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Nu finns vi i Dala-Järna!
Myrbacka 85A

Elisabeth Syvertsen

även Falun, Stockholm och Gävle

Tfn. 076-025 17 91
elisabeth.syvertsen@inventus.nu

Räkna med oss!

Bo Lundberg

Tfn. 070-621 55 89
bosse@inventus.nu

................................................
...................................................................

Mån - Lör 8-21, Sön 9-21
.............................................................

Andreas med personal
önskar er alla en riktigt

God Jul och ett
Gott Nytt År
Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

nnons@vansbrobladet.se

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

nterrabatt
0281-717 33

Öppettider
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abatt, så att du kan njuta av
r en ny IVT-värmepump ger.
l mer och billigare varmvatten.

Transporter
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NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN
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på utvalda
värmepumpar.*

BYGG-TEKNIK

2020
0280 - 131
I MALUNG AB Tel. 0280-131

– Försäljning
– Installation
– Service av

Till vänster elektriker Stefan, till höger två mekaniker i arbete.

Transporter
TORNEMALMSGrävtjänsterProduktionsrekord på sågen
BILREKONDGrus & Matjord
Produktionstakten är högre än nånsin på Fiskarheden och under
0281-717 33
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

TE-BYGG & PLÅT AB
Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

076-277 41 15, teroj.se
God Jul &
Gott Nytt År
önskar

hösten har det slagits flera produktionsrekord. En viktig orsak till
detta är underhållsavdelningen, där ett trettiotal personer i form
av elektriker, mekaniker och friktionstekniker jobbar.
– Vi har under senaste året ökat tillgängligheten, det vill säga
sågproduktion utan driftsstörningar med 5-6 procent, säger
André Tenn som är produktionschef vid Fiskarheden.
Han berömmer personalen på underhållsavdelningen för att
de är kreativa och ofta hittar egna tekniska lösningar som gör
att det blir bättre flyt genom hela produktionslinjen.
Man jobbar dagligen med att förebygga och åtgärda fel och
driftsstörningar. Dessutom har man planerade servicestopp
var femte vecka där man går igenom vad som behöver lagas
och bytas. Utöver det gör man två större tvådagars stopp, ett
på våren och ett på hösten med besiktning av såglinjen och
efterföljande åtgärder.

JUL &
NYÅR
23 december .........................9 – 18
Julafton-annandagen ..STÄNGT
28-30 december ..................9 – 18
Nyårsafton-nyårsdagen ..STÄNGT
2 januari ...................................10-14
4 januari ......................................9-18
5 januari ......................................9-16
6 januari ............................STÄNGT

Vi vill önska Alla
en God Jul &
ett Gott nytt år!
Sten, Maria, Carina, Lasse, Marco,
Olle och Helene

NYHET NYHE

Stationsv. 1, Björbo.
Tel. 0241-79 32 70
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GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR!
Önskar vi alla medlemmar i
SPF Fyrklövern-Vansbro

VANSBRO
GÄVUNDA

ÄPPELBO

NÅS

ÖJE

MALUNG

MALUNGS
FORS

NÅS

Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
med ljusgrön platta.

Fyrklövern
Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

RÖRBÄCKSNÄS

ÖJE

Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
med ljusgrön platta.

Fiskarhedens Trävaru AB | 0280-59 30 00 | fiskarheden.se

RÖRBÄCKSNÄS

SÄLENLIMA

Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg

Rör • Bygg
Murning

hushåll och
företag/vecka.

SÖRSJÖN
SÖRSJÖN

SÄLEN
RÖRBÄCKSNÄS

NÅS

VANSBRO

FREDRIKSBERG

Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
med ljusgrön platta.

0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

GÄVUNDA

MALUNG

VANSBRO
FREDRIKSBERG

ÄPPELBO

ÄPPELBO
FREDRIKSBERG

NÅS

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se

FREDRIKSBERG
Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se
med ljusgrön platta.
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se

0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

0280-12

Vi välkomnar Emma Joelsson
till salongen!

NIMATOPAAL SÖKER NYA MEDARBETARE
Nimatopaal AB är ett helägt dotterbolag till Idun A/S Norge som i sin tur har Orkla ASA som
moderbolag. Vi är specialiserade på tillbehör och ingredienser för glass och marknadsför
och distribuerar, som en del av NIC-gruppen, konceptet NIC Glasstillbehör till hela Norden.
Nimatopaal är beläget i Dala-Järna och har idag en omsättning på ca 120 msek.
NIC-gruppen består idag av 14 bolag och har en omsättning på ca 1500 msek.

LAGERARBETARE/LOGISTIKUTVECKLARE

KVALITETSADMINISTRATÖR

Vi söker nu en medarbetare till vår logistikgrupp
i Dala-Järna varifrån vi bearbetar hela Nordiska
marknaden. Arbetsuppgifterna består av lagerarbete; lossa, lasta och plocka order. Men du
är även den hos oss som kommer att få arbeta
med att utveckla vår lagerlogistik så att vi står väl
rustade att möta framtiden – utmana, strukturera
och planera vår logistik för högsta möjliga effektivitet och servicegrad.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från
logistik/lager och vi söker dig som är mogen,
nyfiken och ser utmaningar som positivt.
Truckförarbevis meriterande men inget krav.

Vi söker nu en Kvalitetsadministratör till vårt Produkt-team i Dala-Järna. Arbetsuppgifterna består
främst av att utarbeta, kontrollera och justera dokument och system i enlighet med rådande krav/
riktlinjer för branschen samt för vårt produktsortiment. Vid behov kommer du även att bistå med
övriga administrativa tjänster inom företaget.

Arbetstid: Tjänsten avser heltid med 6 månaders
provanställning.

Arbetstid: Tjänsten avser 50 % med ev. möjlighet till utökad tjänst, beroende på företagets
utveckling framöver. Vi tillämpar 6 månaders
provanställning.

Tillträde till tjänsten efter överenskommelse
under början av 2021.
Vänligen sänd din ansökan till oss snarast via mail
eller post - dock senast 24 Januari då ansökningar
utvärderas löpande.
Märk ansökan ”LOGISTIKUTVECKLARE”
Mail:

hr@nimatopaal.se

Post:
Att:

NIMATOPAAL AB
Jan Tolfsson
Storbyvägen 7		
786 71 Dala-Järna

För vidare upplysningar kontakta Jan Tolfsson
på telefon 0281-59 49 04 alt 070-606 09 55 eller
mail: jan.tolfsson@nicice.com

Vi söker dig som är strukturerad, har detaljsinne
likväl som ett helhetsperspektiv på en process
samt är intresserad av produkters ingredienser och material. Då du i din tjänst kommer ha
många kontaktytor behöver du vara kommunikativ med goda kunskaper i svenska samt engelska.

Tillträde till tjänsten under början av 2021/efter
överenskommelse.
Vänligen sänd din ansökan snarast, via mejl eller
post - dock senast 24 januari då ansökningar
utvärderas löpande.
Märk ansökan ”KVALITETSADMINISTRATÖR”
Mail:

hr@nimatopaal.se		

Post:

NIMATOPAAL AB		
Att: Jessica Brännkärr			
Storbyvägen 7			
786 71 Dala-Järna

För vidare upplysningar kontakta
Jessica Brännkärr på telefon 0281-59 49 18
alt. 073 - 037 31 79 eller
mail: jessica.brannkarr@nicice.se

Vi utbildar inom:

Från och med december kan ni även
boka era tider hos Emma till elevpriser.
Ni bokar enkelt era tider på
telefon: 073-897 02 96
mail: vansbroharstudio@gmail.com
eller online på:
timma.se/vansbroharstudio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välkomna!

Varmt välkomna!

Truck
Travers
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran
Förarbevis snöskoter
ESA Instruerad
ESA Röjning
EBR Kabelförläggning
EBR Maskinförarintyg

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

BETONG & B
Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN
Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18
070-672 07 63

GOD JUL
OCH

ETT HOPPFULLT NYTT ÅR

www.hja.se

070-67

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

önskar

Moderaterna Vansbro

Tfn. 070-228 14 24
Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999
Swish: 123-610 79 40

Nu sågar vi
även gran

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi alla skogsägare

.
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Inte bara för mig – för alla.

fiskarheden.se

Sandra, sjuksköterska, Infektio

nskliniken

Tel. 0281-130 90
www.dackteam.se

Bara tillsammans kan vi bromsa smittspridningen.

Vi önskar Er alla
En
FridfullErHelg!
Vi önskar
alla
Öppettider
under helgerna:
En
Fridfull
Vi önskar
ErHelg!
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Nyårsafton kl 10-13
Öppettider under helgerna:
Trettondagsafton kl 10-13
Nyårsafton kl 10-13
Trettondagen stängt
Öppettider
under helgerna:
Trettondagsafton
kl 10-13
Avvikelser mellan butikerna kan förekomma
Nyårsafton kl stängt
10-13
Trettondagen
Avvikelser
mellan butikerna kanklförekomma
Trettondagsafton
10-13
Dala-Järna
Trettondagen
stängt

En Fridfull Helg!

God Jul
&
Gott Nytt År!
Önskar

Välkommen!
Välkommen!
Köpmannaförening
Avvikelser
mellan butikerna kan förekomma
Dala-Järna
Välkommen!
Köpmannaförening
Dala-Järna
Köpmannaförening

God Jul & Gott Nytt År!
Sista bakdag 30 dec -20

SVANBERGS BRÖD

DALA JÄRNA TEL. 0281 20111

Nyårsmeny Restaurang SIDE
FÖRRÄTTER
-Toast Skagen med handskalade räkor
-Grillad Halloumi
-Vitlöksbröd
VARMRÄTTER
-Black and white med rödvinsås samt beasås, varma rotfrukter
och klyftpotatis eller pommes
-Grillad ryggbiff med pepparsås, vitlökssmör, varma rotfrukter
och klyftpotatis eller pommes
-Fetaost späckad kycklingfilé med tomatsås, tzatziki, grekisksallad, nybakat bröd och klyftpotatis eller pommes
DESSERT
-Tiramisu
Pris: Endast varmrätt 199:-, Två rätters 239:-, Tre rätters 269:-

Avhämtning eller äta här! 0281-100 35

Bästa sista-minuten-klappen !!!

Vi har Presentkort som gäller för
Målningsarbeten, Färg &Tapeter,
Dykutbildning, Vattensportutrustning…
Du kan Beställa Coronasäkert i vår webshop, på mail eller tel
Vi skickar kortet via e-mail till dig så du kan skriva ut eller
vidarebefordra.

Kvinnojouren Marie
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79
Tänk på Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31

Israelsson Rallyteam önskar er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År!
Lokstallet Vansbro tel 070-34 55 666
öppet mån, tor, fre kl.15-18, eller boka en egen tid

Ett stort Tack till alla kunder
Sindy,s Städ
och en God Jul &
Eldforsen Vansbro
ett Gott Nytt År
Tfn 070-568 74 76
Vi tackar våra sponsorer för ett framgångsrikt 2020 och ser fram emot 2021
GREVENS
BIL & TJÄNST

Vansbro

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15
Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1
Tfn 0281-71354

Dagens lunch för
avhämtning 80:-

		
Mån: Oxjärpar med stekt potatis,
		gräddsås och lingonsylt.
Stekt fisk med kokt potatis och
dillmajonässås.
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt
potatis.
Strömming med dillsmör
och potatismos.
Ons:		Kycklingschnitzel med klyftpo
tatis och beasås.
Korv stroganoff med ris.

God Jul
o
Gott Nytt år!

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
OBS! Måndagar stängt
Dagens Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Meny finns på FB-sida
Tel: 0281-100 45

Tor: Stängt.

0281-109 55

Mån: Gräddstuvad pytt i panna med
stekt ägg och rödbetor.
Fiskgratäng med kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt
potatis.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Laxfilé med citronsås och
pressad potatis.
Pljeskavica med ajvar, färskostkräm, lök och pommes.

God Jul
o
Gott Nytt år!
Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Veckans julklappstips!
Än hinner Du...
Bestick-set
WMF

Sodastream
Genesis
Megapack

Ord. pris 1495:-

Ord. pris 1195:-

Bt-högtalare

429:- 200:Olika djur

nällspiken har ordet!

Tänk att det är så svårt att parkera rätt på
Ripstigen i Vansbro. Nu står bilar kors och tvärs,
även på gräsmattorna. Securitas borde komma någon
helg, inte bara på tisd-onsdag förmiddagar, när de
flesta arbetar. Tänk om utryckningsfordon behöver
komma fram snabbt.
Boende på Ripstigen

Värmefilt

Steamer

Beurer

895:- 799:- 895:Chromecast

G

SteamOne

TILL
JULKLAPPSSPELET:

50:- & 100:GÅVOR

799:-

Ord. pris 1190:-

Bt-högtalare
JBL tex. flip,
charge 4,
charge essential
Från

Snygga
brandsläckare
2 kg

990:- 399:Gäller så långt lagret räcker.

Varmt
Välkomna!

Öppettider: Mån-fre 9.00-18.00, lör 10.00-14.00

Stationsv. 1, Björbo.
Tel. 0241-79 32 70

Min älskade Make
Vår Pappa, Morfar,
Farfar och Svärfar

Eric Lindgren
* 6 november 1936
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
† 10 december 2020
ANN-MARIE
Jeanette och Peter
Christoffer Sebastian
Tina och Rolf
Alexander Tim
Patric och Lotta
Olivia Bonnie
Släkt och vänner
Nu rösten har tystnat och
handen som smekt
har fallit så stilla ner
Och kärlekens glimt,
som i ögat lekt,
har slocknat och tänds
aldrig mer
För allt vad Du var
vill vi ödmjukt stå
med händerna knäppta
till bön
Tack, älskade Make,
vår Pappa och vän,
När livet är slut
får vi mötas igen
Begravningsakten äger rum
inom familjen i Fresta kyrka.
Tänk gärna på Odd Fellow-logen
151 Gustaf VI Adolfs
minnesfond.
Bankgiro 5561-0158.
Märk inbetalning
"Erics minnesfond"
eller skänk en gåva till
Cancerfonden
gåvotel 010-199 10 10.
En minneshögtid kommer
att ske vid ett senare tillfälle.
Evigheten Begravningsbyrå
tel: 0200-180 181.

Vår kära

Vår kära

Eva Sonesson

Mor Ingrid
Johansson

* 30 oktober 1934
har idag stilla insomnat
Vansbro
den 13 december 2020
Tommy och Eva-Lisa
Tomas och Denise
Liam, Hugo

Stefan
Övrig släkt och vänner

* 15 juli 1932
har idag stilla insomnat
Vansbro
den 14 december 2020
Marianne och Sven
Bengt och Monica
Jonas
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Det kom en dag en stilla vind
Som smekte ömt Din trötta kind
Liksom ett ljus som blåstes ut
Din levnadsdag har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 8 januari
i kretsen av de närmaste.
Lämna gärna en minnesgåva
eller tänd ett ljus på
www.brandser.se

Tack Mamma för allt Du givit
av Din rika varma själ
Tack för att Du hela livet
ömmat för vårt väl

till Er alla
som hedrat minnet av
vår älskade

Torbjörn
Henrikssen
vid hans bortgång.
Tack till Robert Van Aarem
för ett ljust och vackert avsked.
Tack till Hemtjänsten i
Dala-Järna för all hjälp.
SOLVEIG
Jan, Björn, Ann och Torgny
med familjer

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Sven Lissnils
vid hans bortgång och
begravning för
blommor och minnesgåvor.
Ett särskilt tack till
Hemtjänsten i Dala-Järna och
Bäckaskog avd. 3
Yvonne, Ingmarie,
Ann-Catrine och Lars
med familjer

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 8 januari i kretsen av de
närmaste. Lämna gärna en
minnesgåva till Demensfonden
eller tänd ett ljus på
www.brandser.se

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Vi finns här när ni behöver oss...
Ni når oss dygnet runt på

0281-20990
www.dalkullornas.se

Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro
www.brandser.se

Telefon:
0281-719 88
E-post:
annons@vansbrobladet.se
Hemsida:
www.vansbrobladet.se

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt
vansbrobladet.se
EXPEDITIONSTID
annons@vansbrobladet.se
Fredag
8.00 - 16.00
Måndag 8.00
- 16.00
0281-719
88

Telefon:
0281-719 88
Annonsprislista 2020 E-post:
annons@vansbrobladet.se
Hemsida:
Modulhöjder
Priser
www.vansbrobladet.se
Eftertryck av text och foto förbjudes. För insänt, ej beställt material,
Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5000st exemplar
i Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås och Björbo samt utlämningsställen
i Fredriksberg och Dala-Floda. Alla priser är exkl. moms.
Postens gruppförsändelser.
Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds.
30mm
/modul
ansvaras ej.X1
Tidningens
ansvar för fel1-spalt
är begränsat 240:till högst
1,5-spalt
360:- /modul
X2 63,3mm
annonskostnaden.
2-spalt
480:- /modul
X3 96,6mm
För skada p.g.a
uteblivet eller felaktigt
införande ansvaras
ej.
X4 129,9mm
X5 163,2mm
X6 196,5mm
X7 230mm

3-spalt
Liten halvsida
Stor halvsida
Helsida

720:- /modul
1930:2570:4500:-

(51mm bredd)

OBS! Annonsmaterial senast

(78,2mm bredd) ENDAST FÖR SPECIALSIDOR

FREDAGAR KL. 12.00

(105,5mm bredd)
(160mm bredd)

(160mm bred, 3 moduler hög)
(160mm bred, 4 moduler hög)
(160mm bred, 7 moduler hög)

NU ÖPPNAS EN HTLI SECONDHANDBUTIK I DALA-JÄRNA
Hjälp Till Liv International öppnar secondhandbutik i Dala-Järna
med Matilda Olsson som föreståndare.
Butiken ska öppna i Färg & Golvs gamla lokaler, Myrbacka 92.
Vi kommer att flytta in i butiken den 1 januari & planerar att öppna
upp butiken några veckor senare. Denna butik är ekonomiskt självständig och förutsättningen för att kunna hålla öppet är att vi ska
kunna gå runt ekonomiskt, vilket vi både hoppas & tror att vi ska
kunna göra.
Vi vill betyda något här på plats i byn, samtidigt som vi vill göra något
för att hjälpa andra människor i utsatta situationer, då allt överskott
går till HTLI biståndshjälp!

Inlämning av kläder & saker sker under butikens öppettider.
Det här tar butiken emot:
Vi tar tacksamt emot hela, rena och säljbara kläder & saker.
Har du möbler du vill lämna in?
Kontakta isåfall butiken innan du kommer med möbeln!
Detta för att butiken har begränsat med utrymme.
Vad kan du inte lämna in?
Då allt vi tar emot ska säljas måste allt vara i bra skick. Lämna inget
sådant som du själv inte skulle kunna tänka dig att köpa! Är det som
du tänkt lämna inte säljbart kan vi tyvärr inte ta emot det.
(Det skulle enbart kosta oss arbetskraft och pengar att ta rätt på!)

TACK! För att du vill bidra till att hjälpa både människor & miljö!

Skattjakten pågår från 1 december till
10 januari och är öppen för alla barn.
Att delta
gratis!
Aktiviteten
är enär
del av
IOGT-NTO-rörelsens Vit jul-kampanj.
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Butikens Öppettider: Vill Du vara volontär
hos oss?
Tisdag 14.00-18.00
Telefon: 073-674 29 42
Välkommen att
Mail: dalajarna@htli.org Torsdag 14.00-18.00
höra av dig!
Lördag 10.00-13.00
Adress: Myrbacka 92
Kontaktuppgifter:

Aktiviteten är en del av IOGT-NTO-rörelsens Vit jul-kampanj.
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Nu har det gått hela sex år sedan

vi flyttade in på Järnvägsgatan 35 i
Vansbro.
Det har verkligen varit en spännande
och lärorik tid, vi startade med var
sin urgammal dator sen fanns det två
ännu äldre offsetpressar i tryckeriet.
Vi lyckades hanka oss fram några
veckor men insåg ganska snabbt att
vi måste investera i nya datorer, programvaror och tryckmaskiner.
Under den här korta tiden har vi nu
gjort samma resa ytterligare en gång
vilket har gjort oss till ett modernt
tryckeri med de absolut bästa förutsättningarna både vad gäller kvalitet,
säkerhet och snabba leveranser.
Tyvärr drabbas vi och i stort sett hela
världen av denna otäcka pandemi,
det är och har varit en tuff utmaning
för oss alla att komma igenom den
här tiden, och som det ser ut kommer det att ta lång tid innan vi kan
återgå till det mer normala.

Vi ser i alla fall fram mot ett bättre
2021.
En liten förändring inför kommande
år är att utgivning av Vansbrobladet/
JärnaNytt kommer att ske på torsdagar, förutom vecka ett som blir på
fredag.
Annonser vill vi som vanligt att ni
lämnar senast kl.12 på fredagar.
Vi önskar er alla annonsörer och
läsare en skön jul-ledighet,
så syns och hörs vi 2021.
God Jul och ett Gott Nytt År!

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Möt oss vid Julkrubban och sjung
med i de välkända psalmerna!

Julhelgen, nyårshelgen och trettonhelgen publicerar vi nya digitala andakter på
församlingens hemsida: svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo.
Du hittar dem också på vår Facebooksida: ”Järna med Nås och Äppelbo församling”
Klockan 12.00 – 14.00 på julafton direktsänds radioprogrammet Annorlunda Jul
där bl.a Björn Skifs, liksom Anki, Peter och Byns Mats från vår församling medverkar. Svenska kyrkan, Dalarna, i samarbete med i närradiokanalen Wolf FM
(fm 88,8) satsar på att förgylla årets julafton med en blandning av musik,
julstämning och välkända dalaröster. Lyssna via webben på www.wolffmradio.se.
Våra kyrkor är öppna för möjlighet till stillhet och enskild andakt:
Måndag – Fredag kl. 09.00 – 16.00 och Söndag kl. 10.00 – 12.00
Om du vill få kontakt med någon för att prata eller vill ha ett besök utomhus,
ring till någon av oss:
Kyrkoherde Båt Lena Ekman, tel. 0281-757 01
Komminister Eva Cronsioe, tel. 0281-757 05
Komminister Torbjörn Axelson, tel. 0281-757 06
Diakoniassistent Annacari Jons, tel. 0281-757 11
Diakoniassistent Monica Bjurström, tel. 0281-757 15
Ge gärna en gåva till Act Svenska Kyrkans julkampanj: för flickors
rätt till ett värdigt liv utan tvångsäktenskap och könsstympning.
Swisha till 123 017 39 89 och ange Julkampanjen.

Vi önskar er en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Julkort målat av Leif Carlsson

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

God Jul

God Jul
&
Gott Nytt År

o

Gott Nytt År

önskar

önskar

Inger, Anna-Lena
Rebecka och Sandra

God Jul
&
Gott Nytt År

Välkommen till Bettys skafferi
Räkbakelser och sötebröd
Räksmörgåsar
Smörgåstårtor
OBS! endast beställning

önskar

Närsjövägen 27, Nås
070-306 70 24

Claries Damfrisering

Önskar alla mina kunder
God Jul & Gott Nytt År!

Margareta 0281 10309

Föreningen Ja Järna önskar alla en

Fantisera, bli inspirerad, hos...

God Jul och Gott Nytt År
P.S I månadsskiftet jan/feb räknar vi med att flytta in i våra
nyrenoverade lokaler.
Styrelsen, Ja Järna

EN VÄLSIGNAD JUL, om än annorlunda firad
och ett GOTT NYTT ÅR,
tillönskas alla från POSK,
Nås, Järna, Vansbro, Äppelbo

Susannes Fot & Kroppsterapi

önskar

Nordanåker 22, Dala-Järna
Tfn 070 273 08 06

Garn utgår

HALVA PRISET
Big Softie och
Sandnes miniduett

Tisdag 11 augusti 2020 kl 18.00
Järna Hembygdsgård Dala-Järna

Info och tidsbokning 070-228 23 67

Vi önskar er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

Salong Jeanette
God Jul och
Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År

Välkommen till Medlemsmöte

Välkomna till Blå Huset

Info och tidsbokning 070-324 84 53

Nås. Järna, Vansbro, Äppelbo

Dala-Järna, tfn 0281-21188

Jag önskar alla mina kunder

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

Järna Hembygdsgård Dala-Järna

0281-717 33

Årsmöte
God Jul &Välkommen
Gotttill Nytt
År

Önskar vi våra nya som gamla kunder!

IH

Köp din nya vitvara hos oss så kör
vi hem den GRATIS och tar med din
gamla.
Gäller inom en radie av 3 mil.

VINTERJACKOR
30% RABATT
Gäller
Dam&
Herr

Vi önskar Er en God Jul & ett Gott Nytt År!


      
         
              
            
         

     

God Jul & Ett Gott Nytt År!

