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På lördag är det dags
för ett stort tårtkalas.

Vi bjuder på tårta

mellan 10-14 för att fira

ICAs 100-årsdag
Kom och ät tårta, drick kaffe och ha allmänt roligt!
- Barnen bjuds på saft, glass och fiskdamm.
- Passa på att gå vår tipspromenad där du har chans att
vinna en delikatesskorg!
- Vi utlovar kalaspriser och nyheter som är väl värda ett
besök!
-

Välkomna in önskar ICAnders
och alla glada medarbetare!
ÖPPET VARJE DAG

9-20

Akvarell av Anne Branth Pedersen

Kom och prova på!
Söndag den 24/9 kl 11.00
kör vi igång med Tre Kronor
samt skridskolek i Björbo Ishall.
Alla barn födda mellan 2010-2015 är välkomna.
Medtag skridskor samt hjälm.
Varmt välkomna hälsar
Björbo IF

Inskickad av Börje Bergqvist

Torsd. 21/9
10.00 – 12.00 Slink in. Gemenskap och fika.
Ta gärna på dig hatt!

Lörd. 23/9
18.00 Tvåspråkig mässa med Fridsföreningen.
Predikan Taneli Kalliokoski. T. Löppönen

Sönd. 24/9 15 e. trefaldighet
Se Gagnefs församling

Tisdagar kl. 10.00 «Markus - ett glädjebud»
Bibelsamtal o bön.
Sönd. 24/9 kl. 11.00 Gudstjänst med predikan av
Bengt Kraft. Sång av Mikaela Henriksson.
Musik Torbjörn Rönnbäck
LIVET är värt att UTFORSKA. Studiecirkel om
Livet och Hälsan startar 9 nov.
Se kommande annons.

Tisd. 26/9
16.00 Sångstund för barn 0-8 år. Församlingsgården.
Ingen föranmälan. A-K Lisell
18.00-20.00 Internationellt stickcafé i församlingsgården

Onsd. 27/9
19.00 Bibelsamtalsgrupp i församlingsgården. Både
gamla och nya deltagare välkomnas

Torsd. 28/9

FISKEFÖRBUD

Fiskeförbud i sjöarna Lessen, Esttjärn, Nässjön,
Bästen och Tansen från och med 3 oktober
till och med 1 december.
Gagnef-Mockfjärds Fvof

10.00 Slink in. Gemenskap och fika i församlingsgården

Sönd. 24/9 15 e. trefaldighet
18.00 Mässa. T. Löppönen

Ny utdelare i Storänget, Handbacken
och Forsen i Björbo
Erik Nilsson slutar nu som
Flodabladsutdelare.
Nils Hård tar över Eriks
område i Storänget, Handbacken och Forsen.
Vi tackar Erik för en fin insats
och önskar Nils lycka till i sitt
område!

GAGNEF BIO

Lindberghallen
Boka biljett på: bjornbio.se
Program 24 september
Kingsman:
The Golden Circle
SveriGePremiär!

Action, Äventyr, Komedi
Sö 24 sep 18.30

The Lego Ninjago movie
SveriGePremiär!

Animerat, Familj, Äventyr
av Paul Fisher, Charlie Bean
Sö 24 sep 14.00
7 år

victoria & Abdul
SveriGePremiär!

Biografi, Drama av Stephen
Frears med Judi Dench
Btill
15 år Sö 24 sep 16.15
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Kerstin på
Telegrafen

Att skiljas…

…är att dö en smula, så lyder ett gammalt
franskt ordspråk
Det är rätt, samma känsla varje gång man ska ta
adjö. Halsen tjock, ögonen brinnande av tårar, som
väntar på att få välla ut, men stoppas av sista viljehinnan.
När en avskedsstund närmar sig, hurtar jag till mig,
sväljer och provar om rösten håller, får i bästa fall
fram ett darrande hej och en käck vinkning. Sedan
far jag undan någonstans och låter flödet kommaJag hatar säga adjö, särskilt långa avsked på en tågstation till exempel, alla suger musten ur mig totalt.
Vari bottnar det här? Är det ren och skär egoism?
Jag tycker så fruktansvärt synd om mig själv som
blir kvar när någon eller några ger sig iväg. Kan det
vara något från barndomen?
Tänker ibland på när hela släkten samlades i dagarna tre hos min äldsta faster. Upplevde som barn

hur jag lyssnade till intriger och jävulskap systrar och
svägerskor emellan. Jag begrep inte hur de vid avskedets stund, innan hemfärd, kunde falla i varandras
armar och försäkra hur trevligt de haft det och hur de
såg framemot nästa gång de skulle träffas.
Numera upplever jag ofta följande. Människor kommer på besök en eller flera dagar. Det är fantastiskt
trevligt till att börja med. Sedan far ett Havamal-citat
in i huvudet: ”Sitt ej för länge på god väns bänk.”
Efter tre dagar med samma rutiner, samma bestyr
och nästan samma samtalsämnen, går luften ur mig.
Trött stupar jag i säng sent och kan inte somna för
jag måste planera frukost, lunch och middag och ett
trevligt program till dagen därpå.
Så närmar sig avskedsstunden. Bilen står packad och
klar och det börjar dra ihop sig. Då kommer symptomen farande, jag blir tjock i halsen, får tårar bakom
ögonen och börjar fara omkring som en tok överallt
bara för att uppskjuta det oundvikliga, nämligen
själva avskedet.
Hur skönt jag än tycker det ska bli att vara ensam
igen, så är just de sekunder det tar att säga adjö lika
sorgesamma varje gång. Att man aldrig lär sig.
				

Kerstin Ekendahl

