Hörnsjöbladet
December 2021
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 december 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.

Är du trött, spänd
eller bara vill slappa?

Klassisk Massage

Varmt välkomna att uppleva ett
unikt, rofyllt och stämningsfullt
julbord på äkta bondgård i
Hörnsjö! Bara en sittning per dag,
tryggt och säkert med bra avstånd!

Rygg/nacke
Hör av dig!
30 minuter kostar 80:Ring 070-385 55 79
Sonja Eriksson, Hummelholm
Har grundutbildning i massage
och många års erfarenhet
Du missar väl inte
julkonserten med

Umeå manskör
tisdag 7/12 på Byahuset!

Dropp-in-middag före, se EFS

Från den 27 november till den 19 december dukar vi upp smakrika
julrätter i egen regi och det bästa från Västerbotten! Vår närmiljö är
den främsta inspirationskälla till julbordens smaker och dekorationer!
Lördagar från kl. 17.00
Söndagar från kl. 15.00
Enklast bokar du på roma@abranet.se
eller 070-356 42 71
Vill du handla övrig tid ringer du också Roma.
Läs mer på hemsidan www.abranet.se

Vi serverar grönt julbord
torsdagar – lördagar
fram till 23/12.
Söndagar julig Tea Time.

Kort medicinhistoria
- Doktorn, jag har ont i öronen.
2000 f.Kr: - Här, ät den här roten!
1000 f.Kr: - Den där roten är
hedninsk. Be den här bönen!
1850 e.Kr: - Den där bönen är
vidskeplig. Drick den här drycken!
1940 e.Kr: - Den där drycken är
ormolja. Svälj det här pillret!
1985 e.Kr: - Det där pillret är inte
effektivt. Ta det här penicillinet!
2000 e.Kr: - Det där penicillinet är
konstgjort. Här, ät den här roten!

Julhandla tyska julgranskulor
och fika saffranssemla
och smörgås.
Besök endast mot förbokning
per sms 070-675 00 26 eller på
bokningssystemet på hemsidan
www.presteles.se

Eventuella öppettider under
mellandagarna hittar du på
hemsidan.

Pastorn var ute på ett av sina första husbesök i den nya församlingskretsen.
Ingen svarade och öppnade när han knackade på dörren. Då tog han mod till
sig och öppnade själv dörren och steg in i hallen.
- Hallå, sa han lite försiktigt, är det någon hemma här?
Då hördes en glad kvinnoröst: - Är det du, min ängel?
- Nej, det är det inte – men jag arbetar för samma firma.
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18.00 Adventsgudstjänst SMK
19.00 Bön hos Gunborg
17.30 Dropp-in-middag, julsånger

19.00 Bön hos Gunborg

Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt
skrikande och förolämpningar och all annan
ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot
varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus
har förlåtit er.
Efesierbrevet 4:31-32 SFB15
Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön.
Det är Herren Kristus ni tjänar.
Kolosserbrevet 3:24 SFB15

SMK
Söndag 5/12 18.00
Adventsgudstjänst.
Elin Lagerhäll
Adventsfika med
julskinkesmörgås.

19.00 Bön hos Gunborg

08.00 Julotta SMK
19.00 Bön hos Gunborg

Juldagen 25/12 08.00
Johan Wikström,
Julottekören.
Julottefika.
Julottekören övar 07.00
Du som vill kan lyssna på
predikningar från Vännäs.
https://www.missionskyrkan
vannas.se/podcast

EFS
Tisdag 7/12 Grötfest
Dropp-in-middag
17.30-19.00
Risgrynsgröt,
tunnbrödssmörgåsar med
julskinka, kaffe,
lussebulle och pepparkaka
100:- för vuxna och
50:- för barn < 12 år.
Lotterier
Umeå manskör sjunger
och du får lyssna till
tankar i juletid.
Ovanstående är kulturarr. i
samverkan, EFS och Sensus

18.00 Skogskapellet, Året som gått

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:
Vecka 49: Holmbacka, D7-byn Hummelholm och
EFS i Bredvik och Järnäs
Vecka 50: Åbrånet, D7-byn Gräsmyr och EFS i
Hörnsjö
Vecka 51: Skolvägen, D7-byn Mullsjö och Hörnsjö
SMK
Vecka 52: Refta, D7-byn Hallen och EFS i Levar

Vill du vara med och
sjunga i Julottekören?
Vi övar 07.00 på
juldagsmorgonen.
Be att få gå med i
Facebookgruppen
Julottekören, så har du
möjlighet att öva lite i
förväg också.
Har du frågor kan du höra
av dig till Cecilia.
073-072 67 80

Har du ett böneämne kan du skicka det till
Cecilia cecstro@gmail.com
Det du berättar stannar inom bönegruppen.

Lägg litet till litet så blir
det mycket.
Från Bra citat om tid och pengar

Året som gått
Skogskapellet
31/12 18.00
En återblick i ord och
ton av vad som hänt i
våra kyrkor under det
gångna året.

Skönhetssömn
Visste du att de flesta växter
sover på natten? Det kan du
se eftersom kronbladen
sluts, precis som du blundar
när du ska sova. Kronbladen
öppnas igen nästa morgon.
Tusenskönor går ännu
längre, de böjer ner sina
stjälkar för att undvika att
utsättas för kyla. En del
växter, till exempel
ängssyran, fäller till och med
in bladen.
Ur Nya Gröngölingsboken

Tiden går fort, måste baka någonting snabbt…
Korintkakor 20 stycken, ugn 200°C
100 g rumstempererat smör eller margarin
½ dl strösocker
2 dl vetemjöl (120 g)
½ tsk bakpulver
1 dl korinter (ca 50 g)
Rör smör och socker, gärna med elvisp. Blanda mjöl, bakpulver och korinter och rör ner den i
smörblandningen. Dela degen i 20 bitar och rulla till runda bollar. Lägg dem på plåtar med
bakplåtspapper. Tryck till dem med en gaffel. Grädda mitt i ugnen 8-10 minuter. Låt kallna på
plåten.
Recept från www.ica.se

Kakdeg med choklad och mint
Gör först en mördeg
2,25 dl vetemjöl (135 g)
0,5 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
100 g smör eller margarin
Blanda mjöl, socker och vaniljsocker i en matberedare eller i en bunke. Finfördela smöret i
mjölblandningen och arbeta snabbt ihop till en deg.
Supersnabbt recept på ogräddade degkulor med ett härligt godislock av choklad och mint.
Det finurliga med de här chokladkakorna är att du inte ens behöver grädda dem i ugnen.
En perfekt lösning när du får oväntat besök.
1 sats mördeg enligt ovan
15 mintkarameller (t.ex. Marianne)
100 g mörk bakchoklad
Rulla små kulor av degen ställ i kylskåp för att stelna.
Krossa karamellerna i en mortel.
Smält chokladen i en skål i mikro eller i vattenbad. Doppa kulorna i chokladen och lägg
upp på ett bakplåtspapper. Strö karamellkross över innan chokladen stelnat.
Recept från www.ica.se

Havrekakor ca 15 stycken ugn 175°C

Gör så här:

Recept från www.koket.se

Vispa smör och strösocker poröst och
tillsätt sedan resterande ingredienser.
Rulla degen till bollar, ca 1 msk per kaka.
Lägg på en plåt med bakplåtspapper. Tryck
till varje kaka lite lätt.
Grädda i ca 7-9 minuter, rotera plåten en
gång under gräddning. Kakorna ska precis
börjat få färg runt kanterna.
Låt kakorna svalna. Servera till ett glas
mjölk.

150 g smör eller margarin, rumsvarmt
2 dl strösocker
3 dl havregryn
2 dl vetemjöl
1 tsk salt
1 tsk hjorthornssalt

Byta namnleken
Beskrivning
För ca 10 personer eller fler. Ju fler, desto större utmaning. Alla går runt och skakar hand med
varandra och säger sitt namn. T.ex. ”Jag heter Helena” – ”Jag heter Karl”. Från det ögonblick
man skakat hand byter man också namn.
Alltså heter Helena numera Karl och säger sitt nya namn till den nästa person hon skakar hand
med. Så om Helena (som numera heter Karl för ett kort ögonblick) skakar hand med Johan så
heter hon Johan och Johan heter Karl.
Det går ut på att alla ska få tillbaka sitt eget namn och då sätter sig den personen ner. Om
ingen fjantar sig eller glömmer sitt tillfälliga namn, så ska det sluta med att alla sitter ner. Så
detta är mer som en utmaning, fast en jätterolig sådan!

Namnlek med ballong
Alla deltagarna står i en ring. En står i mitten av ringen med en ballong. Leken börjar med att
personen i mitten säger någon av de övriga deltagarnas namn och samtidigt kastar upp
ballongen i luften och går och ställer sig i ringen. Personen som blev uppropad rusar fram och
slår upp ballongen i luften igen innan den landar på marken och säger någon annans namn. Så
fortsätter man tills man inte orkar längre!
Går givetvis även att utföras med en vanlig boll, men då gäller det att vara snabb!
Lekarna hittade på www.lekarkivet.se

Från boken Klurigt & lurigt av Jan Larsson

Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade Kejsar Augustus en
förordning om att hela världen skulle skattskrivas.
Det var den första skattskrivningen, och den hölls
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då
för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till
Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen
upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för
att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin
trolovade, som väntade sitt barn. Medan de
befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i
härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens
ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.
Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje
för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och
detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära
i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt” När ängeln hade farit ifrån dem
upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har
hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det
nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts
till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt
detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem. När åtta
dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln
hade gett honom innan hans mor blev havande.
Luk. 2:1-21

Uttryck
När man tar sig en närmare titt på typiska svenska uttryck förstår man varför svenskan är ett av de
svåraste språken att lära sig. Hur ska någon vettig människa till exempel kunna förstå vad vi menar när
vi säger ”Mota Olle i grind” eller ”Saken är biff”? Här följer ett axplock från vår rika flora av mer eller
mindre obegripliga uttryck, och deras betydelse när man översätter till ren svenska. Axplock betyder för
övrigt ”urval” och härstammar från en tid då de flesta av oss tillbringade vår tid ute på fälten.
















Ana ugglor i mossen (misstänka något skumt)
Bita i det sura äpplet (tvingas finna sig i något obehagligt)
Det var en annan femma (det var en annan sak)
Få sig en släng av sleven (få sin del av något oönskat)
Ge igen för gammal ost (utsätta någon för hämnd)
God dag yxskaft (kommentar till någon som svarar helt galet)
Grädde på moset (något gott eller trevligt som tillkommer)
Göra en pudel (göra avbön. Först hävda att man har rätt, sen plötsligt erkänna att man har fel.)
Ha en räv bakom örat (vara listig och beräknande)
Ha tummen mitt i handen (vara opraktiskt lagd)
Hänga ihop som ler och långhalm (vara oskiljaktiga)
Inte för allt smör i Småland (inte under några omständigheter)
Från boken Handbok för svenskar
Inte säga flaska (inte säga ett ord)
av Gunnar Jägberg
Kasta ett getöga (hastigt titta till något)

