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

Gympa i höst?

Vem är den
där Jesus?

Planeras på Byahuset med start i
september. Gympapass med
Sofia Åhman via dator.
Har du frågor kan du ringa
Marta 070-566 18 97.

Är du nyfiken på vad
kristen tro är och vill
gå en Alpha-kurs?

Mer information kommer också
i nästa Hörnsjöblad!

Ring Helen
070-336 30 19

Årsmöte
Hörnsjö VVO
söndag den 7/8 18.00
på slakteriet.
Välkomna!
Öppet för alla onsdag – lördag
12.00 – 17.00 t.o.m. v.32.
Öppet fredag – söndag v.33
mot förbokning.
Semesterstängt v.34 – 36.
OBS!
Stängt fredag 12/8, abonnerat.

Tack till er som slår efter
vägkanter och diken i Hörnsjö.
Vår vackra by blir ännu
vackrare!

Sommaröppet t.o.m. v.32:
Tisdag – fredag 12.00 – 16.00.
Kvällsöppet:
Onsdagar från 18.00 och då
serveras grillspett. Förbokas!
Fredagar från 18.00 och då
serveras grillbuffé. Förbokas!
OBS!
Fredag 5/8 är restaurangen
abonnerad 12.00 – 18.00.
Semesterstängt från v.33.
Från 3 september öppet lördagar
12.00 – 16.00.

Varför anges alltid temperaturen i skuggan och inte i solen?
Tack!
Stolt bybo

En termometer som sitter mitt i solljuset värms upp så att den själv
blir varmare än luften den har omkring sig. Därför visar den inte den
exakta temperaturen, vilket termometern i skuggan gör.
Från boken Kan elefanter hoppa? av Jan Larsson
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19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Sånggudstjänst SMK

18.00 VVO årsmöte
19.00 Bön hos Gunborg

Må du leva! Frid vare med dig, frid vare med ditt hus
och frid vare med allt vad du har.
Första Samuelsboken 25:6 SFB15
Gud är en, och en är medlare mellan Gud och
människor: människan Kristus Jesus.
Första Timoteusbrevet 2:5 SFB15

SMK

16.00 HIF dam – Flurkmarks IK
19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Ek. Sommarmöte
19.00 HIF herr – IFK Holmsund

19.00 Bön hos Gunborg

11.00 – 14.00 Veterandag
14.00 HIF dam – Sandviks IK
18.00 HIF herr – Mariehem SK
19.00 Bön hos Gunborg

Oväntade tips för trädgården!
 Snickarbälte Om du har ett gammalt
snickarbälte ska du använda det till alla
småsaker du behöver när du jobbar i
trädgården – snöre att binda upp växter med,
handredskap, måttband och andra liknande
ting. Under en dag i trädgården sparar du
åtskilliga promenader till förrådet.
 Gammal slang En bit gammal vattenslang blir
ett bra skydd för att hålla dina trädgårdssaxar
och sekatörer vassa. Använd en stor sax eller
kniv och skär av en bit slang som motsvarar
längden på redskapets egg. Skär upp slangbiten
på längden och gör en öppning för eggen. Trä
slangbiten över redskapets egg och håll den på
plats med ett snöre eller en gummisnodd. För
att skydda foten för spadens kant när du gräver
gör du likadant, men skär ett större hål på
mitten så att du kan trä skyddet över handtaget
och ner mot spad- eller grepkanten.
 Tepåsar Så några gräsfrön på en våt tepåse.
Gräset gror snabbt och ”pluggarna” kan sedan
användas för att laga små kala fläckar i
gräsmattan.

SMK/EFS

Tisdag 2/8 19.00
Sånggudstjänst med
Monica Lundberg och
Henrik Mattsson
Abborrfors/Uppsala.
Månadsoffer
Fika.

Tisdag 16/8 19.00
Ekumenisk
sommarmöte på
Missionskyrkan med
Pelle Nyström.
Sång Cecilia Strömberg
Fika

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.31 Refta, D7-byn Örsbäck och Missionskyrkan i
Hörnsjö
v.32 Skolvägen, D7-byn Torrböle och Levar EFS
v.33 Norra sidan/Torrsjön, D7-byn Hummelholm och
Lögdeå EFS
v.34 Lillvägen, D7-byn Gräsmyr och Salemkyrkan
i Mo
v.35 Kapellvägen, D7-byn Mullsjö och Pingstkyrkan
i Mjösjöby
 Bomullsgarn För att få ett bekvämare grepp på
handspaden eller andra trädgårdsredskap kan du
linda handtaget hårt med ett bomullsgarn och sedan
täcka snöret med flera lager vävtejp. På lång sikt är
det mjukare handtaget mycket skonsammare för
dina händer.
 Tvål Innan du kör ner händerna i jorden ska du
skrapa fingernaglarna över en tvål. Tvålen som
fastnar under dina naglar skapar en barriär som
hindrar att smutsen, som kan var svår att få bort,
fastnar där. När du tvättar händerna löser tvålen upp
sig och naglarna hålls rena och fina.
 Kaffesump När kaffet väl gjort sitt inne i köket kan
det göra nytta även utomhus. Sprid ut sumpen i
trädgården där den bryts ner och ger jorden näring.
Från boken Insidertips, Det Bästas förlag

Hörnsjö Veterandag
Fordonsutställning, loppis och minimarknad
Lördag 27 augusti 11.00 – 14.00

Vid byahuset i Hörnsjö
Ingen föranmälan behövs.

Du som kan, promenera till veterandagen eller parkera en bit bort, så
veteranbilarna får plats vid Byahuset.
Vill du sälja något på loppis eller minimarknaden meddelar du Torbjörn
070-355 11 26 så fort som möjligt. Du tar med dig eget bord och platsen
kostar endast 50:-. Begränsat antal platser.
Bildutställning i byahusets entré om Hörnsjös historia.
Hamburgare och fika finns till försäljning
För information om fordonsutställning, ring Lage: 070-666 23 45
Övriga frågor, ring Torbjörn 070-355 11 26

Arrangör: Hörnsjö Intresseförening

