Lövbiff
Av innanlår, svenskt kött
Kg.

Getost

Ost

200 gr.

Flera sorter

90

90
Kg.

Köttbullar

Delikatessköttbullar
Frysta
420 gr.

Mamma Scan

90

350 gr.

www.konsumdalsjofors.se
Vi önskar alla
våra medlemmar
och kunder

God Jul och
Gott Nytt År!

Konsumhallen
VÄLKOMNA!

Dalsjöfors
033-27 02 87

Butiken som ägs av medlemmarna

Nybakade frallor och limpor alla dagar i veckan!
v. 51

Priserna gäller fr.o.m 20/12 t.o.m 26/12, eller så långt lagret räcker

Sill i glas

Inläggningssill

Flera sorter
240 gr.
Medlemspris

420 gr.

90
Max 3/medlem

Rökt eller gravad lax

90

Skivad
150 gr.
Max 2 st.

Vispgrädde

Smör

3 dl.

500 g.
Medlemspris

90
Senap i glas
Flera sorter
290 g.
Medlemspris

90

Ägg 12-pack
756 gr.

Kaviar
300 gr.

90
Kaffe

90

450 g.
Max 2 st

Julmust
1,4 lit.
3,5%

Öppettider i jul & nyår
+pant

Pepsi, Zingo &
7-up

V. 51
20/1226/12

Mån-Tors
Julafton
Juldagen
Annand. jul

8.00-20.00
9.00-13.00
10.00-20.00
10.00-20.00

V. 52
27/122/1

Mån-Tors
Nyårsafton
Nyårsdagen
Sön 2/1

8.00-20.00
9.00-15.00
10.00-20.00
10.00-20.00

Mån-Tis 3-4/1
Trettondagsaft.
Trettondedag jul

8.00-20.00
8.00-20.00
10.00-20.00

1,5 lit.
V. 1
3/16/1

+pant

Delikatessen öppen alla tider!

Clementiner
i nät

90

1 kg
Medlemspris

After Eight
400 gr.

90
Våren 2022 med Dalsjöforsgymnasterna.
Gymnastik måndagar & onsdagar
i Dalsjöhallen
Denna termin kan vi tyvärr inte erbjuda någon form
av gymnastikaktivitet för de yngre, vi saknar halltid.
Vi söker ledare för yngre barn och för barn i lägre skolåldern! Hör av er om ni har förslag på ledare eller vill fråga
om uppdraget.
För vuxna:
Måndagar, start den 10/1
18.30-19.30 medelpass med Ulla, du leds i styrke- och
konditionsövningar, bara att följa och kämpa efter förmåga.
Onsdagar, start den 12/1
18.00-19.00 cirkelträning med Maria och Marie i ena sidan av
stora hallen, här följer du 16 stationer med anvisningar och
tränar styrka och kondition efter din förmåga och vilja.
Vi anpassar vår verksamhet enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer. För vuxna deltagare förutsätter vi att ni som
kommer är friska, håller avstånd och tvättar händerna med tvål
och vatten. Vi kommer inte att använda material som fler än du
tar i under det aktuella träningstillfället.
Terminsavgiften för person över 18 år är 350 kr. Alla över 10
år är även välkomna att delta i båda vuxenpassen och för dem
under 18 år är terminsavgiften 250 kr.
Information om Dalsjöforsgymnasterna finns på Facebook.
Vid frågor eller förslag mejla marieblackenfelt61@gmail.com
Dalsjöforsgymnasterna hälsar alla tidigare och nya deltagare
hjärtligt välkomna till vårterminens aktiviteter,
ni behöver inte ringa och anmäla er, bara kom.

i Dalsjöforsparken
Trettondag jul, torsdag 6 januari
kl. 15-17
Dans kring granen
Fiskdamm & lotteri
Försäljning av kaffe & läsk
Alla barn får en godispåse
& en glasspinne
Entré 30.-/pers

Konsum bjuder på godis
Arr. Dalsjöfors Folkets Park tel. 27 01 69, 27 07 70
www.dalsjoforsparken.se

