Hörnsjöbladet
April 2022
Utges av Hörnsjö Intresseförening
bg. 5959-2246, swish 123 054 05 83
www.hornsjo.se

Material för nästa blad ska vara inskickat senast den 20 april 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.

STYRELSE SMK

Torsdagar bakdagar, i övrigt
öppet på fredag – söndag.
Förboka alltid minst 24 timmar
före via sms 070-675 00 26.
Påskteatime lördag – måndag.
Läs mer på
hemsidan
www.presteles.se

Hörnsjö samfällighetsförening
1 maj 13.00 på Byahuset

Öppet lördagar 12.00 – 16.00
Under påskhelgen påskbuffé
som förbokas.
Långfredag 17.00
Påskafton 17.00
Påskdagen 15.00
Läs mer på hemsidan
www.abranet.se
070-356 42 71

Sopplunch på Byahuset
onsdag 6 april 12.00
onsdag 20 april 12.00
Pris 75:-/person
inkl. kaffe och kaka

Ordförande: Eiron Flogér
Ledamöter:
Gerd Jacobsson
Cecilia Strömberg
Torgny Klasson
Bert Lundström
Suppleanter:
Marianne Lundström och
Iris Klasson

Styrelsen för
Hörnsjö IF
Ordförande:
Johan Hörnsten
Sekreterare: Mikael
Landström Kassör: Robin
Hörnsten Ledamöter: Anette
Gustavsson, Åke Bergkvist, Ulf
Lundqvist och Johan Strand
Suppleant: Erik Lögdström
I en förening behövs det
många timmars ideellt arbete
för att det ska fungera.

Stickcafé på Byahuset
Anmälan till Torbjörn
070-355 11 26 senast måndag.
Arr. Hörnsjö Intresseförening
Onsdag 13/4 18.30
Onsdag 27/4 18.30

För varje mörk natt
finns det en ljusare dag.
Tupac Shakur

Alla har inte tid och möjlighet att
hjälpa till med praktiskt arbete,
men alla kan stötta föreningsarbetet i byn genom att betala den
årliga medlemsavgiften.
En liten peng för de flesta, men
oerhört värdefullt för föreningen.
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19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Missionsafton SMK
12.00 Sopplunch på Byahuset

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far,
barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han
tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som
är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.
Andra korintierbrevet 1:3-4 SFB15

SMK
11.00 Gudstjänst HHN SMK
19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Missionsafton EFS
18.30 Stickkafé

15.00 Påskgudstjänst SMK
Egen bön hemmavid
19.00 Missionsafton SMK
12.00 Sopplunch på Byahuset

19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Missionsafton EFS
18.30 Stickkafé
17.30 Valborgsfirande

EFS

Tisdag 5/4 19.00
Missionsafton
Carina och Ulf
Pettersson
Inbjudare: Iris och
Torgny Klasson

Tisdag 12/4 19.00
Missionsafton
Mikael och AnnKi
Örnberg
Inbjudare: Roland
Strömberg

Söndag 10/4 11.00
Gudstjänst HHN
Thomas Ahlberg
Månadsoffer

Tisdag 26/4 19.00
Missionsafton
Elisabet Jonsson
Inbjudare:
Margareta Holmgren och
Sonja Eriksson

Påskdagen 17/4 15.00
Påskgudstjänst Annki
och Mikael Örnberg
Påskfika
Tisdag 19/4 19.00
Missionsafton
Elin Lagerhäll
Inbjudare:
Sonja Eriksson

Lördag 30/4 från 17.30
Valborgsfirande
se bilaga
Ovanstående är kulturarr. i
samverkan, EFS och Sensus

Att gå ur tiden

Jag tänker inte ofta på himlen, kan inte säga att jag längtar
dit. Jag är ju van vid att leva här och nu och trivs med det.
Men ibland ilar en liten hisnande känsla igenom kroppen när
jag nuddar vid tankarna på himlen…
När jag fyllde sju år fick jag en klocka i födelsedagspresent,
en grön. Den hade jag på armen hela skolåret. Hade tider att
passa, kände mig stor, fick öva på ansvar. Men när jag och
mina systrar kom hem från skolavslutningen med syrendoft i
näsan, samlade mamma ihop våra klockor och la dem i en
låda där de fick ligga hela sommarlovet. För då fanns det
inga tider som behövde passas. Vi fick gå ur tiden och
sommarlovet var oändligt långt. En massa äventyr med
kojbyggen och lekar och aluminiumekan i ån. Ägg som
skulle letas rätt på. En sommarponny. Och så detta ljuvliga
att få strosa omkring i trädgården i bara nattlinnet halva
dagen – det är livskvalité! Så ljuvligt var det säkert inte alla
dagar, men det är de dagarna jag minns.
Och så tänker jag mig himlen – som första dagen på
sommarlovet, med klockorna undanlagda i en låda. Där
finns ingen tid, bara en oändligt lång härlighet. Så tänker jag
de morgnar då jag inte ens hinner med en stund i
morgonrocken, utan klär mig och barnen direkt och jagar
minuter och sekunder på väg till bilen. Det är svårt att få
livspusslet att gå ihop ibland.
För att orka, för att trivas med livet och faktiskt för att kunna
leva länge, behöver vi »gå ur tiden« emellanåt. Få lägga
undan klockan och tidspressen och bara vara. Inte bara
första dagen på semestern, utan helst en liten stund varje dag
– tills det är dags att gå ur tiden på riktigt.
Från boken Ögonblick och evighet av Helena Fhager

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:
v.14 Åbrånet, D7-byn Torrböle och Hörnsjö EFS
v.15 Kvarnvägen, D7-byn Hummelholm och
Hörnsjö SMK
v.16 (Egen bön hemmavid) Refta, D7-byn Gräsmyr
och Levar EFS
v.17 Sågforsvägen, D7-byn Mullsjö och Lögdeå EFS

Lyssna till din kropp
Gud har i sin geniala design av mänskligheten gett oss
inbyggda varningssignaler – huvudvärk, utmattning,
migrän, stress, lättretlighet – som
visar oss att pendeln har svängt för
långt. Gör dig själv den tjänsten och
lyssna till din kropp.
Psaltaren 32:8

Från boken: Livet är inte svartvitt, av Markus Leandersson

Hur kan Gud tillåta?
Om ondska
På Madame Tussauds vaxkabinett i London finns världens många kändisar som vaxdockor. Besökaren
kan roa sig med att bli fotograferad tillsammans med kungen, Britney Spears eller Albert Einstein. De
skickligt gjorda vaxfigurerna går på lite avstånd nästan inte att skilja från verkliga människor. En
trappa ner, i dämpad belysning, väntar skräckkabinettet på de riktigt modiga.
Det som gör skräckkabinettet så otäckt är att det inte är hoande spöken och läskiga monster som visas
upp, utan scener ur mänsklighetens historia. Det är verklighet.
Här visas tortyrmetoder i all sin blodighet. Spetsad av hundratals spikar på en tunna snurras en docka
över glödande kol. Halshuggning och sträckbänk, elchocker och glödgade järn. Grymhetens fantasi
känner inga gränser.
Här finns också sjukdomens och svältens historia när utmärglade vaxdockor sträcker händerna mot
besökaren med vädjande, döende blick. Skräckavdelningen är fasansfull. Inte bara för att det ser otäckt
ut, utan framför allt för att alltihop är sant. Så här ser ondska och lidande ut. Parallellt med
mänsklighetens kulturella och vetenskapliga framsteg är också detta vår historia in i nutiden.
När man kommer ut ur skräckkabinettet och ser vanliga, mänskliga människor igen, kommer en ännu
mer skrämmande tanke smygande. Var dessa skräckkabinettmänniskor egentligen så mycket ondare än
alla vi andra. Kanske var det bara omständigheterna som gjorde dem sådana?
Ondska är inte något som drabbar bara riktigt elaka personer utan finns som en invävd del i hela
mänskligheten. Förmågan att välja det goda och att välja det onda finns i varje människa och vad valet
blir i livets olika situationer beror dels på omständigheterna, men framför allt på den enskilda
människans eget val.
Grymheten är inte annorlunda i krig än i personalrummet eller på skolgården, den får bara större
proportioner och tar sig tydligare uttryck. Det är denna märkliga motsägelse som gör människan så
gåtfull. Hur kan en varelse som förmår skapa och tänka ut mediciner, datorer och sköna konstverk
också skapa massförstörelsevapen?
Hur kan en varelse som kan känna medlidande med utsatta människor på andra sidan jordklotet också
hata sin medmänniska till döds? Det fasansfulla är att ingen kan vaccinera sig mot ondska. Den bor där
som en slumrande vulkan i oss alla.
Möjligheten till ondska bor inom oss, men vi är inte ett hjälplöst offer för den. Jag är fri att välja
vilken inriktning mitt liv ska ha. Jag kan välja vilken föda jag ger min inre människa och vilka
sammanhang jag söker mig till. Matar jag egoismen och hämndbegäret eller samlar jag näring åt
omtanken och förlåtelsen? Jag kan välja att blunda och vara likgiltig inför orättvisor och förtryck eller
att protestera och kämpa för mänsklig värdighet.
Att vara människa är att vara värd förtroendet och ansvaret att välja. Det som får mest näring kommer
också att prägla mitt liv, såväl i de små vardagsstunderna som om jag hamnar i historiens stora
omständigheter.
”Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var
hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och
ni besökte mig inte.”
Matteus evangelium 25:42-43

Bön: Gud, gör mig ivrig att bry mig om andra. Hjälp mig att se den nöd som du
ser och känna med de som lider. Gör mig modig att reagera mot orättvisor och
låt mig aldrig bli likgiltig för hur andra mår. Låt mig få leva mitt liv så att
världen blir lite rättvisare och lite mänskligare. Amen.

17.30 – 19.00

Dropp-in-middag, Taco- och pajbuffé.
Mjölkfritt och vegetariskt alternativ finns
och dryck ingår.
Vuxna 100:-, barn <15 år 50:-

19.15 – 21.00

Kaffe med dopp fixat av
Ulla R Helmersson & Gudrun Sjöström.
Valfri kaffepeng som går till församlingens arbete
i Hörnsjö, Sverige och världen.

18.00 – 19.30

Olika sångare och musiker spelar och sjunger

ca. 19.45

Braskören

ca. 20.00

Korvbrasan och stora brasan tänds, allsång
Försäljning av lotterier under hela kvällen.
Arr. Hörnsjö EFS & Sensus

Fredag 13 maj 19.00
Vi blickar tillbaka på de 100 år som gått och
får veta lite av vad som hänt innanför
väggarna under de åren. Du vet inte allt!
Lördag kväll 14 maj
En läcker 3-rättersmiddag planeras och
kvällen bjuder också på underhållning & dans.
Söndag 15 maj 18.00
Sångkväll med Torkel Selin
Planering pågår, så du får mer information i
nästa Hörnsjöblad.
Styrelsen för Intresseföreningen

Nu är det dags att betala medlemsavgifterna till byns föreningar
Lägg detta papper tillsammans med dina räkningar

Medlemsavgift Hörnsjö Intresseförening 200:- per hushåll och år

Hörnsjö Intresseförening

5959-2246

Medlemsavgift Hörnsjö IF
Familj 300:-, Enskild 150:-, Pensionär 100:Spelare i representationslag 150:-

Hörnsjö IF

930-4916

Medlemsavgift Glada Laxarna
Familj 250:-, Enskild 150:-, junior/pensionär 100:-

Glada Laxarna

5762-3696

