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FRIVILLIGE BIDRAG TIL 
HORNE LANDS AVIS 

NU I FARVER 
 

Kære læser 
 
Med dette nummer af Horne Lands Avis kommer der en lille skrivelse med en bøn til jer 
læsere. 
 
Da vi har erfaret, mange af Avisens læsere gerne vil støtte Horne Lands Avis med et 
bidrag, stort eller lille, alle beløb er velkomne, har I nu mulighed igen for en lille donation. 
Da Danske Bank og Post Nord har ophævet samarbejdet pr. 1. januar 2018, har vi 
afskaffet indbetalingskortet, så fremadrettet bedes I benytte vores konto i Sparekassen 
Sjælland-Fyn 0828-8095640169 og påfør venligst navn, eller betale til et af 
redaktionsmedlemmerne 
 
Som det sikkert er jer alle bekendt, drives Horne Lands Avis udelukkende på frivillig basis. 
Foreningerne, Skolen, Menighedsrådet, omdelerne samt redaktionsudvalget lægger alle et 
stort arbejde i at få lavet en læsevenlig og interessant avis, hvilket vi synes vores sidste 
nye tiltag beviser. De faste brugere betaler også efter antal sider i Avisen. 
Den eneste, der ikke arbejder gratis, er vores trykker, som vi har et rigtig godt samarbejde 
med. 
 
Vi har nu valgt at trykke avisen i farver, og det giver nogle flotte sider med mange gode 
billeder. Dog har vi ikke ændret på forsiden, som har set sådan ud hele tiden, og det har 
sin grund. En tidligere Hornebo og lærer på Horne Skole, Allan Ørtvig har designet 
forsiden, som vi har valgt at beholde uændret. 

   På forhånd tak 
            Redaktionsudvalget 

 
 
 

Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, telefon 62 60 15 72/60 62 42 13 
Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, telefon 20 83 72 51 

Jonna Kej, kasserer og ansvarshavende, Multoften 5, Horne, tlf. 62 60 13 81/21 63 12 81 
Grethe Poulsen, Sønder Hjørnevej 1, Bøjden, tlf. 40 42 78 58 

Susanne Trolle Pedersen, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18 
 

Stof til næste nummer, der udkommer i uge 21 - 2018 sendes via e-mail 
        på adressen hla@horneland.dk eller afleveres Multoften 5 
 

DEADLINE er mandag den 07.05.2018 kl. 12.00 
 

Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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Julekalendersalg i Horne Gymnastikforening 

Endnu en december er gået – og endnu en julekalender fra foreningen er skrabet fri – eller 
det vil sige – rigtig mange. Rigtig mange har atter valgt at støtte foreningens kalendersalg, 

og det vil vi gerne sige tusind tak for - det er en uvurderlig støtte for foreningens virke. Vore 
sponsorer på kalenderen, skal også have en kæmpe tak – uden dem, havde vi ingen 
kalender, og kunne således ikke generere penge til f.eks. indkøb af nye redskaber og 

rekvisitter til foreningen. 

TAK 

 

Gymnastikopvisning lørdag d. 17. marts kl. 14.00 i Horne Hallen 

Starten på et nyt år betyder også, at vi nærmer os gymnastikopvisningen og dermed også 
sæsonafslutningen, for de indendørs aktiviteter.  

Dette år ligger opvisningen lørdag d. 17. marts kl. 14, og vi glæder os allerede til at vise jer, 
hvad vi har lavet hele vinteren, på de forskellige hold. Ligeledes glæder vi os til at tage imod 

familier, venner, naboen og alle de andre som finder vej til Horne Hallen denne dag.  

Oven i det, glæder vi os til, denne dag, at kunne byde velkommen til et gæstehold!       
Broby Sportsefterkole kommer på besøg, og slutter vores opvisning af med deres program. 

Hele 142 elever får vi besøg af – det bliver en flot afslutning på dagen! 

  

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med masser af gode oplevelser. 

 

Generalforsamling i Horne Gymnastikforening 

Foreningen afholder den årlige generalforsamling i Horne Hallen, 

Tirsdag d. 17. april kl. 19.30 

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.   

Har du lyst til at være med i bestyrelsen i en aktiv forening, hører vi gerne fra dig 
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Danmark Dejligst                                                   

Som nogen nok har hørt om, arbejdes der på, at få den gratis                                    
musikfestival, Danmark Dejligst til Horne Land.                                                     

Der er nedsat en bestyrelse/arbejdsguppe, som skal stå for                                   
planlægningen af denne festival. Afviklingen af festivalen,                                           

bygger på frivillig arbejdskraft, så slå et kryds i kalenderen d. 9. juni 2018,                            
for der bliver der fest på Horne Land! Der vil løbende komme informationer om, hvor langt 

planlægningen er, og foreningerne på Horne Land, vil komme og bede hjælp til at løse 
opgaver på frivillig basis, så vi kan få en rigtig god oplevelse, alle sammen 

 

LOTTOTRÆKNING 

Så er der atter udtrukket vindere i Horne Gymnastikforenings Lotto – se om du har vundet! 

Måned  Præmie  Nummer  Beløb 

November  1.    29  100,- 
 2.  151    50,- 
 3.    25    25,- 

December  1.    56  200,- 
 2.  134  100,- 
 3.  118    50,- 
 Ekstra     99  250,- 

Januar  1.     60  300,- 
 2.   171  150,- 
 3.    28    75,- 

        

        

 

 

 

På billederne, ser du noget af det, som foreningen  
har haft mulighed for at købe, for de penge, som  
der kommer ind på Lotto, julekalendere og tombola. 
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Sommerløb i Horne Løbeklub 

Det er stadig mørkt og koldt derude, men heldigvis går vi lysere tider i møde, og inden 
længe kan løberne i Horne Løbeklub, slukke pandelamperne og tage handskerne af, når de 
begiver sig afsted på de ugentlige løbeture med klubben. Det betyder også, at det atter er 

tiden at starte op på ”Sommer-løb”. 

Onsdag d. 21. februar kl. 17.30 

sætter vi løbe-urene på sommertid og starter ny sæsonperiode. Hele vinteren har en hel del 
løbere trodset kulde, mørke og regn, og vi håber de vil fortsætte i sommersæsonen. 

Ligeledes håber vi at kunne sige velkommen tilbage til alle jer, som har holdt vinterpause  

Vi vil også se frem til at modtage nye løbere i klubben – enten som sommer-medlem, eller 
som tilmeldte til RoyalRun - fortæning, som du kan læse mere om herunder. 

Medlemskontingent for sommerløb er: 200,- kr, og gælder frem til oktober 

Vil du vide mere om klubben, sommerløb, medlemskab eller andet,                                  
kontakt formand Inge von Essen, 40621408 / hornegymnastik@hotmail.dk 

Vil du ud at løbe med Kronprinsen? – Horne Løbeklub er Fortrænings-klub til Royal Run! 

Alle kan deltage – uanset niveau og erfaring  

I Horne Løbeklub tilbyder vi fortræning til Royal Run d. 21. maj i Odense. Når du tilmelder 
dig fortræningsforløbet, vil vi bede dig fortælle os, hvad du har at walk/løbeerfaring, samt 

hvad din ambition for deltagelse i Royal Run er. Ud fra dette, har vi mulighed for, at placere 
dig på det walk/løbeniveau, som passer til dine ambitioner og nuværende niveau. Forløbet 

starter onsdag d. 21.2. kl. 17.30 og afsluttes onsdag d. 16.5, og koster 50 kr.  Ønsker du 
efterfølgende at fortsætte i klubben med sommerløb, fratrækkes beløbet på 

sommerkontingent. 

Du skal som løber, selv tilmelde dig selve Royal Run d. 21.5. – vælge om du vil deltage i 1 
mile (1,6 km) eller 10 km distance. På 10 km-distancen er der en tidsramme for 

gennemførelse på 2½ time, hvilket betyder at det faktisk kan lade sig gøre at gennemføre 
distancen gående. Det er således op til den enkelte, om man løber hele distancen, dele af 

distancen, eller går hele distancen. 

                                              For mere tilmelding eller mere info: 

                                                 Kontakt Inge – 40621408 eller læs på royalrun.dk 
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HORNE FORENEDE SPORTSKLUBBER 

BADMINTON 

Også i denne sæson har vi fået nye ungdomsspillere - og truppen tæller nu 30 børn i alderen 7 til 

14 år. Det er vi super glade for! 

De træner hver torsdag, hvor U9-U11 træner fra kl. 16.30-17.30. Og U13-U15 træner 

fra 17.00-18.30. Det vil altså sige, at alle 30 børn har en halv time sammen i hallen. 

Ellen henter de yngste børn i SFO’en, og så har hun altid æble med til børnene, som hun får 

sponsoreret af forskellige lokale. 

 

Takket være alle vore sponsorer kan vi holde udgifterne nede for børnene, så alle har mulighed for 

at deltage i diverse stævner, som jo er en dyr post, hvis man selv skal betale. Og en del af vore U11 

og U13-spillere er begyndt at deltage i stævner. Faktisk fik Isabella Høgh en flot 1. plads i 

damedouble ved udtagelsesstævnet til LM d. 20. januar. Stort tillykke til hende. 

 

Nyt spillertøj 

I september måned købte vi nyt spillertøj til alle 

vore hold og alle vore dejlige sponsorer er 

på mave og på ryg. 

Her ses herreholdet med de nye trøjer. 

 

 

Holdturnering for begyndere 

Igen i år har vi to hold med i begynderturneringen for hold.  

Et U11 hold og et U13 hold. 

U11 holdet spillede to holdkampe  

lørdag d. 27. januar på hjemmebane. Holdet tabte begge 

holdkampe, men spillerene kæmpede flot 

og fik sig nogle gode kampe.  

U13 holdet spillede søndag d. 28. januar i Ejbyhallen. Her gik 

de hjem med en sejr og et nederlag.  

De spillede nogle flotte og tætte kampe. 

På billedet har vi her U11 holdet. 

 

 

Vi er så heldige, at vi har et fantastisk godt samarbejde med Brahesmindeskole afd. Horne.  

Dette samarbejde har gjort, at vi flere gange har været undervisere i badminton i idrætstimerne. 

Fredag den 15. december var vi med i idrætstimerne, hvor vi havde fornøjelsen af 5. og 6. klasse. 

Det var fantastisk at have godt 30 børn som var forventningsfulde og lærerige. Vi havde en rigtig 

dejlig formiddag og er helt sikker på, at alle eleverne havde det ligeså sjovt som os.  

Vi glæder os til næste gang, vi skal have badminton i idrætstimerne. Og måske vi vil prøve at lave 

en skoleturnering i marts måned, for 4., 5. og 6. klasse fra Horne og Svanninge. 
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Vores hjemmeside 

Mangler du information om og fra Horne FS fodbold, så kan du med næsten al sandsynlighed finde 
det på vores hjemmeside www.horne-fs.dk Her kan man følge med i klubbens liv og aktiviteter, 
hvor der løbende vil blive lagt nye opdateringer. 

Se mere om blandt andet L*egsmarken, klubnyt, træningstider, hold, kampe, stævner, aktiviteter, 
sport & event, sponsorer, klubinfo, klubbens historie og meget mere. 

 

 

Øens Hold Cup 

Vi har i snart mange år med stor succes afholdt Øens Hold stævne i HFS, og det kommende forår 
er ingen undtagelse. Der afvikles stævne i weekenden 23. – 25. marts  
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To fodboldskoler igen i år 

HSV-Fussballschule for årgang 2004 – 2011 kommer til Horne 5. og 6. maj, læs mere på næste side. 
Desuden kommer Liverpool Way Football Camp 27. – 28. & 29. juli, læs mere i næste nummer af 
Horne Lands Avis. 

 
 

L*Egsmarken kører på fulde tryk. Det er dejligt at se, at så mange børn ønsker at gå i klubben. Vi 
er nu mellem 25 og 30 tilmeldte børn i klubben, og må siges at være det foretrukne fritidstilbud 
for byens børn. 

Der bliver spillet fodbold på boldbanerne og hygget i sofaerne i klubhuset, og ikke mindst set frem 
til dagens måltid ved langbordet.  
Sundhed, socialt samvær, sport og sjov er fantastiske værdier for L*Egsmarken. 
 
 

Årsmøder og Generalforsamling i Horne forenede Sportsklubber         
Årsmøde i badminton: tirsdag den 20. februar kl. 20. 0 i Horne Hallen. 

Årsmøde i fitness: torsdag den 15. marts kl. 19.00 i Idrætscentret.     
Årsmøde i fodbold: torsdag den 15. marts kl. 20.00 i Idrætscentret. 

Generalforsamling i Horne FS: onsdag den 21. marts kl. 19.30 i Horne Hallen. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen bedes være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 
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Vi er godt i gang efter jul og afholder Generalforsamling den 15. marts kl. 12.00 efter 
træning, hvor vi får kaffe og en bolle. 

Dagsorden ifølge vedtægter 

Der holdes Badmintonafslutning 23. marts, men vi spiller også i april. 

Håber på et godt forår 

    Hanne Moustgaard Johansen 
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Horne Skytteforening
http://horne-skytter.dk

Danmarksmestre
BK holdet fra Horne 
Skytteforening vandt 
Danmarksmesterskabet 
for foreningshold på 200m 
gevær ved DGI´s DM 
stævne i Vingsted.
På holdet var: Mark Nielsen, 
Emma Klinck, Simon 
Rosenkjær og Nikolai 
Larsen.
Helene Eckardt vandt 
Bronze på 200m BK, Signe 
Steffensen vandt sølv på 
300m. Stillingsholdet på 
200m vandt Sølvmedaljer

Nye Danmarksmestre

På BK Danmarksmesterholdet på 50m var: Nikolai Larsen, 
Simon Rosenkjær, Emma Klinck og Sara Jensen

DM 50-200-300 meter 2017 i Vingsted. 
BK holdet blev DANMARKSMESTRE både på 50m og 200m
9 hold havde kvalificeret sig til deltagelse i DM for Foreningshold.
Juniorhold deltog på 50m og 200m og vandt Bronze på 200m 
gevær
Stillingshold deltog på 50 m og 200 m og vandt Sølv både på 
50m og 200m gevær.

Skydning   ***********  en idræt for hele  familien

I Vinter sæsonen skyder Horne Skytteforening 15 m gevær hver mandag og onsdag kl.: 18.30 og 
15 m pistol hver onsdag kl.: 18.30 i Skyttecentret,  Telemarken 11 i Faaborg

Danmarksmester på 50m gevær 
Simon Rosenkjær

Danmarksmester på 50m gevær 
for stillingsskytter: Astrid 
Steffensen
Jesper Eckardt vandt Guld på 
50m i Stilling 2,
Stillingsholdet på 50m vandt 
Sølvmedaljer. 
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Februar er vinterens sidste måned, vejret 
taler vi ikke om, men lyset er ved at vende 
tilbage. Det er mærkbart, at dagene længes.  
 
I Dyreborg var der den 24. november 
fællesspisning med sang i Kulturhuset  ….. 
og aftenens store overraskelse:  der var også 
auktion.  En meget kreativ sjæl havde lavet 
bordpynt i form af juletræer fremstillet af 
cykelslanger (jo, du læste rigtigt) og desuden 
også en hel flok meget charmerende rensdyr  
 
 

 
 
 

 
 
 
Rensdyrene blev auktioneret bort, og det 
flotte overskuddet gik til Kulturhuset. Og 
bordpynten blev senere solgt i Provianten.  
 
I skrivende stund er Provianten midlertidigt 
flyttet ind i kulturhuset, da hele butikken bliver 
renoveret. Der bliver malet, lagt nyt gulv,  

 
flyttet varmepumpe, og den nye indretning af 
Provianten bliver let, overskuelig og med en 
hyggekrog/cafe. Der lægges mange frivillige 
kræfter i projektet.  
 
Litteraturkredsen forårsprogram blev indledt 
den 1. februar, næste aften bliver torsdag den 
1. marts kl. 19.30, hvor Tove Ditlevsen er 
aktuel.  
 
Dyreborg Motion fejrede nytåret og havde 
inviteret til nytårs-maraton cykling med 
efterfølgende champagne og kransekage. 
Der blev svedt og nydt.  
 
Der er også kommet gang i spillekortene hver 
tirsdag formiddag. Hvis du er interesseret, så 
henvendt dig til Torben Hansen, mobil nr. 
3011 4870 eller til Niels Sønderby, mobil nr. 
2034 2456. 
 
Kulturhuset lægger også rum til 
gymnastik/pilates hver tirsdag eftermiddag og 
til meditation torsdag aften – se invitationer i 
”Dyreborg Nyt”.  
 
Den traditionsrige torskespisning løb af 
stablen den 26. januar med ca. 50 deltagere. 
Der var rigtig god stemning, dejlig og rigelig 
torsk fra ”Frk.Jensen” – som altid med fuldt 
tilbehør.  
Og pakkeauktionen blev forrygende med en 
oplagt auktionarius og med flotte bud på 
pakkerne. En dejlig aften for alle.  
 
Nu kommer foråret med alle foreningernes 
generalforsamlinger – hold dig orienteret på 
”Dyreborg Nyt”. 
 
Dyreborg Motion inviterer til en hyggeaften 
med folkemusik og –dans i Kulturhuset 
mandag den 12. marts kl. 19.  
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Mie Busch 
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Bøjden BeboerForening
Indkaldelse til den årlige, ordinære generalforsamling

lørdag d. 3. marts 2018, kl. 16.00 
i Færgegaardens Fælleshus

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Dagsordenen kan ses og udskrives fra www.bojdenbf.dk

Foreningen er vært ved kaffe/kage og en øl eller en vand.

Efter generalforsamlingen er der hyggelig fællesspisning
af medbragt mad (husk drikkevarer samt service og bestik).

Vi glæder os til at se rigtig mange!

  Nyt fra Bøjden Nor
Efter at vi i meget lang tid har passeret
trappen for enden af hegnet med liv og
førlighed som indsats, kan vi nu igen gå
sikkert på vores vej noret rundt.
Stor tak til en betænksom bøjdenbo for den
fine trappe. Vi håber, den holder i mange år.

På gensyn til
BBFs aktiviteter i 2018.
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Horne Lands Støtteforening   

EEn stor tak til dem som sponsorerede gaver til julekalenderen 

Bella Beluga - Bønnelundgård - CHR. IX Coiffeur - Fehår – Grands Vin 
Frk. Jensens - Horne Gartneri - Horne Haveservice –  Flügger -  
Højenlystgaard Frugtplantage – Kildemosegaard – Hvedholm Slot -  
Kimesbjerggaard Vingaard -  Nørlundgaard – Bebe Design -  
Peder og Elsebeth Hansen - Ryslinge forsamlingshus – SPAR Horne -  
Salon Pure Delikatesser og Brugskunst – Steensgaard - 
Sørens Have og Anlæg – Børneteateret Oscar – Faaborg farvehandel 
__________________________________________________________________  

Generalforsamling 
 

Horne Lands Støtteforening afholder generalforsamling 
 

Onsdag d. 14. marts kl. 19.30 
på Brahesminde Skole afdeling Horne 

 
Dagsorden ifølge vedtægter 

 
Alle er velkomne! 

 

Som medlem af støtteforeningen støtter du mange formål til gavn for Horne Land. 

Vi støtter årligt Brahesminde-skolebussen, Børneteateret Oscar og velkomstgaver til tilflyttere. 
Derudover har vi blandt andet støttet borde/bænkesæt ved hallen og den nye aktivitets- og 
badebro i Bøjden. 

Bliv medlem for kun 50,-kr. årligt pr person 

kontonr er: 5056 1305108 i Jyske Bank  

Husk: skriv ’kontingent’ og ’dit navn’, tak. 

_________________________________________________________________________ 

Flagallé: følg med i nyt om flagalléen på Facebook og Lysavisen  
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Årsmøde i Lokalrådet er fredag den 20. april 2018 og afholdes efter 
konceptet Fredagsåbent med spisning på Horne skole.  
 
Ligesom de sidste to år mødes vi som sædvanlig til Fredagsåbent kl. 17.45.  
Kl. 18.00 er der spisning og det koster 40 kr. at deltage i spisningen.  
Tilmelding på tilmelding@horneland.dk. Eller på tlf. 62601622 eller 62601991.  
Selv om du ikke ønsker at deltage i spisningen kan du deltage i Årsmødet. 
Kl. 19.30 Årsmøde i lokalrådet 
Lokalrådet giver kaffe og kage til årsmødet.  
Dagsorden til Lokalrådets Årsmøde 2018 jf. vedtægterne. Dagsordenen vil være 
tilgængelig på www.horneland.dk fra 1. april 2018.  
 
 

Hold Horne land ren 
 

Affaldsindsamling søndag den 22. april 2018.  
 

Danmarks Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsind-samling i hele 
Danmark og Horne Land er naturligvis med. 
Lokalrådet for Horne land opfordrer derfor alle til at give en hånd med.  
Tilmelding til affaldsindsamlingen sker på www.dn.dk/affald 
 

Læs mere om mødested og tidspunkt på Lysavisen, på www.horneland.dk og på 
#Horneland et godt sted at være.  
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Rejsning af Majstang søndag eftermiddag den 6. maj kl. 13.00 2018 i 
Sørens Have, Søren Lundsvej i Horne.  
 
Det er efterhånden blevet en fast tradition at binde en ny krans til majstangen i Sørens 
have, og den tradition vil vi i lokalrådet gerne holde i hævd.  
For femte år i træk mødes vi og som sædvanlig starter vi med at binde en ny krans. 
Medens kransen bindes er der andre der laver aktiviteter for børn og voksne, så det 
bliver en hyggelig eftermiddag præget af fællesskab og hyggeligt samvær. Når 
majstangen er rejst er der fællessang, tale og underholdning.  
Lokalrådet er vært ved kaffe og kage.  
 

 
 

Arrangementet vil blive annonceret på lysavisen, på www.horneland.dk  
og på #Horneland et godt sted at være.  
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Danmark dejligst på Horne land 
 

 
Danmarks dejligst er en 1 dags musikevent, der holdes 

rundt om i Danmark. Musikeren Rasmus Nøhr står bag konceptet om eventen. 
 
Vi kender datoen 9 Juni, men ikke tid/sted eller kunstnere endnu, men der er dannet 
en forening der skal få styr på alt det og meget meget mere. 
 
Vi ved også der bliver brug for rigtig mange frivillige hjælpere op til og på selve 
dagen, så sæt gerne kryds i kalenderen og sig til hvis du kunne tænke dig at hjælpe. 
 
Foreningen består af: Alice Rasmussen, Diana Pedersen, Johnni Lynge, Gitte Raun, 
Jacob Bluhm.  
 
Foreningen arbejder på at få et heldags arrangement stablet på benene, hvor der vil 
foregå andet end musik, så hvis du har en god idé eller ved hvad der kan tiltrække 
mange folk, så kom ud af busken og sig det til os, så ser vi om det kan lade sig gøre, 
praktisk og økonomisk. 
Kontakt os på dkdejligst@horneland.dk 
 
 

Resultatet af afstemningen til Borgerbudget 2017 på Horneland 
 

Afstemningen fandt sted samme dag, som der var Kommunal- og regionsvalg den 21. november og 
foregik i en campingvogn på pladsen foran forsamlingshuset. Der var 27.500 kr. i alt og 4 projekter 
der kunne stemmes om:  
1. Dyreborg Kulturhus - Faktor K - søgte 25.000 kr – fik 154 stemmer 
2. Horne Lands Støtteforening - søgte 27.500 kr til flagalle projektet – fik 237 stemmer 
3. Horne Forsamlingshus - søgte 27.500 kr til renovering af gulve – fik 220 stemmer  
4. Horneland Hjertestarterforening - søgte 19.800 kr til 3 dagskurser – fik 198 stemmer 
 
Der var i alt afgivne 809 stemmer. Hele beløbet får til Horne Lands støtteforening der vandt 
med 237 stemmer.  
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Danske Seniorer i Horne
Forårsprogram.

22-01-2018: Generalforsamling med Banko kl. 14.00-16.30
Foreningen sørger for Gevinster og Kaffe for medlemmer, ikke medlemmer giver
35 kr for kaffen. Og ikkemedlemmer har selvfølgelig ikke stemmeret. Evt: forslag
skal meddeles skriftligt til Formanden senest 14. dage forinden, på adressen:
Lene S. Nørrelund Vesterballe 2 H.1 sal -5600 Faaborg.

22-01-2018: Poul Erik Pedersen (Bagersøn fra Horne) Kommer og fortæller om
livet set fra sin synsvinkel.
kl. 14.00-16.30

05-03-2018: Årslev Harmonikagruppe kommer og underholder, der bliver også rig
mulighed for at få rørt sangmusklerne,
kl. 14.00-16.30

26-03-2018: Lis Ingemann fra Årslev, kommer og fortæller om sin tid som
Luksusvagabond.
kl. 14.00-16.30

16-04-2018: Forårsspisning med underholdning kl. 17.00-21.00
I hører nærmere ang. Pris og Menu senere.

12-06-2018: Valdemarsturen. I år går turen ad små hyggelige veje til Hvidsten Kro.
Og turen kommer til at koste 450,- kr. I hører nærmere angående menuen og turen
senere.
 
Alle arrangementer holdes i Horne Forsamlingshus, alle er velkomne, der opkræves
som vanligt 35 kr. for kaffe m. brød. IkkeMedlemmer,
opkræves 30 kr. pr gang udover 35 kr.  r kaffen.

Hvis i ønsker at Seniorklubben i Horne fortsat skal bestå, så mød op til støtte for
Foreningen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Alt er kun en overgang... 

Vinteren falder lunt e erhån-
den. Det gør det nemmere at 
skrive op l påske ved deadline 
på de e nummer af kirkebladet og 
Horne Lands Avis, der er først i 
februar måned. Først skal vi ha-
ve fastelavn og i løbet af fasten 
får du de e i hænderne. Og for-
håbentlig er det ikke blevet kol-
dere i løbet af februar, for så 
begynder narcisserne at kikke op 
og så fornemmer man, at vi er 
nået l en overgang. Det er be-
gyndt at blive lysere og endnu 
lunere, og der er en sommer på 
vej. Det er ikke underligt, at man 
siger, at påsken er den største 
høj d i kirken, selvom mange 
ikke aner, hvad den egentlig 
handler om. Det kan man så 
vælge at gøre noget ved, eller 
vælge at lade det ligge l andre. 
At der er tale om en overgang, 
kan man imidler d ikke undgå at 
opleve, sådan intui vt. Påsken 
er en overgang l det lyse og 
varme. En overgang fra død l 

 

H o r n e  s o g n s  k i r k e b l a d  

Det glade budskab 

 Forår 2018 

I foråret har en lykkelig præst fået studieorlov, så han kan få tid til at 
studere den fantastiske tid, der gav os det store alterbillede i kirken, 
malet af Eckersberg i 1812…. 
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liv. En overgang fra noget l 
noget andet. 

Denne påske 2018 vil i særde-
leshed blive en overgang for 
mig. For første gang i livet er 
jeg blevet indrømmet det, der 
kaldes orlov. Studieorlov vel 
at mærke. Selvom jeg har fire 
børn, har jeg aldrig ha  så 
meget som én orlovsdag. 

Men nu altså: studieorlov. Jeg 
har ellers overvejet, om vi 
skulle have en lille e ernøler, 
så jeg kan prøve orlov og om-
sorgsdage, men Janne siger 
nej. Så må andre på Horne få 
nogle. Henover julen har vi 
ha  den længste periode i 
min d som præst uden der 
er kommet børn l verden på 
halvøen. Der gik over 3. må-

neder! Jeg håber sandelig, at 
det bare var en overgang. El-
lers bliver der en historie om 
bevægelsen fra liv l død, der 
snart kan fortælles. Mon ikke 
det har ændret sig, når jeg 
kommer lbage fra min or-
lov? Jeg husker endnu et bil-
lede med en masse skønne 
kvinder med store maver, der 
lovede, at der var en masse 
børn på vej. De er nu gået 
noget over dato, så mon ikke 
snart der leveres? Det udlø-
ser også en orlov, og den er 
længere end min studieorlov. 
Det er kun 3. mdr. Marts, 
april og maj måneder. Des-
værre betyder det, at jeg ikke 
er hér l konfirma onen. Jeg 
havde ellers bedt om at få 
orloven l e eråret, men der 
skal jo også være en l at pas-
se kirken, og vikaren var fri nu 
i foråret. Så sådan er det. Hel-
le Frimann Hansen kommer 
og passer bu kken i mit fra-
vær, med konfirma oner og 
høj der, vielser, dåb og be-
gravelser og alt det andet. 
Helle har været præst i man-
ge år og kender l det hele, 
så det bliver ikke en brat 
overgang. 

Imedens vil jeg kaste mig 
over guldalderen hér på Hor-
ne og i den nære omegn. Må-

S i d e  2  D e t  g l a d e  b u d s k a b  
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ske det kan smi e lidt af på 
vores d, Guldalderen? Det er 
den d hvor lensgrevskabet 
”Brahesminde” sa e dagsor-
denen her hos os. Skolen er 
nu opkaldt e er det, men alli-
gevel er det de færreste, jeg 
taler med, der ved en pind 
om denne vores fælles for d. 
Men det var jo også kun en 
overgang, ligesom nu påsken, 
og nu er vi kommet videre, 
synes mange. Men det var på 
det dspunkt, vi fik vores al-
tertavle i Horne, malet af Eck-
ersberg. Det var i 1812. I man-
ge år var det ikke meget at 
prale af. Eckersberg var nær-
mest blevet fordømt fra 
kunstscenen inden han døde, 
af en sam d, der syntes de 
var kommet videre. Men de 
var urimelige og gennem de 
senere år har Eckersberg hæ-
vet sig som kunstner, også 
blandt det lidt bredere publi-
kum. I dag handles hans bille-
der for formuer og museer 
som Louvre i Paris s ller sig 
også op i køen, når der er 
auk on, for at få guld med 
hjem l museets vægge. Vi er 
lidt forvænte, her hos os på 
det område. Så det vil jeg gø-
re mig klogere på. Klogere på 
den måde de tænkte og troe-
de på. Det var fak sk på det 

dspunkt, at præster landet 
over prædikede kirkerne tom-

me l fordel for den menne-
skelige fornu  og dens fanta-
s ske erkendelsespoten ale. 
Det kan man så le eller græde 
over e er temperament. Hel-
digvis er der mange, der er 
kommet videre, men rig g 
meget sidder stadig i hver-
dagsmennesket i dag, i det 
menneske der tror, at det er 
kommet videre. Men hvorhen 
egentlig? Og hvorfra? Hvilken 
overgang? 

Påske kommer af det hebrai-
ske ord patha. Det betyder 
overgang, eller at springe 
over noget. Egentlig brugt om 
det jødiske folks overgang fra 
trældom i Egypten l frie 
mennesker i eget land. Jesus 
forandrer betydningen fra 
overgangen fra menneskelig 
trældom overfor Gud l fri-
hed i Jesus. Man kunne også 
sige overgangen fra en slags 
liv l et andet. Det er ikke 
uden grund, at vi almindelig-
vis holder konfirma on om 

foråret, en kirkeskik, der også 
betegner en slags overgang 
fra barn l voksen. Men det 
bliver altså uden mig i år. Til 
gengæld vender jeg lbage 
med nyt fra den hornensiske 
guldalder, når det er d… og 
jeg er nået videre. 

God Patha! (og se nu at få 
gjort noget ved det…) 

Hilsen Jesper Præst 

Tirsdag d. 27. februar kl. 
19.30: A ensang i Fyens 
Rundkirke, Horne   
 
Når mørket og kulden sænker 
sig udenfor, byder organist 
Ane e Haahr og kirkesanger 
Louise Elmelund-Præstekær 
indenfor i Horne Kirke l 
a ensang. 
 
Kirkerummet er tændt op 
med levende lys og indbyder 

l varme, samvær og fælles-
sang. Det er en oplagt d l at 
samles om a enens tema 
”Bøn, håb og trøst”, for nok 
har vinteren ikke har sluppet 
sit tag endnu, men forude 

S i d e  3  D e t  g l a d e  b u d s k a b  

Louise Elmelund-Præstekær 
Anette Haahr 
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S i d e  4  D e t  g l a d e  b u d s k a b  

I år er det Helle Frimann Hansen der prædiker om det opstandene liv til påske i Horne Kirke, sådan som det er symboliseret og 
gengivet i påskeliljens solgule farve og i blodets og kærlighedens røde farve i de små dråbeformede blomster med deres knaldrø-
de farve. Helle Frimann Hansen vikarierer i Horne frem til 1. juni 2018. 

Helle Frimann Hansen 
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venter lyset og håbet. Det kan vi 
samles og synge om eller ly e l. 
Det er ikke en forudsætning at 
kunne synge, for måske vil man 
bare gerne nyde den musik vi fin-
der frem, men vi håber da, at bå-
de sanglærker, sangspurve og 
sangmåger kigger forbi. 
 
Tag ægtefællen, kæresten, børne-
ne, børnebørnene, naboen og 
vennerne med og nyd et a ræk 
fra hverdagen. Det gør godt at få 
rørt sangmusklerne og stemme-
læberne. 
Arrangementet varer mellem 40 
og 45 min. 
 
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.30 indby-
des igen l Sanga en i Fyens 
Rundkirke med temaet:  Kom bli-
de vår og sommer skær. 
 
14. marts kl.19.30: Foredrag i 
Svanninge Præstegård  

arrangeret af Svanninge og Horne 
Menighedsråd. 

Henrik Bundgård Nielsen, Kirke-
fondet: 
“Frem dens 
folkekirke – et 
mødested 
mellem kirke 
og folk”  

“Frem dens folkekirke – et mø-
dested mellem kirke og folk”. 
Folkekirken er udfordret. Med-
lemstallet falder og færre børn 
bliver døbt. Undersøgelser viser, 
at det bl.a. skyldes individualise-
ringen i vort samfund. Desuden 
påvirkes folkekirken af fraflytning 
fra land l by – en bevægelse fra 

områder, hvor kirken står stærkt, 
l områder, hvor mennesker ge-

nerelt ikke har så tæt kontakt l 
deres kirke. 
På den anden side har folkekirken 
også nogle muligheder – bl.a. i 
form af en øget spirituel søgen. 
Og der er stadig et stort ønske om 
kirken er l stede ved anledninger 
i menneskers liv og færden, lige-
som folkekirken har en stærk øko-
nomi og bredt forgrenet netværk.  
Hvordan kan folkekirken udvikle 
sig, så den kan vedblive at skabe 
naturlige mødesteder mellem kir-
ke og befolkning? Hvordan bliver 
folkekirken relevant og nærvæ-
rende i frem den? 
Henrik Bundgaard Nielsen har væ-
ret generalsekretær for Kirkefon-
det siden 2013, og han har i den 

d arbejdet med mange forskelli-
ge face er indenfor folkekirken.  
Han har også 10 år som sogne-
præst i Frederikshavn med i baga-
gen, samt forskellige llidshverv i 
kirkelige organisa oner mv. 
  
12. april kl. 20 i Fyens Rundkirke: 
Koncert med Odense Motetkor. 

Koret er et tradi onsrigt kor, 
grundlagt 1932 i Odense og består 
af knap 40 sangere, unge såvel 
som mere modne. Denne blan-
ding af unge stemmer og ru nere-
de sangere er en stor styrke for 
koret.  

Koret har i kra  af et bredt reper-
toire og et passende højt ambi -
onsniveau gennem årene a oldt 
mange koncerter og turnéer i ind- 
og udland. 

Chris an Dyrst har siden 2006 
været Odense Motetkors dirigent. 
Han er uddannet ved Det Fynske 
Musikkonservatorium i og har i 
mange år virket som musiker, kor-
leder, komponist, arrangør, kur-
susholder og foredragsholder i 
mange forskellige sammenhænge.  

Ved koncerten i Fyens Rundkirke 
vil koret synge et varieret pro-
gram med både ny og gammel 
kirkemusik, og øvrige korværker 
fra mange dsaldre. Af komponi-
ster som vil være repræsenterede 
kan nævnes: Ola Gjeilo, Heinrich 
Schütz, Knu  Nystedt. Og så skal 
man da heller ikke gå forgæves 
e er nogle af års dens sange. 

Som noget særligt vil der ved kon-
certen blive uropført fire satser 
for kor og el-bas. Det drejer sig 
om tre komposi oner af korets 
dirigent Chris an Dyrst og en en-

kelt af den kendte bassist og kom-
ponist Bo S ef. 

Solist på el-bas ved uropførelser-
ne er Bo S efs elev og Chris an 
Dyrsts søn Mads Julius Dyrst  

 

S i d e  5  D e t  g l a d e  b u d s k a b  
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S o g n e p r æ s t  

Vikar: Helle Frimann Hansen 
Tlf.: 2114 2964 
Mail: HFHA@KM.DK (Indtil 1. 
juni 2018) 
 
 

G r a v e r  

B j a r n e  G r ø n b æ k  

Horne Kirkegård, 5600 Faaborg 
Søren Lundsvej 
Tlf. 5224 1960 
mail: 
hornekirkegaard7763@gmaik.com 
 

S a n g e r  

Nyttige adresser 

O r g a n i s t  

Anette Haahr Jørgensen 
Birkevej 17B 
5672 Broby 
Tlf. 2112 2652 
 

M e n i g h e d s r å d e t s  
f o r m a n d  

Hanne Møller Vammen Wolfsberg 
Fiskervænget 6, 5600 Faaborg 
Tlf. 6261 8652 
mail: hannewolfsberg@gmail.com 
 

 

R e d a k t i o n  s o g n e p r æ s t e n  

Gudstjenester i Horne Kirke 

Din kirke er 
selvfølgelig 
også  på Face-
book! 

BESØG OGSÅ 
WWW.HORNEPRAESTEN.DK 

KIRKETAXA 
Bestilles senest dagen før inden 

klokken 15.00 hos 
 FAABORG TAXA 

tlf.: 6261 8800 

Søndag den 25. feb. 09.30 

Søndag den 04. mrs.   11.30 HFH 

Søndag den 11. mrs.    11.30 VH 

Søndag den 18. mrs.    09.30 HFH 

Søndag den 25. mrs.   09.00 HFH 

Torsdag den 29. mrs.  16.30 HFH 

Fredag den 30. mrs.    11.00 HFH 

Søndag den 01. apr.     10.00 HFH 

Mandag den 02. apr.    10.00 HFH 

Søndag den 08. apr.     11.30 HFH 

Søndag den 15. apr.     09.30 HFH 

Søndag den 22. apr.   16.00 VH 

Fredag den 27. apr.   10.00 HFH 
Konfirmation 

Søndag den 29. apr.   11.30 HFH 

Søndag den 06. maj   09.00 HFH 

Torsdag den 10. maj    11.30 VH 

Søndag den 13. maj   11.30 HFH 

Søndag den 20. maj 10.00 HFH 

Søndag den 27. maj 09.30 HFH 

 

HFH= Sognepræst Helle Frimann 
Hansen (vikar) 

VH= Sognepræst Vibeke Hamme-
rum, Svanninge 

 

 

K i r k e v æ r g e  

Niels Sønderby 
Brombærvænget 3, 5600 Faaborg 
Tlf. 63614056  
mail: astaogniels@gmail.com 
 
K i r k e k a l e n d e r  A P P  

Download Kirkekalenderappen til 
din telefon—så kan du følge med i alt 
hvad der sker i din kirke!  Og så har 
du altid de faktuelle kirketider i hån-
den... 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

   
I skoleregi har vi taget hul på 2018 efter en travl julemåned med julesamlinger, klippedag, 
besøg af børneteateret Oscar og kædedans gennem skolen med afslutning omkring 
juletræet i skolegården. Dejligt at mærke den store opbakning skolens aktiviteter bliver 
mødt med. Efter en travl december kunne det være oplagt med en ”lidt” stille opstart i 
januar. Men sådan er det ikke på Horne Skole, her er fart over feltet. 

Palle og Alfred måtte straks i arbejdstøjet den første skoledag i januar for at sætte 
scene op og gøre klar til årets skolefest. Indskolingen varmer op til årets forestilling, 
Skattenes Ø og skal være klar til premieren ved skolefesten d. 8. februar. Der øves 
dagligt flittigt i aulaen med at få de sidste replikker og scener på plads.  

Derudover bliver 1., 2. og 3. klasse præsenteret for et danseteater via den Kulturelle 
Rygsæk, og skal selv deltage i danseworkshop. 

I forbindelse med Science-lab har 56H nærmest jævnligt besøgt Fåborg Gymnasium, hvor 
de senest har lavet målinger på aktive børn og børn i hvile. (Science-lab er et samarbejde 
mellem gymnasier og folkeskoler) 

Alle nævnte aktiviteter bidrager til Brahesminde Skoler og Børnehus målsætning om, at 
forme livsduelige børn gennem leg og læring – ved at tage hånd om 

 mangfoldighed – forskellighed er en ressource 
 det grønne og det aktive liv 
 tryghed, trivsel og glæde 
 du, jeg og vi – i et forpligtigende fælleskab 
 ”vores læring” 

 

P.t. er der indskrevet 14 elever til kommende 0. klasse – børnene starter i forårsSFO den 
1. april, hvor de så småt forberedes på hverdagen som skoleelev. 

 

Markedsdag 2018 - torsdag den 24. maj kl. 16.00 – 19.00 
Vil du/I være en del af markedsdagen? - kontakt skolen på 72530354, 72534550 eller mail 
brahesminde@fmk.dk inden den 4. maj 

Forældre, foreninger, klubber, butikker og lokale borgere inviteres til at deltage med boder 
eller andet.
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

Vi var så heldige, at Faaborgegnens Efterskole ville komme og lave pandekager sammen 
med os. Vi fik ved fælles hjælp gang i bålet, og børnene stod i kø for at lave pandekager - 
og ikke mindst spise pandekagerne. Det var en dejlig eftermiddag, hvor børnene fik 
mulighed for både selv at lave ”mad” over bålet og spørge ind til de unge mennesker fra 
efterskolen. 

 

I det nye år er vi gået i gang med vores værksteder. Vi kan skiftevis klippe, klistre, lave 
perler, lave plancher - som vi har lavet små udstillinger med, snitte i træ, forskellige nye 
brætspil og meget meget andet. Børnene kan vælge det værksted, de har lyst til lige den 
dag - og ellers lege og hygge som sædvanlig. 

              

Børnene har selv været med til at bestemme, hvad vi skal lave i de forskellige værksteder. 
Vi lavede en spørgerunde, hvor alle foreslagene blev skrevet ned. 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

 

Traditionen tro arbejder vi med Lys fe tema hele januar. Børnene pynter lanterner og 
klipper og dekorerer blomster som sættes på pind. De tegner også Lys fe tegninger. 

Den 26 januar fik vi så endelig besøg af hende.  

En mørk, men mild torsdag aften gik vi optog gennem Horne med tændte lanterner. Vi talte 
ca 150 børn, forældre, bedsteforældre og andet godtfolk. Det er en hyggelig tradition. 
Tilbage i børnehaven fik vi te, kaffe, saft og æbleskiver.  
 

                                Vi venter på sneen… kommer den dog ikke 
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HHorne Revy 2018. 
Årets Horne Revy blev endnu en gang en stor succes.  

Skuespillerne leverede underholdning på højt plan.  Hornelands mange politikere lavede valg fusk 
for at tækkes Putin, selv om Elna forsøgte at være skrap. Vips fik gjort det af med nogle miljøsvin, 
Salah bestod den sy’fynske in’fø’sretstest og de lokale kvinder fandt muligvis tårnet i Pisa. 
Selvfølgelig blev det kommunale rod heller ikke forbigået med Helene Bækmark som kronen på 
værket og Thygesens afgang som borgmester.  

Horne Revyen fik atter engang taget gas på både land og by 

”We will never walk alone” ………. Heller ikke selv om der i år var lidt bedre plads 

mellem bordene, da de nye brandregler siger at der kun må sidde 110 i salen. Til gengæld var der 
udvidet med hele 3 aftenforestillinger og de super dygtige Hartmann brødre sørgede for, at der i 
hvert fald var trængsel på dansegulvet. 

På gensyn næste år 
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Brunch i forsamlingshuset. 

 

 
Vi glæder os so d servere hjemmebagt brød, røræg, 

bacon/pølser, pålæg, ost, frugt og kage, samt l hyggeligt 
samvær. 

Pris 50 kr. for voksne og ½ pris for børn under 12 år. 

Tilmeldin  brunch senest dagen før kl. 08. 

Tlf.4082 1290 eller kaja.knudsen@outlook.dk 

 ”Brunchdage” lbage i foråret: 4. marts & 15. april. 

Da der er e beder , a  e de 
a d er de e dte  
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         Generalforsamling  
                            i Horne Forsamlingshus. 

 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset 
Tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Er der punkter som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal det være 

formanden i hænde senest den 10. marts 2018. 
Bestyrelsen.  

 

GENERALFORSAMLING i 

Børneteateret OSCAR 
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30 i SFO’en på Horne Skole 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formand Michael Jungfeldt i 
hænde senest 7 dage før, evt. på mail oscarteater@gmail.com  

På valg er Tina Jungfeldt (modtager genvalg), Dorte Barber (modtager genvalg) og 
Michael Jungfeldt (modtager ikke genvalg).  

Bliv medlem af foreningen Børneteateret OSCAR: 

Alle er velkomne til at melde sig ind, oplys blot navn og mail ved indbetaling. 
Kontingentet er uændret 100 kr. og kan indbetales på foreningens konto, reg.nr. 0828 
kontonr.  000-36-00653.  Følg med på facebook og på lysavisen hos SPAR Horne og 
Provianten i Dyreborg   http://www.facebook.com/Borneteateretoscar/ 
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HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

 

Vi håber, at så mange som muligt af vores medlemmer, har både mulighed for og lyst til 
at deltage i generalforsamlingen. 

Der sker jo meget på området – der er mange spillere på banen. 

”Danmark redder liv” er startet som et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region 
Sjælland og Dansk førstehjælpsråd. 

Her arbejdes med at udvikle og afprøve en app til mobiltelefon, hvorfra uddannede akut-
hjælpere kan tilkaldes til hjertestop uden for hospital. 

Der udbydes også et 7-timers førstehjælpskursus (med bevis), som er obligatorisk for at 
for at kunne virke som akuthjælper og få app´en. 

”Danmark redder liv” er ikke helt i mål endnu.  

I HLH forbereder vi os på, når systemet kommer til at virke – og har i den forbindelse haft 
det første kursus, hvor 14 personer fik deres bevis. 

Næste kursus, hvor der kan være 16 deltagere, bliver den 21. april 2018, fra 9.00 til 16.00. 

Tilmelding til Jan Johansen  jajo@post1.tele.dk så vil I blive kontaktet.  

Det bemærkes, at kurset er for medlemmer af Horne Lands Hjertestarterforening 

Hvis I ikke får plads på kurset, kommer I på venteliste til næste kursus. 

Mød op på generalforsamlingen, og få det sidste nye – og kom med jeres input. 

På bestyrelsens vegne 
Jens Boesen 

Generalforsamling 

Afholdes onsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30 på Faaborgegnens Efterskole.  
Dagsorden ifl. vedtægterne.  

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest ti dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
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Juleferien er for længst ovre og nu øver vi på forårets og sommerens sange 
Vi forsøger at komme ud at synge så meget som muligt så det er et bredt repertoire  
som vi øver på. Vi har tre større koncerter foran os. 
 
Forårskoncert på Faaborgegnens Efterskole onsdag d. 16. maj kl. 19.30 

Her deltager også Efterskolens Kor, Horne Lands Orkester og Horne 
Mandskor. En god aften arrangeret af vores værter – efterskolen    

 
Korfestival i Faaborgs Gader lørdag d. 26. maj kl.10  
 Her deltager næsten alle lokale kor, der er tilmeldt 7. 

Der startes med fællessang på Torvet, herefter  er der ”Sing & Walk” 
for korene, hvor de enkelte kor synger forskellige steder rund om i 
byen, resten af formiddagen.  
Om eftermiddagen synger de enkelte kor i Helligånds kirken, inden 
alle korene danner et meget stort fælleskor og synger afslutningssangen  
 

Kordag i Tivoli d. 2. eller 3. Juni. 
Vi håber på at komme med – det er en virkelig god oplevelse at stå  
på en af de tre scener, det er scener med rigtig meget historie – herligt 
vi kan bidrage med noget, som publikum synes om.   
 

Ellers er vi klar til at komme og synge ved forskellige lejligheder, vi vil gerne ud at  
vise hvad vi kan – tal med Leif Ottesen   

 
Vores hjemmeside er blevet optimeret, lagt om i et let og nemt gratis site. Prøv at se 
os på www.hoblakor.dk, her kan du bl.a. se vores repertoire og hvem vi ellers er.  
 
Vi har glæden af at der jævnligt kommer nye medlemmer til koret, men vi vil gerne 
være flere -  så har du lyst at være med, er du velkommen – helt uden 
forpligtigelser du kommer bare og oplever  os – fortryder du er det også ok. 
- måske er korsang lige dig, det er da værd at prøve.  

 
 
 

Vi øver mandage i Horne Skoles Aula kl. 19.30 
Du kan se mere om os på hoblakor.dk 
 
 

Vores formand Leif Ottesen er på tlf. 3032  8427   
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Horne Mandskor, et stykke lokalhistorie. 
 
Når koret er udensogns for at underholde, plejer dirigenten at fortælle publikum, at koret så 
dagens lys i 1845, men at der desværre ikke er nogen med fra dengang (selv om det måske for 
nogen kan se sådan ud). Dog kunne vi sidste år uddele en 50 års nål til Niels Lillemark, der af 
samme grund senere på året blev udnævnt til æresmedlem i foreningen, som i starten hed 
Horne Sangforening.  
Når sangglade mænd samles, vil der altid være sang og bægerklang. Sådan var det også i 
fordums dage, hvor foreningen fik arrangeret sommerfester i Sofienlund Skov, som er  
Hvedholmskoven - vel at mærke den østlige del af skoven, som vender ind mod Faaborg . 
Disse fester var den største indtægt for foreningen, idet det drejede sig om store beløb fra 100 
– 175 rigsdaler. Til sammenligning var en hjælpelærers årsløn i 1859 på 125 rdl. (nå, en 
lærerløn har nu aldrig været noget at prale af). Til gengæld var der også store udgifter 
forbundet med festerne: 21 rdl. til et 6-7mands orkester. 2 rdl. til en politibetjent og 3 rdl. til 
deling mellem 6 ordensvagter. Til gengæld har der altid hersket god ro og orden ved festerne. 
En sikker indtægt var også en årlig gave fra greven på Hvedholm. Tre efter hinanden følgende 
Bille Brahe skænkede hvert år foreningen 20 rdl. Efter møntreformen i 1875 var det 25 kr. I 
1856 anskaffedes et dansegulv, som først og fremmest var beregnet til dans ved skovfesterne, 
men som ved udlejning til private fester gav en ganske pæn indtægt til foreningen. 
 
Selv i skrivende stund har man i mandskoret hang til festivitas. En sanger fortalte vores 
afrikanske gæster fra Nairobi Chamber Chorus, at en væsentlig del af en sangaften består af 
kammeratligt samvær med en øl og flade vittigheder. Da den unge kenyaner så spurgte, 
hvornår vi sang, lød svaret: ”Vi går altid syngende hjem”. 
 
Sådan foregår det naturligvis ikke – helt. Men kammeratskabet stortrives, som det altid har 
gjort, og sang og bægerklang dyrkes ved de årlige, traditionelle spisninger. Alle glæder sig til 
kor-start hos Tenorholm, hvor skipperlabskovsen ledsages af firestemmige drikkeviser. Senere 
på året optages nye sangere ved en højtidelighed, hvor stegt ål højner begivenheden. Mon ikke 
der er mange foreninger, som får gule ærter ved deres generalforsamling, således også HMK. 
I marts følger torskespisningen, som tidligere foregik på Broholm, hvor Mie og ”Labbi” 
ryddede deres soveværelse for, at sangerne kunne mæske sig i Karen Sølyst’s veltillavede 
kogt torsk. Man sluttede med kortspil til ud på de små timer. Det var dengang mænd kunne få 
”nattegn”. 
Et sang-år afsluttes med afsyngning af ”Når 
fjordene blåner” i solnedgangen over Helnæs 
Bugten. Ved denne lejlighed indtages div. røgvare-
produkter, og arrangementer har i årenes løb fundet 
sted på flere forskellige lokaliteter i Bøjden-
området. 
Horne Mandskor stortrives således i øjeblikket, 
men når vi pr. regneark finder ud af, hvad 
gennemsnitsalderen er, så kan der godt anes dunkle 
skyer i det fjerne. Hvis derfor denne beskrivelse af, hvad et medlemskab af Horne Mandskor 
indebærer, kunne give ”yngre” sangglade mænd lyst til at være en del af dette fællesskab 
(eller broderskab, som det også benævnes), så skal de da være så hjertelig velkommen. 
 
     dirigenten 
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HORNE LAND FØR OG NU 
 

En lille vinterhistorie om benzin 
 

Her i februar, som i hvert fald for år tilbage, var den værste vintermåned, min mor kaldte den altid for 
”den lille gale”, går tankerne pludselig tilbage til en februar omkring 1960, hvor jeg havde, synes jeg 
selv, en ganske morsom oplevelse, og i den februar, historien her omhandler, var det rigtig vinter med 
frost og sne, men for at få historien til at hænge sammen, kræver det en rimelig lang indledning.  
Jeg var nogle måneder før blevet ansat som arbejdsdreng på Horne Auto- og Traktorværksted, nu 
Horne Auto. Det var meget almindeligt den gang, at man skulle være arbejdsdreng et år eller to før 
lærekontrakten blev skrevet og efter fire år var svendebrevet normalt hjemme. For mit vedkommende 
var jeg arbejdsdreng i 32 år og fik aldrig noget svendebrev. Det nærmeste var et eksamensbevis fra 
Faaborg Handelsskole, der med en masse TG ér lige kunne slæbe sig igennem. Nå, det var et 
sidespring. Vi skal tilbage til værkstedet, hvor jeg som yngstemand bl. a. skulle passe benzintanken. 
Det foregik således, at når kunderne holdt derude, satte de hornet i bund, og så var det bare at smide, 
hvad man havde i hånden og styrte derud og fylde for en tier på køretøjet. (Det første benzin, jeg 
solgte, kostede 86 øre/literen) 
Når gårdmændene, der ellers ikke havde særlig travlt til hverdag, holdt ved benzintanken, havde de 
altid meget travlt og mente de, der gik lidt for lang tid, blev jeg mødt med en eller anden spidsfindig 
bemærkning, f.eks.: Nåh, var du faldet i søvn eller du sad måske på lokum? Til sidstnævnte svarede jeg 
en gang: Ja, jeg fik brunkål i går, hvad der kostede en irettesættelse fra mester Edvin, man svarede ikke 
kunden igen. 
Det største problem var, at på sådan et mekanikerværksted kunne der nemt være meget støj, og så var 
det let at overhøre benzinkunderne udenfor, og så var ”Fanden løs”. På et tidspunkt var der et eller 
andet lyst hoved, der opfandt en alarmordning, der skulle løse problemet. Det bestod i al sin enkelthed 
af en gummislange på en seks-otte meter lagt ud vinkelret for benzintanken. Den yderste ende af 
slangen var lukket og i den anden ende var der en lille gummimembran, der, når bilen kørte over 
slangen, påvirkede et kontaktsæt, der via en akkumulator var forbundet til en klokke eller et gammelt 
tudehorn inde på værkstedet. Systemet var ikke helt tosset, men alligevel ikke helt stabilt. Den størst 
fejl var den lille membran, der havde en kort levetid og skulle skiftes ret tit. Førstesvenden på 
værkstedet, Helge, der kunne lave det umulige, hvis han ville, fik til opgave at løse problemet.  
Efter utallige mere eller mindre vellykkede forsøg med forskellige gummityper, fandt Helge ud af, at et 
kondom var det bedste. Det var tilpas blødt og smidigt, og holdbarheden var også betydelig bedre, selv 
om det skulle skiftes af og til. Materialet blev købt hos vor lokale frisør og altmuligmand, Palli barber 
(Rasmus Jakobsen), og så gik Helge i gang med saksen. ”Tutten”, det yderste af gavtyven kunne ikke 
bruges. Den klippede han af og med et svedent grin smed han den hen til mig: Værsgo dreng, den kan 
du få og ”øve” dig med. Resten blev derefter sirligt klippet ud i passende størrelser. Systemet blev 
betydeligt forbedret, men alligevel var holdbarheden begrænset. Det var en stiltiende aftale, at første 
mand, der mødte om morgenen, lige skulle træde på slangen for at se, om det virkede.  
Den kolde februar morgen var jeg den første, der trådte, og det virkede ikke. Jeg gik i gang med 
udskiftning af membranen. Kort tid efter kom mester Edvin, Nå virker lortet ikke, nej den er sprungen 
igen, fint sagde han, jeg henter lige en anden, men reserveæsken var tom. Edvin trak et par mønter op 
af lommen og sagde, stik lige ned til Palli efter en æske gummimænd. Edvin kaldte dem altid 
gummimænd, så det var jeg overbevist om, var den rigtige benævnelse. Jeg begav mig til fods de få 
hundrede meter derned, da det på grund af snestorm var umuligt at cykle. Jeg var klar over at på dette 
tidspunkt var han i mejeriudsalget, men så var det hans kone, Marie, der passede biksen, og Marie 
vidste godt, hvad vi brugte de sjovere til på værkstedet. 
Til min store rædsel var det hverken Palli eller Marie, men derimod deres datter, Hanne, der passede 
butikken den morgen, og hun vidste garanteret ikke noget om vores benzinalarm på værkstedet. 
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Hanne var en virkelig flot ung pige på et par og tyve år med de forskellige spændende ting sat på de 
rigtige steder, sådan en, vi knægte vendte os om og kiggede efter uden rigtig at vide, hvorfor vi gjorde 
det, og så er vi fremme ved pointen i denne historie, hvor du kære læser, skal prøve at se situationen 
for dig. 
Det var mandag morgen kl. 7.30 midt i februar. Det var en forrygende snestorm og hundekoldt, og så 
står der en femtenårs knægt, hvid af sne, rystende at kulde med huen ned over ørerne og snottet 
drivende ud af næsen og beder om en æske gummimænd. Jeg glemmer aldrig de øjne, Hanne sendte 
mig. Til gengæld blev jeg heller aldrig klar over, om hun var forarget eller imponeret. 
 

Benzin i Horne 
I 1960`erne havde vi fire benzinstationer inden for de nuværende byskilte i Horne. De lå som perler på 
en snor, man kunne se fra den ene til den anden. Arne Rasmussen med Caltex, Edvin Mogensen med 
Shell, Tatol havde Gulf og Anna Rye BP. (Købmand Bild, nu Spar havde haft Esso, men den var lukket). 
Tager vi Bøjden og Dyreborg med, bliver det til 4-5 stykker mere, så Horne Land var godt forsynet med 
benzintanke. I dag er bilparken mangedoblet og kører meget mere end den gang, og alle tankene er 
borte. Det passer ikke rigtigt sammen 
Shell ved Horne Auto overlevede dem alle sammen til den 30. april 1999, hvor den lukkede. 

                                                                                                                                                Martin 
       

  
 
Edvin tanker fra den første tank ved det                      og Jonna tanker som sidste officielle kunde 
 gamle værksted i ca. 1956                                                Mitsubishien den 30. april 1999 kl. 22.00
 

 
Og bagefter var der gravøl på liften hos Erik, hvor vi mindedes en svunden tid – Lidt vemodigt 
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Horne Lands Folkemindesamling 
  

 ÅBENT HUS 
 

 SØNDAG DEN 4. MARTS 2018 kl. 10 – 17 
 Skolevej 2 

 

 

 

 

    

HLF 90 års jubilæum 
1928 - 2018 

 

Horne Land set fra luften 
 
 

Luftfotos af ejendomme i Horne Sogn 
 

Fotos af en del af Hornes forsvundne huse 

 
Fotocollage fra Folkemindesamlingens fjernmagasin 

 

Tekstilafdelingen viser udpluk af 90 års indleveringer af beklædning  
 

Der er mulighed for at studere fotoalbum,kirkebøger, folketællinger m.m., 
samt se de permanente udstillinger 

 

Fri entre. Kaffe/te/sodavand og kage kan købes 

Rampe forefindes til kørestolsbrugere 

Husk at tjekke:  
 www.hornelandsfolkemindesamling.dk 

for seneste nyt! 

Der afholdes ordinær 
generalforsamling i vore lokaler 
onsdag den 14. marts kl. 19.30 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
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HORNE VANDVÆRK 
 

 
 

ÅRSBERETNING 2017 

 
ANTAL MEDLEMMER 
Andelsselskabet HORNE VANDVÆRK består pr. 31.12.2017 af 499 medlemmer. 
478 parcelhuse       -       17 landbrug       -         4 institutioner        -       1 storindustri. 
Hornelandevej 91 er sammenlagt med nr 93 og det ene vandstik blev nedlagt. 
Vi har fået 2 nye andelshavere, Horne Strandvej 6 og Hornelandevej 113. 
 
BESTYRELSESARBEJDE 
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder med kvartalsregnskab og der har været deltaget i 
fællesmøde med Faaborg – Midtfyn kommune og de øvrige Vandværker i kommunen. Der 
har været snakket meget om den nye persondataforordning, som vi er ved at gøre os klar til. 
Ordningen træder i kraft 25 maj 2018 og der skal vi have sikret vores politik og dokumentation 
på området. 
Kommunen mangler stadig færdiggørelse af den endelige indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelsen, som nu forventes i høring foråret 2018. Der synes stadig ikke at 
være mulighed for frivillige aftaler, således at forsyningerne kan være mere forebyggende i 
forhold til grundvandsbeskyttelse. Vandrådet vil indgive høringssvar omkring mulighed for 
frivillige aftaler.  
 
En stor del af vores måleraflæsninger er foretaget via telefon og hjemmesiden 
www.hornevand.dk. Der er dog stadig godt 50 kunder som ikke indtaster eller fremsender 
aflæsning. Så det giver os efterfølgende et stort arbejde at inddrive de sidste aflæsninger. 
Vi har besluttet os for at montere elektroniske vandmålere i 2018/19 og herved få mulighed 
for at hjemtage aflæsning via et Drive by system og derved spare udsendelse af 
aflæsningskort og det sikrer at alle aflæsninger kommer hjem indenfor samme uge uden bøvl.  
På hjemmesiden finder man nemt de nyeste vandanalyser, vedtægter, regulativ, regnskab, 
takstblad o.lign. 
Ligeledes findes nemt ledningsoplysninger over Horne vandværks ledningsnet. Man kan gå 
ind og søge på egen adresse og se placering af egen stophane og stikledning i offentligt 
areal, som så kan skrives ud efter behov. Vi har ikke alle stophaner indtegnet, så hvis i har 
kendskab til stophaner som ikke er indtegnet, så giv os et kald, vi kommer gerne ud og måler. 
Kig ind på Jeres hjemmeside www.hornevand.dk 
 
VANDFORBRUG 
Vandforbruget hos parcelhusejere og landbruget er lettere faldende. Mejeriet`s forbrug er 
fortsat stigende og steg igen med godt 8.000 m3 og endte på 114.967 m3, hvilket svarer til 59 
% af det samlede vandsalg.  
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Den samlede solgte vandmængde var på 195.716 m3, hvilket er ca. 2000 m3 mindre end 
2016 hvilket ligger på noget af det højeste i Vandværkets historie. Lækagetabet blev noget 
højt, grundet en lidt længerevarende lækage på en privat stikledning ved Horne Strandvej, 
hvilket betød et samlet tab på 19.806 m3, svarende til ca. 9,2 % af den udpumpede 
vandmængde. Der er strafafgift til staten hvis vi kommer over 10 % i lækagetab. 
Så det er som tidligere nævnt de private stikledninger, hvor vi ser de største udfordringer i 
fremtiden. Så for at sikre et lavt vandtab er det vigtigt med hurtig kontakt til vandværket, hvis 
der observeres vandbrud eller fugtige områder, så der kan ske hurtig udbedring. Stikledninger 
og rør på privat grund skal vedligeholdes og udskiftes for egen regning.  
 
Fra egen boring er der indvundet 149.616 m3 og der er indkøbt 71.909 m3 fra Faaborg.  
Så vi udnytter næsten vores vandindvindings tilladelse fuldt ud, som er på 155.000 m3 og 
løber frem til år 2020. 
 
Der ses stadig mulighed for vandbesparelser hos andelshaverne. Sidste år fandt vi dette 
gamle toilet, som havde et meget højt vandforbrug ved skyl. De uheldige ejere fik på 
opfordring hurtigt udskiftet toilettet til et moderne lavtskyllende og opnåede herved en årlig 
besparelse på 20 m3. 
 

      
 

Der var fest og glade dage, da det gamle toilet var udskiftet. 
 
 
VANDANALYSER 
Vores vandanalyser har været pæne og der ses ingen nævneværdige overskridelser.  
NVOC tallet holdes under grænseværdien ved at supplere med 4-5 m3 vand fra Faaborg pr. 
produktionstime. 
Højt NVOC tal i grundvandet er i Horne geologisk betinget og ikke sundhedsskadeligt, men 
kan give en gullig farve i vandet hvis tallet er for højt. 
Pesticidanalyserne er også meget fine og der er ingen målbare stoffer, ej heller det nye stof 
Desphenyl Chloridazon.  
Alle vandanalyser kan ses på vores hjemmeside. 
 
VANDVÆRK OG LEDNINGSNET 
Filteranlægget serviceres og trimmes 2 gange årligt, hvilket sikrer, at processen kører perfekt. 
Iltningsbassin renses 4 gange årligt for at fjerne bundfældet jern og mangan. 
Vi har fået ny gavlbeklædning på filterbygning og der er monteret ny dør til pumpehuset. 
Der har ikke været vandbrud på vandværkets forsyningsnet. Men der har været en lækage på 
en privat jordledning i marken ved Horne Strandvej, hvilket er årsagen til vores stigning i 
lækagetabet. 
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ØKONOMI 
Driftsregnskabet for år 2017 udviser i skrivende stund et lille overskud på ca. 20.000,- kr før 
afskrivning og kassebeholdningen var ved årsskiftet ca. 2.5 mill. når alle skyldige 
omkostninger er betalt. Pengene er fordelt i 4 pengeinstitutter. 
 
 
Takstblad 2018 
Horne Vandværk fastholder den meget lave vandpris. 
Der er fortsat meget lave driftsomkostninger, sund økonomi og lille administration.  
 

Vi er et af landets mest Effektive Vandværker. 
Samtidig med, at vi fastholder et højt hygiejne og kvalitetsniveau 

Fast afgift 200,- kr og en m3 pris på 3,- kr 
 
Vandprisen for Mejeriet er 3,50 kr højere pr m3, for det forbrug, der ligger over 70.000 m3/år. 
Gennemsnits forbrugeren på 85 m3 i en almindelig husstand betaler således kun 455,- kr om 
året for det rene vand fra Horne VV.   
Vandprisen i Faaborg er 8,20 og det vand vi køber fra Faaborg koster 4,89 kr/m3. Vi skal 
købe omkring 70.000 m3 vand fra Faaborg i 2018 afhængig af hvor meget mejeriet aftager. 
Statsafgift af ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse stiger med 12 øre til 6,37 
kr/m3. Alle priser er excl. moms. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der over de næste 2 år indføres elektronisk fjernaflæsning af 
vandmålerne i Horne. Det betyder at alle målerne skal udskiftes indenfor de næste 2 år. Det 
bliver et Drive by system, hvilket betyder at vi skal køre en tur i vores forsyningsområde for at 
indsamle data fra målerne, typisk hver 3 måned og hermed vil selvaflæsningskortet uddø. De 
gamle målere skulle alligevel udskiftes, hvilket ville koste ca. 215.000 kr. Det nye system inc. 
elektroniske målere vil koste 562.000,- kr. Skulle man etablere et system, som automatisk 
henter data hjem 1 gang pr døgn skal der monteres en del antenner og forstærkere, stadig 
med visse udfordringer i yderområderne, som så alligevel skal hentes med Drive by. Her 
snakker vi om en investering på 775.000,- og øgede driftsomkostninger fra 11,- kr pr måler 
om året til 56,- kr/måler om året. 
Fremtiden bringer helt klart mere prisfornuftige hjemtagelsessystemer evt. i samarbejde med 
andre aktører eller via internettet. Der er intet forgjort ved at tage det i 2 step og springe på 
toget når udbredelsen og udviklingen er længere fremme.  
Pengene til investeringen tages fra vores kassebeholdning. 
 
 
 
 
 
 
Horne den 1. februar 2018 
Bestyrelsen 

Henrik Uhd Markussen     -     Niels Lillemark   -     Palle Find  
                                   Formand                         Næstformand          Kasserer 

 
Finn Christoffersen                   Arne Greve 

                                               Sekretær                        
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Horne Forsamlingshus  
Onsdag d. 28 feb. 2017 kl. 19.30  
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KVALITET, RÅD OG VEJLEDNING 
 
 
VANDFORSYNING 
 
Til vandforsyning af Horne anvendes udelukkende grundvand, og der tilsættes hverken klor, 
fluor eller andre former for kemikalier. 
Vandbehandlingen består i, at råvandet fra boringen beluftes (iltes) i et råvandsbassin og 
derefter filtreres gennem 3 sandfiltre. Efter filtrering er vandet klar til at blive pumpet ud til 
forbrugerne. 
 
Vandkvaliteten kontrolleres hyppigt, både på værket og ude hos udvalgte forbrugere. 
 
Hårdheden for vandet er på 17  dH. 
 
Hvis vandet bliver rødbrunt/rustfarvet skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan 
f.eks. ske under reparationsarbejder/ventillukninger på ledningsnettet i gaden eller inde i 
ejendommen. 
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at bundfældet jern/mangan rives med 
fra ledningssystemet. 
For at få rent vand igen skal man gennemskylle sit ledningssystem ved at lade alle vandhaner 
løbe et par minutter, indtil vandet er klart.  
 
RÅD OM VAND 
 
Det er vigtigt, at rør, vandhaner og wc-cisterner er i orden. 
 
- Et rør med hul på 0,9 mm, svarende til en synål, kan på et år give et vandspild på 
   ca. 25 m3   
- En utæt vandhane kan på et år medføre et vandspild fra ca. 36 m3. 
- En løbende cisterne kan forårsage et vandspild fra ca. 200 m3 på et år. 
 
Kontroller derfor vandmåleren på et tidspunkt, hvor der ikke tappes vand (wc-cisterne er løbet 
fuld). Hvis det lille vingehjul på vandmåleren løber rundt, er der en utæthed i 
vandinstallationen. 
Aflæs jævnligt vandmåleren, herved opdages uregelmæssigheder tidligt og unødigt 
vandforbrug undgås.  
Undgå problemer om vinteren, sørg for at installationer sidder frostfrit - vandmåler skal sidde 
frostfrit, hvis måler frostsprænger skal den udskiftes for egen regning. 
 
Når du har mistanke om, at vandinstallationen ikke er i orden, skal du kontakte en autoriseret 
VVS- installatør. 
 
Se i øvrigt Horne Vandværks hjemmeside www.hornevand.dk 
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DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
FEBR
20 HfS Badminton Årsmøde Horne Hallen 20. 0
21 HGF Start sommerløb og Royal Run Bag Hallen 17.30
22. Lokalrådet Lokalrådsmøde Skolen 19.00
26. Kulturhuset Generalforsamling Kulturhuset 19.00
28. Horne Vandværk Generalforsamling Forsamlingshus 19.30

MARTS
1.-2.-3. Sky eforening Halvøskydning Pistol Sky ecenter
03 Bøjden Beboerfor. Generalforsamling Fælleshuset 16.00
04 Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset
04. Folkemindesamling Forårsud ing Lokalerne Skolevej 2  10-17
5. 7. 8. 9. Horne Halvøskydning Sky ecenter
10. 11. Sky eforening Gevær
05 Danske Seniorer Årslev Harmonikagruppe Forsamlingshuset 14.-16.30
07 Folkemindesamling åbent for besøgende Skolevej 2 19-22
12. Dyreborg Mo on Folkemusik og -Dans Kulturhuset 19.00
14. Stø eforeningen Generalforsamling Skolen 19.30
14. Folkemindesamling Generalforsamling Skolevej 2 19.30
15 Horne Senioridræt Generalforsamling Horne Hallen 12.00
15 HfS Fitnes Årsmøde Idrætscenter 19.00
15. HfS Fodbold Årsmøde Idrætscenter 20.00
16 vitetsgruppe Fredagsåbent Skolen 17.45
17 HGF Opvisning Horne Hallen 14.00
uge 12 HGF sæsonafslutning gymn old   Horne Hallen
20. Hjertestaterforen. Generalforsamling erskolen 19.30
20 Forsamlingshus Generalforsamling Forsamlingshuset 19.00
21 HfS Generalforsamling Horne Hallen 19.30
22. Lokalrådet Lokalrådsmøde Skolen 19.00
23 HfS Badminton Badmintonafslutning Horne Hallen
24 Horne Petanque Arbejdsdag På banerne 9.00
26. Danske Seniorer Lis Ingemann fortæller Forsamlingshuset 14-16.30

Kalenderen kan også ses på Lysa
Spar i Horne og Provianten på Dyreborg samt
på Facebook

KALENDER 2018
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DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
APRIL
04 Folkemindesamling åbent for besøgende Skolevej 2 19-22
10. Horne Petanque Sæsonstart På banerne 19.00
10. Oscar Generalforsamling SFO på skolen 19.30
12. Lokalrådet Lokalrådsmøde Skolen 19.00
15 Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset
16. Danske Seniorer Forårsspisning Forsamlingshus 17-21
17 HGF Generalforsamling Horne Hallen 19.30
20. Lokalrådet Årsmøde som Fredagsåbent Skolen 17.45
22. Lokalrådet Hold Horne Land ren

MAJ
02 Folkemindesamling åbent for besøgende Skolevej 2 19-22
05.-06. HfS Fodbold Fussballschule eld Ground 9.30-15.30
06. Horne Petanque Forårsstævne På banerne 9.00
06. Lokalrådet Rejsning af Majstang Sørens Have
07. Horne Lands Avis deadline Multo en 5 12.00
16. Kor og Orkester Forårskoncert erskolen 16.00
23. Brahesminde Skole Markedsdag Skolen 16-19
uge 21 Horne Lands Avis avisen udkommer Horne Land
26. Horne bl. Kor Ko val Faaborgs gader

Vinterbillede fra Bøjden

KALENDER 2018



Sæt x i kalenderen:

Fredagsåbent 16. marts 2018 kl. 17.45
Menuen står ”det gamle madhold” for

Underholdningen står Anne-Grete Birkemose
for, under temaet ”Fortællinger om Farmor”

Tilmelding senest mandagen før kl. 20 
til: vibekebargfeldt@gmail.com

Fanny Bjerg: 6260 1573
Vibeke Bargfeldt: 6260 1572 / 6062 4213

Fredagsåbent er for alle – og det er alles projekt. Ved det enkelte
Fredagsåbentarrangement hjælper alle hinanden, men den lille gruppe der
arrangerer aftenerne modtager meget gerne forslag til madhold, aktiviteter,

tilbud om hjælp mv. Kontakt Tina B. Jungfeldt på telefon 2068 8367
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