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Passa på priser! 

ELECTROLUX   

Än finns det några kvar... 

ELECTROLUX  PURE A9 

PPÅÅGGÅÅRR  FFÖÖRR  FFUULLLLTT,,  ÄÄNN  KKAANN  DDUU  FFYYNNDDAA!!  

REA—HALVA PRISET 

KKvvaarrvvaarraannddee  

BBaaddddrrääkktteerr    
&&  BBiikkiinnii  
5500%%  
rraabbaatttt  

Jumper 249:- 
Byxa 299:- 
Sand, plommon, 
grafitgrå 
Stl. S-XXL Nya sköna viskosblusar 

kort ärm 224499::--  
Sommarfavorit i 3 färger 



www.hja.se

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker

Tel. 070-678 73 87

BETONG & BYGGARBETEN

070-672 07 63

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag
Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

BETONG & BYGGARBETEN

070-672 07 63

Allt
inom
bilvård

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

JL BIL & DÄCK

Skålö 537 • 073-822 21 64

Kräftfiske 
i Järna Fiskevårdsområde

Fisket är tillåtet i Västerdalälven (inom Järna FVO)
och Skamsbäcken.

Fredag 6 aug. kl. 17.00 t.o.m. söndag 8 aug. kl. 12.00.
Villkor för att fiska är ett årskort i Järna Fiskevårdsområde 

som berättigar till 10 burar, vilka skall vara väl märkta 
med namn på ägaren.

Vi vill att ni rapporterar fångsten via sms till 
Robert Westas 070-696 02 04

Järna Fiskevårdsområde.

Järna hembygdsförening

Järna Hembygdsförening Järna Hembygdsförening 
Kakfrossa på hembygdsgården i Grånäs 5 augusti.

OBS! Nytt datum.(Fel datum i förra annonsen)
Kom och ta en gofika och njut en stund på vår fina 
hembygdsgård.

Gå en klurig tipspromenad med fina vinster.
Öppet mellan 15-18
 
        -ligt Välkomna!

Gårdsloppis Dala-Järna
Nordanåker 22
Lör- och söndag 

den 31/7-1/8 Kl.10-17
Möbler och div annat
Välkomna Jeanette

LOPPIS
Järna, Enholn 34
31/7-1/8 kl.10-17
Husgeråd-Kläder-
Ute o innemöbler-

Traktorredskap mm     Välkomna!

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Semestertider för plan- 
och byggenheten
Under augusti är bemanningen på Plan- och byggenheten låg 
på grund av semestrar. Vi har därför inga telefontider under 
vecka 31- 33. 
Ställ gärna era frågor till planochbygg@vansbro.se. 
Det går också bra att lämna namn och telefonnummer via 
växeln så kontaktar vi dig så snart vi kan.

N
 A

llégatan 23
V

ansbro

V
älkom

na till



TE-BYGG & PLÅT AB

076-277 41 15,  tebygg.se

Vi utför jobb inom: 
Plåt, Tak, Problemträd, 

byggnadsarbeten och övrigt.

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se

Vi utbildar inom:

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

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

Fäbodvandring i Fagerberget 
söndagen 8 augusti. 

I samarbete med Gagnefs Naturskyddsförening 
fortsätter vi våra besök på fäbodar i Gagnefs 
kommun. Vi  ser nu på Fagerbergets välbevarade 
fäbodar som ligger ovanför Salån, söder om Björbo. 
Bengt Ehnström berättar om fäbodliv förr och hur 
viktiga fäbodar är för att bevara växter och djur. 
Kontakt person: Pelle Florell 070-33823 83 
och Bengt Ehnström 0281-30148. 
Medtag skaffning.
Vi i Vansbrobygden möts vid Nås kyrka för 
samåkning kl. 9.00.
Välkomna!

Gagnefs  och Vansbro Naturskyddsförening.

Celine Livs
Allégatan Vansbro

Välkomna!

Massor av 
färska grönsaker
Prisexempel:
Tomater 15:-/kg
Bananer 14:-/kg
Jordgubbar 20:-/0,5kg

mm.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Föreningen Nåsjägarna
Håller Årsmöte

Torsdagen den 12 augusti kl.18.0012 augusti kl.18.00
Vid Bygdegården. Ärenden enl. stadgarna.

 Tfn. 070-228 14 24

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

Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999 

Swish: 123-610 79 40



dalavind.se

Freja Repowering
Öppet hus/dialogmöte om att byta ut ett vindkraftverk på Hunflen.

Äppelbovind Ekonomisk förening har anlitat  
DalaVind AB för att utreda och eventuellt projektera 
ett byte av vindkraftverket Freja på Hunflen i Äppelbo. 
Det nya vindkraftverket är större och effektivare än 
det befintliga verket. 

Du är välkommen till öppet hus/dialogmöte angå-
ende detta projekt på Äppelbo Värdshus onsdagen 
den 4 augusti eller fredagen den 20 augusti 2021. 
Vi finns på plats kl 15.00-19.00.
 
Vi är angelägna om att särskilt du som invånare i 
Äppelbo socken får denna information så att du har 
möjlighet att komma med frågor och synpunkter på 
projektet. Material kring projektet kommer att löpan-
de läggas på dalavind.se/projects-archive/hunflen
 
Med anledning av rådande omständigheter kring 
pandemin Covid-19 så kommer vi att förhålla oss till 
de restriktioner som finns vid tillfället för mötet. 

Det kan till exempel innebära att man kan få vänta en 
stund utanför lokalen. Om vädret tillåter så försöker vi 
vara utomhus. Vid eventuella symptom på Covid-19, 
även om du erhållit två doser vaccin, ber vi dig stanna 
hemma.

Frågor om projektet hänvisas till:  
Anki Gustafsson, projektledare DalaVind  
0280 48 80 19, anki.gustafsson@dalavind.se.  
Tillgänglig fr o m vecka 30.
 
Vill du lämna synpunkter angående projektet så maila 
dem senast 25 augusti 2021 till hunflen@dalavind.se. 
 
Synpunkter som skickas per post adresseras till:  
DalaVind AB, Box 1958, 791 19 Falun.  
Märk ditt e-postmeddelande eller brev med  
”Freja Repowering”.

DalaVind välkomnar dig att ta del av projektet

Lördagen 31 Juli kl 13.00 till 16.00 kommer Amazonklubben 
arrangera utställning vid Lokparken. 

Barnaktiviteter och korv med bröd finns för dom små.
Redan tidigare på dagen kommer Amazonerna åka en vända 

runt centrum.

Varmt välkomna önskar Amazonklubben 
i samarbete med Barnens dags föreningen Vansbro.

Anders Hed, träff ansvarig
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MALUNG

SÖRSJÖN

VANSBRO

LIMA

SÄLEN

MALUNGS
FORS

GÄVUNDA

RÖRBÄCKSNÄS

ÄPPELBO

FREDRIKSBERG

NÅS

ÖJE

Annonsera i Vansbrobladet och få 
50% RABATT PÅ DIN ANNONS 

i Malungsbladet

Utgivningsområdet 
för Vansbrobladet och 

Malungsbladet är markerat 
med ljusgrön platta.

UPPLAGA
Ca 45 ugåvor/år.
Du når ca 12.000 

hushåll och 
företag/vecka.

NYHET
Nu kan du synas på ett större område!

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se 
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se
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Gnällspiken & Blomsterflickan

Skicka in till Gnällspiken/Blomsterflickan om du vill uppmärksamma någon eller något.
annons@vansbrobladet.se Glöm inte att ange i mailet att det är till Gnällspiken/blomsterflickan.

”Varför passar inte svenska kyrkan på att ha gudstjänster inomhus nu, när 
       coronaläget äntligen tillåter det! Vi längtar in!.
       Kyrksam.

Veckans matcher på

VANÅVALLEN

VAIK fotboll-en förening för alla!
Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

VAIK—Husby
Söndag 1 augusti kl15.00 Herrar Div 5

Säljes: Helfoder eller halvfo-
der till en fransk bulldogsvalp, 
tikvalp. SMS till Kristina eller: 
info@brandans.se
Tel 070-676 72 52

Veckans
Radannonser

Radannonsera för endast
25kr/rad (ca 20 tecken)



BYGGSIDAN
   - ANLITA VANSBRO KOMMUNS BYGGENTREPRENÖRER
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Box 53 780 51 Dala-Järna

0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se L Eriksson Tfn 070 360 90 77

Telefon 0281-200 05
Peter 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332

Daniel 0730-322 333
Grus • Containerhantering • Snöröjning

0281-103 78

Vi är återförsäljare till:

vansbro ab�

Industrigatan 24

780 50 Vansbro

Tel 0281-59 59 50

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert  04-03-11  10.34  Sida 1

Conny 070-230 12 42      
Andreas 070-230 47 91

VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.
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GOLV OCH VÅTRUM

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

KVALITETSSÄKRAD
VÅTRUMSINSTALLATION

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tfn 0281-59 59 50

NY och 
Ombyggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson 

Dala-Järna
Tfn 070 418 62 11

Allt inom golv 
och vägg, 

kakel och klinkers070-5598615070-5598615

Tfn: 076-277 41 15,  E-post: tomas@teroj.se

Allt inom  

TAK, ALTANER & UTBYGGNADER mm 

TE-BYGG & PLÅT AB

FÖRSÄLJNING AV

TAPETER!

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

Tfn. 070-656 36 33

Tfn. 070- 528 67 22

Äppelbo Bygg AB
Alf Brandt
Ö. Born 108 786 94 ÄPPELBO

Bygg, Rör, Kakel & klinker
Vansbro • Tel 070 678 73 87

VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.



Begravningsbyrån 
Brandser
Tel: 0281-140 36  
 – besvaras dygnet runt

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro 

www.brandser.se

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin
Medlemmar i SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Husmanskost - Buffé
mån-fre kl 11-14  lör-sön kl 12-15

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

0281-109 55

Facebook Instagram

selinsvansbro.se

Dagens lunch 
serveras

hela sommaren
Se 

Välkomna!

Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

BROGRILLENBROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1  
Tfn 0281-71354

Vecka 31
2/8-6/8

Mån: Hemlagad schnitzel med beasås  
 och pommes. 
 Rödspätta med remouladsås  
 och kokt potatis. 
Tis: Kåldolmar med gräddsås, 
 lingonsylt och kokt potatis. 
 Flygande Jakob med ris.
Ons: Oxjärpar med champinjonsås,  
 lingonsylt och potatismos. 
 Kummelfilé med dillmajonäs och  
 kokt potatis.  
Tor:  Angusburgare med ost, bacon  
 och klassiska tillbehör. 
 Kycklinggryta med ris.
Fre:   Helstekt fläskfilé med pepparsås  
 och stekt potatis eller pommes. 
 Gösfile med skaldjurssås och  
 kokt potatis. 

Plankafton varje onsdag.
Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka

129:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35

Mån: Fiskgratäng med räkor, dill  
           och citron. 
           Schnitzel med kryddsmör och  
           skysås.
Tis:    Stekt fläsk, potatis och löksås.
           Panerad fisk med chiliremoulad. 
Ons:  Pasta med kycklingsås.
           Köttfärslimpa med gräddsås och    
           lingon. 
Tors: Raggmunk, stekt fläsk o lingon. 
          Grekisk moussaka med tzatziki.
Fre:   Fläsknoisette med bea, rödvins-    
          sås, stekt potatis el pommes.
          Högrevsburgare med klassiska   
          tillbehör.



Vår älskade

Liss Gösta
Johansson

* 10 november 1928

har efter ett rikt liv 
stilla somnat in

Uppsälje 
den 19 juli 2021

Mona och Ulf

Malin och Morgan
Elise, Charlie

Emelie 
Inez, Eddie

Övrig släkt och vänner

Hur skönt att i ålderns
och levnadens höst

få lägga sitt huvud till vila
och njuta den sömn 
som ger ro och tröst

och bort från skuggorna ila

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen

den 6 augusti kl. 10.00. P.g.a
pandemin äger akten rum i

kretsen av de närmaste. För 
den som önskar ges tillfälle att

ta ett personligt avsked i kyrkan
kl. 11.00-11.30. Istället för 

blommor tänk gärna på 
valfri minnesfond.

www.brandser.se

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av 

Göte Hermansson
vid hans bortgång och

begravning. Ett särskilt tack
till personalen på Bäckaskog 

för god omvårdnad.

Anders, Karin, Christina

med familjer

Vår älskade

Helena Norell
* 11 januari 1968

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Vansbro den 19 juli 2021

BJÖRN

Far, Mor och Henry

Johanna, Kevin, Tim

Tintin, Riwer

Kristin, Gabriel

Övrig släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat

det lämnar Du nu
för en skönare vila

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Järna kyrka 

fredag 13 augusti 
i kretsen av de närmaste, 

på grund av rådande pandemi.
Tänk på cancerfonden
Tel. 010 - 199 10 10

Tänd gärna ett ljus för Helena på
www.dalkullornas.se

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

Karl-Erik
Johansson
vid hans bortgång 
och begravning.

INGRID

Lars och Anna-Karin

med familjer

Vår kära bror
och morbror

Gruv Åke
Eriksson
* 19 april 1956

har hastigt lämnat oss i stor sorg
och saknad efter en tids sjukdom

Dala-Järna den 19 juli 2021

Jan

Ulla och Bengt

Ulrika, Malin
Jenny, Tobias 
med familjer

Övrig släkt och vänner

Ditt varma hjärta slutat slå
Du alltför tidigt 
fick från oss gå

Tack för den kärlek 
Du oss givit har

Ditt vackra ljusa minne 
lever kvar

Begravningen äger rum i Järna
kyrka fredag den 13 augusti

i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden

Tel: 010-1991010
Tänd gärna ett ljus för Åke på 

www.dalkullornas.se



Dala-Järna vid Hemköp
Tisdag 3/8 kl.17-17.30
Fredag 6/8 kl.17-17.30

Nås vid Tempo
Tisdag 3/8 kl.16-16.30
Fredag 6/8 kl.16-16.30

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 4/8 kl.16-16.30
Onsdag 11/8 kl.16-16.30

Vansbro vid Flottaren 
Måndag 2/8 kl.12-12.30
Onsdag  4/8 kl.17-17.30

Butiken på sollerön öppen 
alla dagar kl.10-18 

hela sommaren!

Nu! även hjortronsylt

Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

Jordgubbar säljes i 
15-liters lådor och askar

SMS:a för beställning.
076-212 15 88

NYHET!
Hallonlådor 1,6kg

NYHET!
Blåbärslådor 1,6kg

Gästgivar Birgit Andersson Linder, visar 
ett av fotografierna från utställningen på 
Storänget i Nås.

Fotografiverksamheten i American 
Colony i Jerusalem grundades av Elijah 
Meyers, en jude från Bpmbay. Elijahs för-
sta unga assistenter var en kristen liba-
nes, Fareed Naseef, amerikanerna Furman 
och Norman Baldwin samt äldste nåspoj-
ken Hol Lars Larsson och den något yngre 
Möckelind-pojken Erik.

Utrustningen var till en början primitiv. 
Kopieringspapperet som användes för 

bildframställning preparerade deltagar-
na själva med albumin, ett blodprotein. 
Kopieringen skedde i ramar som ställdes 
ut i solljuset med negativet lagt mot ko-
pieringspapperet. En ombyggd lådkamera 
fungerade som primitiv förstoringsap-
parat. Genom kontakter med tyska och 
brittiska firmor kunde man så småningom 
få färdigt framkallningspapper, skuret i 
format, och slapp därmed det tråkiga ar-
betet att göra detta för hand.

Fotografiverksamheten tog fart i samband 
med Kejsare Wilhelm II:s besök i Je-
rusalem 1898, då d fick ensamrätt på att 
fotografera besöket. Fotoateljén blev den 
mest inkomstbringande verksamheten i 
kolonin. Hundratals fotografier producera-
des varje dag.

Verksamheten utökas och föryngras 
med nya medarbetare
Med tiden kom Gästgivar Erik Matsson och 
Möckelind Lars in i verksamheten liksom 
Nils, den yngste av Möckelindpojkarna. 
Därmed både föryngrades och utökades 
fotografiverksamheten. Hol Lars Larsson 
utsågs till chef och ledde arbetet i 20 år, 
under åren 1910-1930. Inte mindre än 
fem personer från Nås arbetade nu i



fotografiverksamheten. De dalaklingan-
de namnen ändrades. Hol Lars Larsson 
ändrades till Lewis Larsson, Gästgivar 
Erik Matsson blev Eric Matson och Möck-
elindpojkarna Erik, Lars och Nils tog sig 
efternamnet Lind.

Konsten att kolorera fotografier
En kringvandrande luffare från Tyskland, 
envärldsluffare, kom på besök i kolonin 
och erbjöd sig att mot betalning lära ut 
hemligheten att färglägga fotografier. 
Bilder av de heliga platserna såldes lika 
snabbt som de kunde produceras - År-
tionden senare är färgen på de här bil-
derna lika klar som när de målades. Lars 
Lind blev särskilt skicklig i konsten att 
färglägga fotografier och glasplåtar.

Omtalat är bl.a hur det ”Sommaren 1915 
kom moln av gräshoppor flygande från 
den arabiska öknen, dolde solen som om 
det varit solförmörkelse och slog ner på 
träd och buskar, som täcktes av en mat-
ta.” (citat ur Jerusalemsfararna s. 140). 
Lewis Larsson dokumenterade gräshopp-
sinvasionen och fångade gräshoppornas 
livscykel från ägg till färdig insekt i 58 
unika bilder. Gräshoppor fångades in och 
lades i kloroform i fotoateljén av Lars Lind 
för att bilderna skulle kunna koloreras 
med extra färger. Bilderna publicerades 
bl.a i National Geographic Magazine.

Reportageresor
Kolonins fotografer blev kända, inte bara 
i Jerusalem utan också i övriga världen. 
Tidigt fick de arbete som reportagefoto-
grafer i de östra medelhavsländerna för 
olika utländska tidskrifter. Bland annat 
anlitades de av National Geographic Ma-
gazine för olika uppdrag bl.a reportaget 
”Från Jerusalem till Aleppo” som utkom 
1913. Under trettiotalet gjordes flera 

stora färgreportage för samma tidskrift, 
bl.a från nabatéernas gamla huvudstad 
Petra och från Kappadokien i Turkiet. 
Resor gjordes också till Västasien och 
Afrika. DEär fotograferades gräshopps-
svärmarnas härjningar, turisters klättran-
de på pyramiderna och de följde också ett 
flertal arkeologiska utgrävningar. De var 
de första att fotogragera Palestina från 
luften och en svit bilder togs från Nilens 
delta till dess källflöden. Det gjordes 
också resor i Sudan, Kenya, Uganda och 
Tanganyika. Främst inriktade de sig på att 
dokumentera folkliv, stadsbilder och vyer 
över de bibliska platserna i Jerusalem och 
Palestina.

Fotafrafverksamheten får ny ägare
När kolonin splittrades 1930 fick Eric 
Matson och hans hustru Edith, som också 
arbetade i ateljén, överta hela fotograf-
verksamheten och drev den vidare under 
namnet Matson Photo Service.
Erics och Ediths bostad och ateljé bomba-
des i samband med oroligheter vid staten 
Israels bildande och familjen emigrerade 
till USA 1946.
Alla plåtar, negativ och filmer blev kvar, 
men hittades i samband med sexdagar-
skriget 1967, i en källare som varit över-
svämmad. Allt skickades då till Eric Mat-
son i som sedan skänkte hela samlingen 
till Library of Congress i Washington. Eric 
kunde sen, vid 79 års ålder, själv sitta och 
katalogisera bilderna. Tio år senare dog 
han 89 år gammal.

-Intressanta historier detta, berättade och 
nedskrivna av Gästgivar Birgit Andersson 
Linder 2019
På www.vansbrobladet.se kan ni läsa om 
hur fotoutställningens väg till Nås gick till.

Bild NG



Söndag 1 augusti 
Kl 11.00  Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna, Eva Cronsioe.  
Kl 14.00  Fäbodgudstjänst på Jonbackvallen vid Brudskogen fäbodar, 
     Eva Cronsioe. 

Ta med egen stol och fikakorg till våra gudstjänster.

Fäbodmarsch från Forsbäckheden i Äppelbo, kl.10.00 den 1/8, till 
Brudskogen fäbodar. Ta med egen matsäck och dryck. 
Frågor ring Arne tel. 070-176 45 67 

Vi följer regeringen, folkhälsomyndighetens och stiftets rekommendationer.
Reservation för eventuella ändringar.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

10-års jubileum

1-8 AUGUSTI 20211-8 AUGUSTI 2021
La Boheme av G. Puccini
Ung och het kärlek. Livet är hårt för  
de passionerade konstnärerna på  
Värdshuset. Och på Valborgsnatten  
vaknar mörka krafter i skuggorna av  
den mäktiga elden.

Köp av biljetter Köp av biljetter  görs på  görs på visitdalarna.sevisitdalarna.se
0771-62 62 620771-62 62 62  

eller en timme före föreställning vid dörren.  eller en timme före föreställning vid dörren.  
Mer och uppdaterad info på Mer och uppdaterad info på 

www.dalaflodaoperafest.sewww.dalaflodaoperafest.se

Jubileumskonsert i Floda kyrka  
Teaterdirektören av W. A. Mozart och musik av R. Wagner
i Mockfjärdshallen med solister och DALASINFONIETTAN.
Dirigent Marie Rosenmir.

 
OBS – PRELIMINÄRT PROGRAM.  ÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA!

SÖNDAG 1 AUGUSTI
16.00 Konsert med Dalasinfoniettan, bla operan Teaterdirektören (Mockfjärds Sporthall). 
Förköp 250:- / upp till 18 år 125:-

TISDAG 3 AUGUSTI
19.00 Premiär La Boheme (IOGT-lokalen, Björbo). Förköp 425:- / upp till 18 år 125:-

ONSDAG 4 AUGUSTI
19.00 La Boheme (IOGT-lokalen, Björbo). Förköp 425:- / upp till 18 år 125:-

TORSDAG 5 AUGUSTI
19.00 Operamiddag på Dala-Floda Värdshus. Bokning via Värdshuset, ring 0241-22050 
eller gå in på www.dalafloda-vardshus.se för information.
22.00 Sång från Flosjön

FREDAG 6 AUGUSTI
14.00 Operaföreställning med våra specialbegåvade kursdeltagare  
(IOGT-lokalen, Björbo) – Fri entré
19.00 La Boheme (IOGT-lokalen, Björbo). Förköp 425:- / upp till 18 år 125:-

LÖRDAG 7 AUGUSTI
09.00 Opera utanför ICA Nära, Dala-Floda – Fri entré
16.00 La Boheme (IOGT-lokalen, Björbo). Förköp 425:- / upp till 18 år 125:-

SÖNDAG 8 AUGUSTI
11.00 Gudstjänst i Floda kyrka
15.00 Jubileumskonsert i Floda kyrka. Förköp 200:- / upp till 18 år 125:- 

  Med reservation för feltryck och ändringar.


