melodi aldrig mera ska inspirera skalder och trollbinda älskande
par?
Skall våra fäders sista vilorum (dom som kultiverat och odlat upp älvens
dalgång) förvandlas till ett gyttjeträsk?
Fredagen den 28 sept. 9.30 äro representanter för skilda organisationer
inom Floda kallade till information hos kilowattjägarna.
Har Floda kommuns befullmäktige haft extra sammanträde för att besluta om
socknens svar på planerade kraftbygge? Kan där finnas mera än ett enigt
svar: Inga bojor på Hagforsen!? - Eller äga vi inte längre kommunalt
självstyre och bestämmanderätt över socknens ödesfrågor? Till sist är det nog så att de naturbundna skönhetsvärdena som berika oss
osjälviskt - romantiskt — känslomässigt äro de enda vi ej ha råd att mista! Det skall en gång vara vår sista arvslott att förvalta! Eller skall
det i brist på förutseende alltid bliva ett: FÖRSENT??
Per-Hild. Perjons

