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Årsmöte Hörnsjö VVO
Söndag 4/8 19.00
på Älgslakteriet.
Årets älgtilldelning är
15 vuxna och 13 kalvar

Slut på
skrotinsamling för i år
Tack för den här gången!
Hörnsjö IF

Stort tack

Tack för alla bevis på vänskap
och kärleksfullt deltagande som
visats vid vår älskade pappa
Uno Olssons
bortgång och begravning.
För samtal, besök, vackra
blommor, minnesgåvor och fina
tal på minnesstunden vill vi till
alla och envar framföra vårt
varma och innerliga tack.
Stort tack också till Åbrånets
Limousin som hade ordnat det
så fint till vår minnesstund.
Agneta, Marita och Sara med
familjer.

till alla fiskare som har deltagit i
årets 10-timmarsmete. I år var
28 lag med och tävlade.
Tack till alla
styrelsemedlemmar och övriga
som hjälpt till före/under/efter
tävlingen.
Stort tack till vår huvudsponsor
Jaktia i Umeå och även till
Järnia Utterströms, Johanssons
Maskin, Holmen, Umeå buss,
Swoosh och Ewa Backman som
skänkt fina priser till våra
lotterier
Sist men inte minst stort tack
till Kent Lundström för att vi
fick vara på din mark och till
Åbrånets gårdsbutik för gott
samarbete så vi slipper gå
hungriga..
Ha en fin sommar och
"skitfiske" på er

På gång i höst!
Alphakurs för dig som
vill fundera och
reflektera
kring livet och dess mening.
Det är en plats där människor
kan komma och koppla av, äta,
lyssna och dela sina tankar.

Misslyckats med en gratäng?
Bärpaj som svämmat över och
lämnat härligt inbrända spår?
Ugnen är sällan särskilt rolig
att göra ren, men det behöver
inte vara så krångligt! Gnid in
eller spraya på grönsåpa
blandad med vatten. Låt ugnen
bli varm (75 grader räcker).
Stäng sedan av och torka bort
såpan när ugnen svalnat. Enkelt
och miljövänligt!

Vi kan inte uträtta stora
saker – bara små saker
med stor kärlek.

Sommaröppet
tisdag – fredag 12.00 – 16.00
t.o.m. 9/8.
Grillbuffé
alla fredagar t.o.m. 9/8.
Semesterstängt 10/8 – 31/8

Semesterstängt,
öppnar igen fredag 16/8.
Under hösten är det öppet
fredagar 14.00 – 18.00 då du
kan fika bullar och minipizzor,
samt köpa hem matbröd.
www.presteles.se
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14.00 HIF dam div 3 – IFK Umeå
19.00 Årsmöte VVO
19.00 Bön hos Gunborg

Från solens uppgång
ända till dess nedgång
skall Herrens namn
bli prisat.
Psaltaren 113:3
SMK

SMK/EFS

19.00 ekumenisk gudstjänst SMK
18.30 HIF P05 – Röbäck IF
19.00 Bön hos Gunborg

Någon dag i slutet på
augusti blir det
gudstjänst på
missionskyrkan.
Håll utkik på hemsida
och predikoturer.

15.00 HIF Herr div 5 – Teg
16.00 HIF dam div 3 – Sävar/Täfteå
19.00 Bön hos Gunborg

Ekumenisk bön hos
Gunborg
Hörnström
Refta 666
måndagar 19.00

Lördag 10/8 19.00
Ekumenisk gudstjänst
på missionskyrkan.
Kvällens talare är
Pelle Nyström och
sjunger gör
Marquriteu Erixon
Fika

19.30 HIF dam div 2 – Domsjö/Modo

14.00 HIF dam div 2 – Umedalen
19.00 Bön hos Gunborg

15.00 HIF Herr div 5 – Lycksele

Sofia hade varit ute och lekt hela dagen, men nu var hon trött och
ville komma in och vila sig lite. Så hon slängde av sig skorna i ett
hörn, tog ett glas saft och satte sig på golvet, lutad mot sin mammas
knä. Nyfiket tittade hon upp för att se vad mamma höll på med.
Hon förstod att henens mamma höll på att sy någonting, för hon
hade tagit fram nål och en massa garn i olika färger. Sofia satt tyst
på golvet en lång stund och tittade på när mamma sydde. Men till
slut kunde hon inte hålla sig längre. ”Du mamma… det gör
ingenting att du inte är så bra på att sy. Jag tycker du är väldens
bästa mamma ändå” Sofias mamma skrattade lite och frågade vad
hon menade. ”Alltså…det blir ju inte så fint det du syr”, sa Sofia
och skruvade lite på sig. ”Det är ju ganska många knutar och så.
Man ser inte ens vad det föreställer. Men det gör ingenting. Jag
tycker om dig i alla fall”, fortsatte hon tröstande. Nu log Sofias
mamma ännu större och bad Sofia sätta sig i henne knä istället.
Sedan bredde hon ut broderiet framför dem. ” Du tittade på
broderiet underifrån”, förklarade hon för Sofia. ” Men titta hur det
ser ut från mitt håll. Knutarna på baksidan har en mening. Och det
som ser ut som en enda röra från baksidan, är en vacker bild på
framsidan. Och vet du”, sa hon. ”Ibland gör vi vuxna precis som du
gjorde nyss. Men vi är inte lika kärleksfulla som du alla gånger när
vi vänder oss till Gud. ´Gud mitt liv är en enda röra. Det är bara
knutar överallt och det blir ingen mening med någonting. Varför
gör du ingenting åt det?´ Ropar vi till Honom. Och då tror jag Gud
säger likadant om våra liv som jag sa om broderiet till dig.
´Kom och sätt dig i mitt knä. Du ser bara en meningslös röra av
knutar. Men jag håller på att brodera ditt liv. Och resultatet kommer
att bli alldeles fantastiskt vackert.´”

Turistbussen stannar vid
bondgården och
storstadsdamerna vandrar
runt, guidade av ägaren.
De kommer till
ladugården och en av
damerna undrar:
- Har ni fortfarande kor
kvar?
- Javisst. Varför skulle jag
inte det?
- Otroligt. Kan det löna
sig nu när man överallt
kan köpa mjölk i
pappförpackningar.

MINNESLUND
Under hösten 2019
kommer en minneslund
att anläggas snett nedanför
Skogskapellet.
Det finns en informationsskylt
uppsatt i den vackra talldungen
där den planeras ligga.

Hörnsjö Veterandag
Fordonsutställning, loppis och minimarknad
Lördag 31 augusti 11.00 – 14.00

Vid byahuset och f.d. skolan i Hörnsjö
Ingen föranmälan behövs.
Vill du sälja något på loppis eller minimarknaden så tar du med eget bord,
använd bakluckan på bilen eller släp. Du betalar endast 50:- för platsen.
Ett begränsat antal bord finns att hyra.
Bildutställning i byahusets entré om Hörnsjös historia.
Hamburgare och fika finns till försäljning
För mer info ring: Rickard: 070-660 31 04 eller Lage: 070-666 23 45

