Hörnsjöbladet
Februari 2022
Utges av Hörnsjö Intresseförening
bg. 5959-2246, swish 123 054 05 83

Årsmöte HIF
6/3 via teams, anmälan
micke@nordmaling.nu

Märk din postlåda!
För många kommer räkningar
och annat via e-post, men en hel
del kommer också till din
postlåda. Men hur ska
lantbrevbäraren (eller annan)
veta i vilken låda det ska lämnas?
Många postlådor är dåligt märkta
eller inte märkta alls. Så märk
med namn och adress, så blir det
så mycket enklare!
Intresseföreningen

Dan & Helen
Hörnlund
Storvägen 31

Material för nästa blad ska vara
inskickat senast den 20 februari för att
garanteras plats.
Annonser i Hörnsjöbladet kostar 50:-,
större annonser kan kosta mera.
Föreningarna i Hörnsjö
annonserar gratis. Har du frågor om
någon annons eller vill annonsera hör
du av dig till
helen.hornlund@gmail.com ring
070-336 30 19, lägg i postlåda
Storvägen 31 eller kom förbi.

Öppet under Rallyhelgen
25, 26 och 27 februari
12.00 – 21.00
Övrig tid mot förfrågan
www.abranet.se

Torsdagar är bakdagar, bröd
beställs 2 dagar i förväg. I övrigt
öppet mot förbokning fredagar och
lördagar. Meny finns på hemsidan.
www.presteles.se

VK 19 februari 1979. Läs mer på www.hornsjo.se
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19.00 Missionsafton EFS

19.00 Bön hos Gunborg

Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte,
den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig
inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den
tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över
orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt
tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Så
består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst
av dem är kärleken.
Första Korintierbrevet 13:4-7, 13 SFB15

SMK
19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Missionsafton EFS

19.00 Bön hos Gunborg

Söndag 27/2 18.00
Gudstjänst med
Gun Molander-Lindahl.
Månadsoffer.

Pga rådande pandemi
och de restriktioner som
finns har vi valt att
pausa våra
missionsaftnar under
februari månad.
Församling kommer att
bli kallade till årsmöte
under februari.

Den ekumeniska bönegruppen träffas hos
Gunborg Hörnström måndagar 19.00 – 20.00. Du
kan också be var du än befinner dig. Bönen har
inga gränser!
Vi ber för bland annat:

Vi rekommenderar att
besöka vår hemsida där
kalendern uppdateras.
Där kommer det också
att berättas om de
samlingar som varit
under ekumeniska
veckan. Läs gärna.

v. 6 Norra sidan/Torrsjön, D7-byn Hallen och
Svenska kyrkan i Nordmaling
v. 7 Holmbacka, D7-byn Örsbäck och Svenska
kyrkan i Norrfors
v. 8 Åsvägen, D7-byn Torrböle och
pingstkyrkan i Norrfors
v. 9 Nyåkersvägen, D7-byn Hummelholm,
Nyåkers kyrka och EFS.

Vi vill också
rekommendera att
lyssna på
https://www.missionsky
rkanvannas.se/podcast
Där finns både
predikningar och
intressanta samtal.

v.9

18.00 Gudstjänst SMK
19.00 Bön hos Gunborg

Farbror Joakim kastar aldrig gamla tidningar.
Han knycklar ihop lite och stoppar i sina blöta
skor. Nästa dag är de torra igen.
När han ska putsa fönster blöter
han tidningsbladen och sedan
gnider han rutorna som blir så
rena att han kan spegla sig i de.
För att hans jacka ska bli ännu
skönare stoppar han i ark med
tidningspapper i fodret för att göra det tjockare.

https://www.youtube.co
m/channel/UC_IXuJoJ8
QN0z4AaqLHG-1Q
är länk till Värnamo
missionskyrka som har
intressanta gudstjänster
och morgonandakter.

EFS
Tisdag 1/2 19.00
Missionsafton
Pelle Nyström predikar
Ingvar Hörnvall sjunger
Inbjudare: Birgitta och
Leif-Gunnar Strömberg
12-14/2 Tipsrunda
Skolvägen –
Sågforsvägen –
Kvarnvägen och
Storvägen fram till
Byahuset. Vinst lottas ut
till er som gått tipsrundan
och lämnat in svar till
Helen via
SMS 070-336 30 19
eller e-post
helen.hornlund@gmail.com
Senast 14/2 klockan 23.59

Tisdag 15/2 19.00
Missionsafton
Kristina Eriksson predikar
och sjunger
Inbjudare: Dan och Helen
Hörnlund
Ovanstående är kulturarr. i
samverkan, EFS och Sensus

Var medveten
om dina gränser
De som har god framgång
i livet är beredda att
arbeta hårt, men vet om
sin begränsning. För
sådana människor är inte
arbetet allt. De vet hur
man slappnar av, de
värdesätter nära vänner
och ägnar tid åt familjen.

Från Guds lilla gröna, Richard Daly

