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Fänforsdagen nu på lördag 12.00
Hjärtligt välkomna till årets Fänforsdag, ett samarbete mellan Intresseföreningen, Konst i byn och Björbo IF.

Program
12.00 Portarna öppnas. Förevisning Konst i byn. Tillverkning av barkbåtar.
13.00 Ankrace
13.30 På Fänforsens scen: Lill Boberg
14.00 Barkbåtsrace
14.30 Ankrace 50/50.
15.00 Avslutning och prisutdelning
Se www.bjorboif.com – Ankrace för regler och prislista.
Dessutom:
Ponnyridning, kaninhoppning, försäljning av 50/50-ankor och eventuellt överblivna ankor till första Ankracet,
hamburgare och fika samt hoppborg för de yngsta.

Varmt välkomna till årets Fänforsdag i Björbo!

Butiken på Sollerön öppen varje dag kl 10-18

15-liters jordgubbslådor för försäljning.
BJÖRBO vid Tempo
tors 31/8 kl 16-16.30
sön 3/9 kl 14-14.30

DALA-FLODA Vid Ica
tors 31/8 kl 17-17.30
sön 3/9 kl 15-15.30

NÅS vid Tempo
fre 1/9 kl 16-16.30
tis 5/9 kl 16-16.30

DALA-JÄRNA vid Hemköp
fre 1/9 kl 17-17.30
tis 5/9 kl 17-17.30

ON!
NU ÄVEN HALL Ring för beställning 076-212 15 88 / Peter
www.sollerojordgubbar.se | Följ oss på Facebook

I år är det dags för kyrkoval

Valet omfattar val till Kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Gagnefs pastorat.
Med posten kommer snart röstkortet och där finns angivet var och när ni kan rösta.
Det är viktigt att ni går och röstar och väljer dem som skall företräda er i de kyrkliga frågorna.
Valnämnden

Förtidsröstning i röstningslokaler i Gagnefs pastorat, Kyrkovalet
4-9/9, 11-16/9
6/9 och 13/9
6/9 och 13/9
6/9 och 13/9

Tid för röstning: 09.00-12.00 Gagnefs församlingsexpedition,
Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef
Tid för röstning: 17.00-20.00 Gagnefs församlingsexpedition,
Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef
Tid för röstning: 14.00-16.00 Mockfjärds församlingsexpedition,
Hedvägen 16, 785 42 Mockfjärd
Tid för röstning: 10.00-12.00 Floda församlingsexpedition,
Kyrkbyvägen 2, 785 44 Dala-Floda

På valdagen den 17 september 2017 kan du rösta i dessa vallokaler.
Tid för röstning: 12.30-20.00.
Distrikt - Gagnefs 1:
Gagnefs församlingshem, Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef.
Distrikt – Mockfjärds 1: Mockfjärds församlingsgård, Hedvägen 19, 785 42 Mockfjärd.
Distrikt – Floda 1:
Floda församlingshem, Kyrkbyvägen 17, 785 44 Dala-Floda.
På valdagen den 17 september 2017 kan du också rösta i dessa röstningslokaler.
Tid för röstning: 14.00-16.00.
Björbo Lillkyrka, Liljevägen 2, 785 45 Björbo.
Gagnefs församlingshem, Kyrkbyvägen 35, 785 30 Gagnef
Bäsna skola, Bäsnavägen 23 A, 781 95 Borlänge.
Himmilsgården, Färjbacksvägen 5 B, 785 61 Djurås.

Kyrkovalet 17 september 2017
I en värld fylld av oro och motsättningar där demokrati är långt ifrån självklar samlas vi till
kyrkoval. Vi som tillhör kyrkan skall välja våra företrädare till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige
samt Kyrkofullmäktige.
Många har lämnat Svenska kyrkan sedan skilsmässan från staten. Ändå är kyrkan
en betydande maktfaktor i samhällslivet. Hur den makten förvaltas och utövas
är av stor betydelse nu och för framtiden.
Utnyttja din demokratiska rätt genom att rösta den 17 september!
Socialdemokraterna i Gagnef

Mockfjärds församling
Sönd. 3/9 12:e efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst. N. Renman
Tisd. 5/9
18.30 Församlingsgården övervåningen.
Kyrkokören terminsstartar (Se sep. annons)
Torsd. 7/9
10.00 Församlingsgården. Slink in med orkestern
15.00 Ungdomskören (Se sep. annons)
15.45 Barnkören (Se sep. annons)

Syföreningarna behöver dig!
I Floda församling finns två kyrkliga syföreningar.
Båda välkomnar varmt dig som vill vara med!
Vi handarbetar och fikar. Våra alster säljs eller
auktioneras ut till förmån för hjälpbehövande
i Sverige och utomlands.
Dala-Floda
Vi träffas på torsdagar ojämna veckor kl. 13.30
i Floda församlingshem. Start 31/8.
Björbo
Vi träffas tisdagar jämna veckor kl. 13.30
i Björbo lillkyrka. Start 5/9.
För mer information ring
Catharina Wiberg tel. 230 32

Floda församling
Sönd. 3/9 12:e efter trefaldighet
18.00 Gudstjänst. N. Renman
Tisd. 5/9
13.30 Björbo lillkyrka. Kyrkliga syföreningen terminsstartar. Vi ses varannan vecka, jämna veckor.
Nya medlemmar välkomnas! (Se sep. annons)
Torsd. 7/9
12.00 Trivselträff i Floda församlingshem

FORDONSTRÄFF
Alla typer av entusiastfordon

är välkomna till f d Flosjöns såg i Dala-Floda

söndag 3/9 kl 14-17

Har ni inget eget kom gärna och titta.
Korv och fika finns att köpa.
För mer info
070-356 08 47 Conny.

Vill Du sjunga i kör?
Nu terminsstartar körverksamheten
i Mockfjärds församling.
Välkommen att vara med!
- Kyrkokören tisdag 5/9 18.30 (övervåningen)
- Ungdomskören (åk 5-7) torsdag 7/9 15.00
- Barnkören (åk 1-4) torsdag 7/9 15.45
Vi övar i Mockfjärds församlingsgård
Info: Anna-Karin Lisell 070-654 09 59

Höstens första TRIVSELTRÄFF!
Vi träffas i Floda församlingshem den 7 sept
kl 12.00. Lunch till självkostnadspris.
Dagens gäst Jan-Erik Jonsson spelar och
berättar historier.
Anmäl dig senast den 5 sept till Catharina
Wiberg tel. 23032 eller till Lillan Berglund
tel. 23176.
Tala om vid anmälan om du behöver skjuts.
I samarbete med
studieförbund

MATJORD

Sållad matjord säljes. Finns i Björbo.

Transport ordnas.
Roland 070-529 90 06

Hjärtligt välkomna önskar
E.O.Olssons donation
i Floda Församling

VÄVINTRESSERADE!
Mån 4 sept startar vi höstens aktiviteter.
Hjärtligt välkomna till Floda vävstuga!
(Församlingshemmets källarvåning)

Från ax till limpa
Så gör vi Flodabladet och Mockfjärdsbladet
Vi har tidigare berättat om annonsmottagning, layout, tryckning och distribution av bladen. En hel del administration krävs också liksom framtagande av redaktionellt material. Allt detta arbete görs ideellt. Här berättar vi om det.
Redaktion
Förutom annonser innehåller bladen även redaktionellt material
när utrymme finns. Vi har en redaktion bestående av personer
bosatta i såväl Björbo (Per-Olof Hindén, Bengt Erkers) som
Dala-Floda (Thomas Dolk, Karin Zetterqvist, Lotta Syvertsen)
och Mockfjärd (Peter Lindholm). Vi får också in en hel del
material från våra läsare vilket vi är mycket tacksamma
för när våra egna idéer och ork inte räcker till. Så ni är
alltid välkomna med material dock med reservation för att vi
inte kan garantera publicering eller betala något honorar.
Kerstin på telegrafen
Vår uppskattade krönikör har många undrat över vem hon är.
Att Kerstin Ekendahl kallas Kerstin på telegrafen beror på att hon bor
i ett hus i Dala-Floda där det en gång varit telegraf. Kerstin är journalist
och har jobbat i press, radio och teve, mest norrut i landet men också i
Norge och USA. Hon har givit ut dikter, som enligt egen utsago mest
handlar om blod, svett och tårar. Krönikorna dyker upp i arla morgonstund, skrivs ner direkt och “ skickas iväg innan hon hinner ångra sig”.
Internet
Lotta gör webbversion av båda bladen som Karin sen lägger upp på vår hemsida
www.flodabladet.se. Vi har många läsare som inte bor här utan i stället kan läsa
veckans nummer på nätet. Där kan man även läsa tidigare nummer. Vi har också
en Facebooksida Flodabladet/Mockfjärdsbladet där Peter eller Lotta lägger upp
något emellanåt.
Fakturering, ersättning till utdelare och bokföring mm
Karin gör faktureringsunderlag och skickar till Ann-Louise som sköter vår
ekonomihantering. Numer anlitar vi Nox Finans för att sköta själva fakturahanteringen med utskick av påminnelser etc. Karin gör underlag för ersättning
till utdelarna var åttonde nummer.
Ann-Louise betalar ut löner, sköter skatter, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter
etc.
Karin rekryterar nya utdelare mm mm.

Ann-Louise Asp ser till att det är ordning på
våra inkomster och utgifter.

Lotta Syvertsen är vår uppskattade
layoutare.

Förutom att vara ansvarig utgivare och redaktör sköter
Karin Zetterqvist om annonsmottagning och diverse
administration.

ÄLGSKYTTEBANAN i sept -17
Lördag 2/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Hemlaget
Risåsa
Sälbuo
Skärklacken

Söndag 3/9 kl 09.00-12.00
12.00-15.00

Marken-Ekf
Mossel

Lördag 9/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00

Östra
Hagen

Söndag 10/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

Skärklacken
Sälbuo
Risåsa
Hemlaget

Lördag 16/9 kl 10.00-12.00
12.00-14.00

Hagen
Östra

Söndag 17/9 kl 09.00-11.00
11.00-13.00

Mossel
Marken-Ekf

Gevär o ammunition finns hos Björn Jonsson Mossel
Älgbaneföreningen

LOPPIS

1/2 priset

Floda Bistro

Grill &

Musikkväll
fredag 1/9

Grillbuffé 250 kr,
inkluderar musikentré fr kl 18.00

***
Musik med

Olle Tjern och Richard
från Sandviken ca kl 20-23

***

Entré 100 kr

Baren öppen till 01.00

Välkomna!

FRI IDROTT

Lördag 2 sept kl 10-16
Källarstugan, Holsåkersvägen 15, Dala-Floda
Sen stänger vi för säsongen
Loftbodskommittén

Nu kör vi FRI IDROTTSLEK igen på Flodavallen.

BORTTAPPAT

VÄLKOMNA!

En liten svart Nokia-telefon med knappar,
Hagvägen fredag kväll.

Flickor och pojkar födda 2010-2011 (7 - 6 år)
Fredag 1 september kl. 18.00 - 19.15.
Jan Perjons 070-609 09 54
Dala-Floda IF

Eva 0241-22494

NU KÖR VI IGÅNG
•

Titt in tisdag 5/9 kl 10.00
Plats: Församlingshemmet, Dala-Floda

•

Friskvård/lätt gymnastik onsdag 6/9 kl 10.00
Plats: Församlingshemmet, Dala-Floda

•

Linedance onsdag 13/9 kl 9.30
Plats: Lillkyrkan, Björbo

•

Senior Qigong onsdag 13/9 kl 11.15
Plats: Lillkyrkan, Björbo
Välkomna!

Tack
till er Mockfjärdsbor som tog er tid att leta efter
min demente man som tog en långpromenad i
ösregnet den 9 augusti.
Tack vare er blev det ett lyckligt slut!
Varma hälsningar från Barbro

Gagnefs Arbetarekommun kallar till
medlemsmöte tisdagen den 12 september kl 19.00
i Partilokalen, Djurås.
Lars Jonsson från Partidistriktet medverkar med
information om bland annat kyrkovalet.
Information om processen runt demensboende m.m.
Välkomna!

Styrelsen

Utställningen Dagnys dockor
Invigningen lördagen den 19 augusti lockade en stor skara på ca 100 personer. Sylvia Eklund klippte
bandet, Kristina och Gunbritt höll i.
Årets kulturpristagare i Gagnef, Dagny Olsson i Björbo, har ställt ut ett urval av sina cirka 1 500 egenhändigt
tillverkade dockor, flera av dem hedrade med både internationella och nationella utmärkelser.
Utställningen är i Handelsbankens f d lokaler i Björbo och för den som missat att se den finns det fortfarande
chans då den är öppen på söndag den 3/9 kl 15-18
										Foto: Bengt Erkers

Mockfjärdsbladet
ANNONSERA HOS OSS
Annonsstopp måndagar kl 10.00
Annonsmanus till: annons@flodabladet.se.
Det går också att ringa 072-57 785 44

Vi har inget kontor, men försöker vara tillgängliga

tor-fre kl 10-14 och mån från kl 9.

Trygga fortsatt utgivning av Flodabladet och
Mockfjärdsbladet med ett frivilligt bidrag till

BG 121-6258 eller
SWISH 123 236 23 09

Tycker du att din Luftvärmepump tappat effekt?

Har den några år på nacken?
Då kan det vara dags för en översyn.

Vi erbjuder rengöring av Din enhet, vilket är viktigt för att den ska hålla full verkningsgrad.

En smutsig pump kan minska sin effekt med 50%!
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Vi servar ALLA märken och pumpar!

Ring oss gärna för mer information eller boka tid för rengöring av Din pump.

Välkommen!

Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-18.00,
lördag 10.00-14.00
Tel. 0241-79 32 70

KVARNADAG

Den 3 september 13-17 är ni välkomna till Kvarna för att
njuta av den fina miljön och titta på när vi gör takpärt med hjälp
av tändkulemotor. Du kan gå tipspromenad och vinna grillkol
tillverkad på plats, och är du hungrig så finns det kolbullar och
kaffeduppa.
• 14.00 kommer BYNS MATS OCH JONAS HANSSON och bjuder på den bästa underhållningen.
• 15.00 visar Anna-Karin Jobs-Arnberg dräktdelar och berättar om stampen.

Samåk gärna, då parkeringen är begränsad. Vid hällregn inställt!
Kvarnakommittén

Lilla S

Välkommen till den nyrenoverade butiken

i Mockfjärd

Massa

rea och erbjudanden

under kvällen. Fredag den 1/9 kl: 17-20
Adress: Backvägen 13 i Mockfjärd

Välkomna på höstens stickcaféer!
Endast en annons - klipp ur!
Som vanligt första onsdagen varje månad.
Församlingshemmet Dala-Floda kl 18.00 – 21.00.
Vi kommer förhoppningsvis att visa någon teknik
varje gång. För mer info se vår Facebooksida!
Floda/Gagnef Ideella Hemslöjdsförening.
Följande datum gäller i höst:
6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
Fika finns att köpa till självkostnadspris.
Välkomna!
Vid frågor kontakta Hjortpers Jenny Hedberg 073-968 88 34

KRÄFTFISKEPREMIÄR
I DALA-FLODA 2017-08-11

Många hade lockats ut denna härliga augustikväll för att
fånga de små kräftdjuren. Alltmedan mörkret föll så fylldes baljorna.
Lyktor och eldar lyste upp längs stränderna på älven i
Dala-Floda. Efter en lyckad fångst så kokades skaldjuren
enligt konstens alla regler och blev en delikat rätt på fat till
årets kräftskiva!

Foto: Patrik Vacietis

Stort intresse för

“Porten till Västerdalarna”
Sista söndagen i augusti var det boksläpp på Gammelgården i Lindbyn,
Mockfjärd. Karin Hedman Larsson presenterade sin stora bok om gamla
Mockfjärd, och i synnerhet byarna Färmsnäs och Högberget, där hon har
sina rötter. Många mötte upp för bokköp, fika och pratstunder. På bilden
har Christina Norin just fått sin bok signerad av författaren.
Text & foto: Peter Lindholm

