Hörnsjöbladet
Juni 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 juni 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.

Du har förhoppningsvis fått Boken om hopp (Nya testamentet, en del av
bibeln) i din brevlåda och även Boken hopp för barn om du har mindre
barn. Då inte alla utdelare var från byn, så kan någon låda har missats,
hör av dig i så fall. Vi har några extra böcker på både Byahuset och
Missionskyrkan.
Öppet lördagar 12.00 – 16.00
Stängt på midsommardagen
www.abranet.se

Har du funderingar på det som står i boken
så kan du höra av dig till någon av oss
i byns kyrkor.
Missionskyrkan Cecilia Strömberg
073-072 67 80
EFS Helen Hörnlund
070-336 30 19

Öppettider:
4 – 6 juni, 23 – 26 juni,
förbokas.

Nu är fotbollssäsongen i full gång
och några av matcherna hittar du
här i kalendern. Resten hittar du på
Hörnsjö IF:s hemsida
https://www.laget.se/HornsjoIF

Sommaröppet 29 juni – 14 augusti.
Onsdagar dropp-in-fika.
Torsdag – lördag förbokas besöket
24 timmar före via sms till
Mona 070-675 00 26.

Fotbollsskola
blir det i
augusti!

Försäljning av sommarblommor
och trädgårdsdekoration. Du som
bor i Hörnsjö eller Gräsmyr får
10% rabatt på sommarblommorna.

Du kan stötta laget genom att
handla från Newbody. Du har
möjlighet att handla fram till 19
juni. Välj att köpa av styrelsen så
har du leverans efter midsommar.

Om du enbart vill besöka butiken
så ring oss och hör om vi är på
plats. 070-675 00 26.

https://www.newbodyfamily.com/svse/shop/p/ eller sök Newbody på

din dator och klicka dig fram.

Hä jer int mång ljuda man
val sä nyfiken på söm när
nån knack på döra.

Fattiga riddare
När farmor Anka har bröd som
har blivit torrt brukar hon göra
ett jättegott mellanmål som ger
kraft och är billigt. Hon
använder mjölk, socker, smör
och ett ägg.
Skär brödet i centimetertjocka
skivor.
Lägg skivorna i en skål med
mjölk och lite socker i cirka 2
minuter.
Låt skivorna rinna av och
doppa dem i det uppvispade
ägget.
Stek skivorna på båda sidorna
med lite smör.
Ta upp skivorna ur stekpannan
och strö över socker. Mums!
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19.00 HIF H – IFK Umeå

19.00 Drömmarnas land - sång och
musik på Byahuset.

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var
ständigt beredda att svara var och en som ber er
förklara det hopp ni har.
Första Petrusbrevet 3:15 SFB15
Ett har jag begärt av Herren , detta söker jag: att få bo
i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens
ljuvlighet och söka honom i hans tempel.
Psaltaren 27:4 SFB15

19.00 HIF H – Obbola IK
13.00 HIF D – Kramfors Alliansen
19.00 Ek. sommarmöte Byahuset
09.00 Gökotta Björnlandskullen
19.00 Bön hos Gunborg

19.00 HIF H - Sörmjöle
19.00 Bön hos Gunborg
19.00 HIF H – Täfteå/Ersmark
19.00 HIF D – Domsjö

19.00 Bön hos Gunborg
19.00 HIF H – Tegs SK
19.00 I Guds tjänst, SMK

29 O
30 To

Den ekumeniska bönegruppen träffas hos
Gunborg Hörnström måndagar 19.00.
Du kan också be var du än befinner dig.
Vi ber för bland annat:
v.23 Skolvägen, D7-byn Mullsjö och Svenska
kyrkan i Norrfors
v.24 Åbrånet, D7-byn Hallen och Pingstkyrkan i
Norrfors
v.25 Holmbacka, D7-byn Örsbäck, EFS och
Svenska kyrkan i Nyåker
v.26 Sågforsvägen, D7-byn Torrböle, Svenska
kyrkan i Rundvik
Är det något vi svenskar älskar så är det att grilla.
Från det att tjälen släpper framåt våren till dess att
snön faller ligger det en tjock grilldimma över vårt
land. En undersökning visar att 97 procent av
svenskarna grillar under sommarhalvåret. Vad de
resterande tre procenten sysslar med är däremot en
gåta. Förmodligen sitter de hemma hos några vänner
och blir bjudna på grillat.
Från boken Handbok för svenskar

EFS/SMK
Lördag 11 juni 19.00
Ekumenisk gudstjänst på
Byahuset.
Kjell Tegnér med vänner
medverkar.
Fika

UTFLYKT
Söndag 12 juni 08.20
Avfärd från Toet,
Holmbacka till Gökottan
på Björnlandskullen.
Johan Wikström
medverkar.
Medtag fikakorg!
Vid regn hålls gökottan i
Hörnsjö 10.00 på
missionskyrka.
Frågor: Kontakta Cecilia
073-072 67 80

INBJUDAN
Söndag 19 juni 11.00
är vi alla inbjudna till
gudstjänst hos Kristina
och Anders Nyström i
Östansjö
Elin Lagerhäll
medverkar.

SMK
Tisdag 28 juni 19.00
I Guds tjänst.
Cecilia m.fl.
Månadsoffer, fika

Boka redan nu in onsdag 6 juli 18.00 då det är
stugmötet hos Cecilia och Roland Strömberg
på Åsvägen 310
Styrka kommer inte från att vinna. Din kamp utvecklar din
styrka. När du går igenom svårigheter och beslutar att inte
ge upp, det är styrka.
Arnold Schwarzenegger
Från boken Bra citat om livet

