Hörnsjöbladet
September 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 september 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.

Älgkött!
Har du älgkött som
du vill sälja, så hör
av dig till mig.
Mona Prestele 070-675 00 26

När du skickar in underlag till
Hörnsjöbladet så får du en
bekräftelse på att det är
emottaget. Om du inte får det,
hör av dig igen på annat sätt.
Tekniken (eller jag själv)
fungerar inte alltid.

Stickcafé
onsdag
15 september 18.30
på Byahuset

Kyrkovalet 19 september

Vi har öppet mot förbokning
två dagar i förväg.
Boka bröd, Tea Time och fika på
bokningssystemet på
www.presteles.se

Fotbollssäsongen är inte över
än, så gå in på Hörnsjö IF
hemsida och kolla vad som är
på gång!
www.laget.se/hornsjoif

- Vad tråkigt att du inte fick fast
den som snodde din bil…
- Det gjorde inte så mycket. Får
han bara hälften av det jobb
som jag har haft med den, är det
straff nog…

Du har möjlighet
att rösta på Byahuset i Hörnsjö
13.00 – 15.00

Öppet lördagar 12.00-16.00.
Även öppet under Formstråket
söndag 19/9 11.00 – 16.00
söndag 26/9 11.00 – 16.00
www.abranet.se

Ur Jaktjournalen juni-juli 1981 av Lennart Gisselman
Hösten 1976 jagade Bengt Eriksson i Nordmaling med sin tvååriga hund Jack. En
dag under jakten fick hunden upp en älgko som blev skjuten av ett angränsande
jaktlag. Stefan, en yngre bror till Bengt, gick in på området där älgen fallit för att
hämta hunden. När han kom fram till slaktplatsen fann han Jack samt en annan,
äldre hund, som även den ägs av bröderna Eriksson, vid den skjutna älgkon. Jack
blödde ur ett sår på halsens vänstra sida men mannen som sköt älgkon förklarade att
hundarna råkat i slagsmål varvid Jack fått en bitskada. Skadan bedömdes inte vara
av allvarligare art än att man kunde fortsätta att jaga med hunden under dagen.
Senare samma dag sköts en älgtjur på stånd för de båda hundarna. Såret som Jack
fått på halsen tyckets inte bekymra honom det minsta.
Senare visade det sig att skadan inte läkte varför hunden fick komma under
veterinärvård vid djursjukhuset i Umeå. Man misstänkte att en salivcysta orsakade
att såret inte läkte.
(Därefter följde operation vid Bagarmossens djursjukhus, senare behandling i
Sollefteå utan resultat.red.anm.)
…till djursjukhuset i Sollefteå för att få hunden avlivad. En ung veterinär, Clas
Carlsson, som själv är intresserad jägare, tog emot Jack. Han frågade: ”Ska vi inte
försöka en gång till?” Jack fick en nådatid. Han kontraströntgades och då avslöjades
orsaken. En halvmantlad älgstudsarkula hade stannat mot halskotpelaren där den
suttit i fyra och ett halvt år.
Läs hela artikeln på Hörnsjös hemsida www.hornsjo.se -> Lite mer ->
tidningsurklipp. Urklippet finns också i Helen och Dan Hörnlunds urklippsbok.
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14.00 Hemmamatch HIF damlag
19.00 Ekumenisk Gudstjänst
19.00 Bön hos Gunborg

Se till att ingen lönar ont med on, utan sträva alltid
efter att göra gott både mot varandra och mot alla.
Första Tessalonikerbrevet 5:15 SFB15
De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus,
och de som har fört många till rättfärdighet som
stjärnorna för alltid och för evigt.
Daniel 12:3 SFB15

SMK
14.00 Hemmamatch HIF damlag
19.00 Bön hos Gunborg
18.30 Stickcafé Byahuset

13.00 - 15.00 Kyrkoval Byahuset
18.00 Allkristen kvällsgudstjänst
19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Missionsafton SMK
19.00 Hemmamatch HIF herrlag
11.00 Gudstjänst HHN SMK
19.00 Bön hos Gunborg
19.00 Missionsafton EFS

Den ekumeniska bönegruppen träffas från och
med 1 september återigen 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 36: Holmbacka, D7-byn Torrböle och
Levar EFS
Vecka 37: Lillvägen, D7-byn Hummelholm och
Lögdeå EFS
Vecka 38: Refta, D7-byn Gräsmyr och
Salemkyrkan i Mo
Vecka 39: Storvägen, D7-byn Mullsjö och
Pingstkyrkan i Mjösjöby.
Har du ett böneämne kan du skicka det till
Cecilia cecstro@gmail.com
Det du berättar stannar inom bönegruppen.

Det är bättre att sakna förnuft
än att använda det fel.
Jane Austen

Tisdag 21/9 19.00
Missionsafton
Christina och Rolf
Sjöström sjunger och
vittnar.
Inbjudare: Else och
Eiron Flogér
Söndag 26/9 11.00
Gudstjänst med
nattvard,
Thomas Ahlberg,
Vännäs.
Månadsoffer.
Hemavanmötet som
var i augusti kan du
fortfarande lyssna på.
Gå in på www.youtube.se
och sök
Hemavanmötet 2021

EFS
Söndag 19/9 18.00
Allkristen
kvällsgudstjänst med
Ingvar Hörnvall
Tisdag 28/9 19.00
Missionsafton
Kristina Eriksson
sjunger och talar.
Inbjudare: Helen och
Dan Hörnlund
Ovanstående är kulturarr. i
samverkan, EFS och Sensus

SMK/EFS
Lördag 4/9 19.00
Ekumenisk gudstjänst
på missionskyrkan.
Kjell Tegnér med
vänner.

Samlingar från fjället och
Hemavan fjällstation med
Britta Hermansson,
Tomas Sjödin och Johan
Wikström.

Fika

Gillar du att sjunga?
Bra!
Då passar du i vår kör Vox Humana.
Vi övar varannan torsdag och planerade innan
pandemin att öva varannan gång i Nyåker
och varannan gång i Hörnsjö.
Vi behöver folk i alla stämmor.
Första övningen och vidare planering är i Nyåker
torsdag 16 september 19.00.
Önskar du samåka kan du höra av dig till
Cecilia 073-072 67 80

