Hörnsjöbladet
Juli 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 juli 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.

Sommaröppet:
Tisdag – fredag 12.00 – 16.00.

Sommaröppet:
Onsdag – lördag 12.00 – 17.00.
För att handla gofika och smörgåsar behövs ingen
förbokning.

Kvällsöppet:
Onsdagar från 18.00 och då serveras grillspett.
Förbokas!

Tea time och mat endast mot förbokning 24
timmar i förväg i bokningssystemet på hemsidan.

Fredagar från 18.00 och då serveras grillbuffé.
Förbokas!

www.presteles.se

OBS! Fredag 29 juli är hela restaurangen
abonnerad

Välkommen att titta förbi
på fisketävlingen som är
den 2 juli!

Hörnsjö IF anordnar fotbollsskola
11-14 augusti för åldrar 6-12 år.
Tid: torsdag 11 augusti 18.00 – 20.00.
Tid: fredag - söndag 12.00 – 14.00
Kostnad: 450 kr.
Syskonrabatt med 50 kr för barn 2 och 3 (450+400+ev 400).
I startpaket ingår tröja, boll och vattenflaska.
Medtag eget fika.

Är du nyfiken på vad
kristen tro är och vill
gå en Alpha-kurs?
Ring Helen
070-336 30 19

Anmälan till Åke Bergkvist via e-post: ake.bergkvist@sweco.se
Ange namn, födelsedata och tröjstorlek, samt kontaktuppgift till
förälder.
Vid frågor ring Åke 070-674 52 38
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10.00 Fisketävling
19.00 Bön hos Gunborg
18.00 Stugmöte/friluftsgudstjänst

Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa
sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott
uppträdande.
Jakobs brev 3:13 SFB15
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd,
för Herren Herren är min styrka och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.
Jesaja 12:2 SFB15

19.00 Bön hos Gunborg

Från 12.00 Trivselhelg på EFS
sommarhem i Rödviken.
Trivselhelg Rödviken, fortsättning
19.00 Bön hos Gunborg

19.00 Bön hos Gunborg

15.00 HIF H – Umedalens IF

Frimärket

SMK

EFS

Onsdag 6 juli 18.00
Stugmöte/friluftsmöte
hos Cecilia och Roland
Strömberg på
Åsvägen 310
Annki och Mikael
Örnberg sjunger och
talar.
Månadsoffer, Fika.

16 – 17 juli
trivselhelg på EFS
sommarhem i Rödviken,
se bilaga.
Ovanstående är kulturarr. i
samverkan, EFS och Sensus

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.27 Kvarnvägen, D7-byn Hummelholm och
Sunnansjö EFS
v.28 Bräntet, D7-byn Gräsmyr och Öre EFS
v.29 Storvägen, D7-byn Mullsjö, Bredvik och
--Järnäs EFS
v.30 Nyåkervägen, D7-byn Hallen och Hörnsjö EFS

Du är värdefull
Många samlar frimärken för att de är vackra, men också värdefulla. Ju sällsyntare, desto dyrbarare. Några av de allra
dyrbaraste är ett antal treshilling Banco, som på grund av ett feltryck blev gula istället för röda. Just därför är de nu
värderade till flera miljoner. Ett encentsfrimärke från Brittiska Guyana ansågs länge vara värdens dyrbaraste och
exklusivaste frimärke. Det finns bara ett enda exemplar av det. Det är egentligen ett litet fult märke med ett enkelt skepp på,
men eftersom det är unikt är det mycket värdefullt. En gång på 1920-talet hittade man ett likadant märke och det blev
sensation i filatelistkretsar. Vem skulle ha råd att köpa det? På auktionen kom många spekulanter och nyfikna. Förvåningen
blev stor när mannen som ägde det första encentsfrimärket även ropade in det andra för en stor summa pengar. När han
betalat och tagit emot frimärket tände han en cigarr för att fira. Innan han släckte tändstickan brände han också upp det
nyinköpta frimärket. Han blåste ut ett stort rökmoln och konstaterade sedan lugnt för den förfärade publiken att nu fanns
det fortfarande bara ett enda encentsmärke i världen. Om det fanns flera, skulle värdet på hans första encentsmärke sjunka.
Det värdefulla med frimärket var ju just att det var unikt.
Det finns många frimärken i världen, men bara ett encentsfrimärke med skepp från Brittiska Guyana. På samma sätt finns
det många människor i världen, men bara en av din sort. En helt unik genuppsättning utgör din kropp, fylld med unika
erfarenheter, minnen, känslor, kunskaper, fantasier, tankar och drömmar. Du är helt unik och därför är du också oändligt
värdefull. Kanske är du med världsliga mått mätt bara en medelmåtta, som inte utmärker dig på något särskilt sätt, utan
tvärtom gör felsteg och misslyckanden i en aldrig sinande ström. Glöm då inte att världens dyrbaraste frimärke enligt
tryckpressen bara är värd en cent och föreställer ett enkelt skepp. Det ser inte mycket ut för världen, men
frimärksspecialisten ser något mer. Han ser dess rätta värde. Människo-specialisten Gud ser ditt rätta värde, och han är
beredd att betala vad som helst för dig. Han är till och med beredd att ge sitt liv för dig. (från boken Livet är inte spikrakt)

Trivselhelg 16 - 17 juli
på EFS sommarhem i Rödviken!
Lördag 16 juli
12.00 Konst, skapande och uteaktiviteter!
Alla som vill är välkomna att måla, pyssla, leka, tävla och vara kreativ.
13.00 Kaféet öppnar.
15.00 – 16.45 Musikkafé
Artister som uppträder:
15.00 Helen Hörnlund
15.30 (prel. Gun Molander)
16.00 Gustaf Lander och Jan Persson
16.45 Mat
18.00 Konsert i kapellet
Ingvar Hörnvall och Agneta Berg
20.00 Korvgrillning

Men vad kostar fika,
mat och aktiviteter.
Jag har inte så mycket
pengar…

Söndag 17 juli
09.00 Bönefrukost
Elisabeth Sjölund

Det kostar inte alls
mycket och lyssna
på musik och vara
med på aktiviteter är
gratis.

12.00 Lunch
OBS! Meddela köket under lördagen om du vill äta frukost och lunch på söndag!
13.00 Spontankören övar
Elisabeth Sjölund
14.00 Gudstjänst
Predikan: Hans Goosen och Spontankören sjunger.
Under helgen finns det möjlighet att kostnadsfritt campa, tälta eller att sova i lägergården.
Dessutom massor av aktiviteter som bad, lekar, bollspel, tipsrunda mm.
Varmt välkomna!

Har du frågor om helgen så tveka inte att ringa Ingvar Hörnvall 070-265 42 42

Ovanstående är kulturarr. i samverkan, EFS och Sensus

