NR: 38 Vecka 41 Årgång 65 Torsdag 2017-10-12

Öppettider
Torsdagar 11.00-17.00
Fredagar 11.00-17.00
Sista lördagen varje månad 10.00-14.00
Högsvedvägen 20 i Mockfjärd
(Bakom Pizzeria Rhodos)

Hej!
Är du intresserad av att jobba med barn, ungdomar och vuxna?
Vi på Mockfjärdsskolan och Gagnefs kommun behöver fler vikarier till våra verksamheter.
Mockfjärdsskolan är en mångkulturell kunskapsskola som innehåller många olika verksamheter,
med allt från förskoleklass, fritids, grundskola, särskola till vuxenutbildning. Vi har behov av vikarier i alla våra verksamheter och annonserar nu för att vi behöver utöka vår vikariebank.
Arbetet som lärarvikarie innebär att du jobbar i klass utifrån de olika ämnen och planer som
finns för den lärare som för tillfället är sjuk eller ledig. Stor vikt kommer att läggas på att du delar
skolans grundsyn vad det gäller värderingar, normer samt att du vågar ta ett vuxenansvar.
För att arbetet ska bli så bra som möjligt är det bra om du kan specificera vilka årskurser samt
vilka/vilket ämne du är intresserad av att undervisa i. Vi kommer att ha en gemensam uppstart
för er som söker detta.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig till Johan Rombin per telefon 0241-15524
eller johan.rombin@gagnef.se så hjälper vi dig in i kommunens vikariecentrum.
Alla sökande ska lämna utdrag ur belastningsregistret för att få möjlighet att jobba.

Nu är det dags att söka eller lämna förslag
på kandidater till miljöpriset!
Priset är till för att uppmuntra till natur- och miljövårdande insatser i kommunen. Priset kan sökas
av person, förening, organisation, skolklass, företag etc. som gjort något som gagnar miljön
eller naturen i Gagnefs kommun.
Ansökan om priset eller förslag på kandidater, inklusive motivering ska vara miljö- och
byggförvaltningen tillhanda senast torsdagen 26 okt 2017.
Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltningen,785 80 Gagnef
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se eller tel: 0241-151 94

Miljö- och byggnadsnämnden

Sönd. 15/10 18 e. trefaldighet
11.00 Ekumenisk familjegudstjänst. T. Löppönen.
Utdelning av Barnens bibel till alla femåringar.
Barn- och ungdomskörerna sjunger.
Predikan Anna-Lena Elfsberg. Fika

Tisd. 17/10
18.00-20.00 Stickcafé för kvinnor i församlingsgården

Torsd. 19/10
10.00-12.00 Slink in. Gemenskap och fika i
församlingsgården

MEDLEMSMÖTE i IOGT-lokalen
Sönd. 15/10 18 e. trefaldighet
14.00 Söndagsmässa. T. Löppönen

Torsdagen den 19 oktober kl.14.00
Fyllnadsval till vice ordförande
Kaffe/te - Lotter
VÄLKOMNA!

STÄDVIKARIE SÖKES
Här finns det jobb för den som vill!!!
Vi är i behov av en tjej eller kille som kan rycka in
och jobba som städvikarie.
Du ska inte vara rädd för att ta i… Bra om du är
noggrann glad samt tycka om att ha ordning å reda.
Gärna utbildning men inte ett krav, har du dessutom
körkort underlättar det när områdena är spridda i
kommunen.
Känns det här som om det vore något för dig??
Tveka inte, hör av dig till:
Gagnefs Kommun, Lokalvården
Christina ”Kicki” Wadlund
0241-15587

Yoga i Hagen

Ny yogagrupp på tisdagar kl. 10-12 (OBS! Tiden, rättelse)
Start 17 oktober
8 gånger - 1000 kr
Mjuk och inkännande yoga som förebygger
ohälsa och hjälper dig hantera stress, oro,
ångest, sömnproblem, värk, artros.
Alla kan vara med!
För mera info: Lena Westin, yogalärare och
terapeut mediyoga, holistisk- och yinyoga.
Sjuksköterska, psykoterapeut
Mobil: 070-373 18 41
E-post: yogaihagen@gmail.com

www.yogaihagen.se
(Inskickad av Börje Bergqvist)

En nostalgibild i älgjaktstider

Bilden är tagen någonstans i DalaFloda på 50 - 60-talet. Gubben på
traktorn är Rosendahls Per.

