Maj 2021
32. årgang - nr. 4

Generalforsamling
I indbydes til generalforsamling i Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19
i Horne Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning, herunder gennemgås planlagte aktiviteter
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af evt. indkomne forslag*
5. Fastlæggelse af økonomiske bidrag og budget for kommende
sæson
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelse: Grethe Poulsen, Susanne Trolle
Pedersen, Mie Busch
På valg til suppleanter: Annette Hjeronymus
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8.Eventuelt
* Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen –
i år 2. juni
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk at avisens mailadresse er: hornelandsavis@gmail.com

BESTYRELSE – REDAKTION
Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, tlf. 62 60 15 72/60 62 42 13
Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, tlf. 20 83 72 51
Grethe Poulsen, kasserer, Margrethevang 68A, Fåborg, tlf. 40 42 78 58
Susanne Trolle Pedersen, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18/20 32 13 18
Lena Bagge, Egsgyden 19, Horne, tlf. 22 61 41 73
Stof til næste nummer, der udkommer i uge 34 - 2021 sendes via e-mail
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20
DEADLINE er søndag den 8. august 2021 kl. 12.00
Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21
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Nyt fra bestyrelsen
Når vi spørger os selv, hvad der er sket siden sidst, ja så falder ordene på coronatal, smittetryk,
vaccinationstider, aflysning af vaccinationer, delvis nedlukninger og ja vi kunne blive ved.
Men denne gang vælger vi at tro på, at vi kan starte sæson 2021-2022 op til august.
Vi glæder os til igen at mødes i hallen til motion af den ene eller anden form. I den forbindelse
søger vi instruktører til holdene far/mor-barn og spring. Er du glad for børn og unge mennesker,
glad for at bevæge dig, ja så er disse hold lige noget for dig. Vi søger også en instruktør til
stolegymnastik. Har du har interesse og mod på at være instruktør for et hold aktive ældre
gymnaster, så er det dig vi søger.
Løbeklubben mangler også instruktører. Kunne du have interesse i det, så er du velkommen til at
møde op om onsdagen bag hallen kl. 17.45 til en løbetur, samt få en snak med en af instruktørerne.
Løbeklubben har nu været i gang siden det blev lovligt at træne udendørs. Mange af medlemmerne
dukkede heldigvis op, og allerede fra første gang var der lystigt gang i både snakke- og bentøjet
igen ষ
Endvidere søger vi nye medlemmer til bestyrelsen. Mange har igennem årene sat deres præg på
bestyrelsen. Ofte har det været, imens ens børn selv har været aktive i foreningen,
hvor man som forældre har været med til at sætte sit præg på foreningen.
Hvis du har interesse i at være instruktør eller medlem af bestyrelsen, så kontakt Formand Inge von
Essen på tlf. 40621408 eller på mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

Generalforsamling
Generalforsamling I HGF, tirsdag d 15 juni kl. 19.30 i hallens kantine. Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag skal være i bestyrelsens hænder senest 8 dage før. Vi håber at se dig.
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Gå hold mandag
Hver mandag formiddag kan det ske at I hører snak og grin. Det er såmænd friske gå motionister
som går ture rundt på Horneland. De mødes hver mandag kl. 9.30 oppe ved hallen for at gå en frisk
tur rundt på Horneland. Hvis I har lyst til både at få frisk luft, motion og socialt samvær er I mere
end velkommen til at møde op eller kontakte: Bente Henriksen tlf. 41432019

SPIL KROLF I HGF
Har du lyst til frisk luft, hyggeligt samvær og at være med til et sjovt spil – så kom og vær med til at
spille krolf.
Vi spiller hver tirsdag kl. 15 på krolfbanen/Motionstræfpunkt Horne, på Skolevej – parkering
overfor Skolevej 36.
Spillets formål:
Krolf er en krydsning af Kroket og Golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul
på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har brugt færrest slag.
Du skal benytte en kroket lignende kølle, og der spilles hos os på græsunderlag.
Du kan låne kølle og kugle, så det er blot at møde op og være med.
For nærmere info – Erik Nøhr 23357314
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LOTTOTRÆKNING

Måned

præmie

nummer

beløb

Februar

1.

94

1000,00

2.

102

500,00

3.

81

250,00

1.

62

100,00

2.

32

50,00

3.

177

25,00

Ekstra

74

250,00

1.

78

200,00

2.

143

100,00

3.

93

50,00

Marts

April

Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto (nr.40-60-46-Et 184-35- 118 1.lod koster
120,00 kr. for et år med 12 trækninger 3 trækninger pr. gang + 1 ekstra trækninger pr.3 mdr.
Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 mail: grethe.poulsen@godmail.dk. Hvis du ønsker 1 nr.
Overskuddet går til indkøb af redskaber til aktiviteter.
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Så kom der endelig gang i klubbens
aktiviteter igen
Efter en lang og ufrivillig pause med nedlukninger og
restriktioner triller bolden atter på grønsværen og
hyggen er genoptaget i L*egsmarken.
Børnene og de unge er fantastisk glade for at være
tilbage i fælleskabet med daglige træninger, kampe,
stævner og fysisk aktivitet, fremfor de mange
måneder hvor man har siddet derhjemme foran
skærmen.
Vi glæder os til i den kommende tid atter vil blive
næsten normalt niveau med liv i klubhusene og
tilskuere til kampene i alle rækker.
Forude venter store sportsaktiviteter og fantastiske
oplevelser som kan holde gejsten oppe og humøret
højt blandt klubbens medlemmer, forældre og andre
i Horne FS

Internationale fodboldskoler
Til sommer er Liverpool Way Football Camp igen på programmet. Det er i weekenden 30. – 31. juli
& 1. august.
HSV-Fussballschule finder sted i weekenden 28. & 29. august
Nærmere information på https://liverpool-fodboldskole.dk

Årsmøde ny dato
På grund af forsamlingsforbud og restriktioner har vi endnu engang måttet udskyde årsmødet.
Mødet der var planlagt til 27. april er udsat til tirsdag 25. maj kl. 19.00 i Horne Idrætscenter.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Fodboldafdelingens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2020
Valg af medlemmer til fodboldudvalget
På valg: Hans Martin Møller, Jens Jensen, Andreas Stentebjerg
5. Eventuelt
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Forårets resterende kampe på Egsfield Ground
Søndag

16. maj

11.00

U15 drenge liga 5

SFF 2015

Krarup/Espe

Lørdag

22. maj

13.00

H. Serie 3

SFF 2015

FC Broby

Lørdag

29. maj

14.00

U19 drenge liga 3

SFF 2015

Aarslev BK

Søndag

30. maj

11.00

H. Serie 3

SFF 2015

Thurø BK

Søndag

30. maj

13.00

U15 drenge liga 5

SFF 2015

B 1909

Søndag

6. juni

14.00

U19 drenge liga 3

SFF 2015

SSV Højfyn

Fredag

11. juni

18.45

H. Serie 3

SFF 2015

Kirkeby IF

Søndag

13. juni

11.00

U15 drenge liga 5

SFF 2015

Nyborg G & IF

Foto fra maj 2013
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Horne Forende Sportsklubber
Badminton
Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.
på Facebook – HFS Badminton

Vores årsmøde den 16. marts blev ikke afholdt. Det er udsat til at vi kan samles flere.

Badminton i det fri
I marts måned blev det muligt at mødes til træning udenfor med vores ungdomsspillere. Vi startede op
torsdag den 18. marts og har i alt trænet fem torsdage. På grund af vejr og vind, er ikke blevet til meget
spil med fjerbold, men til gengæld har vi hygget os med forskellige boldspil og sjove lege.

Træningen inden
påsken blev afsluttet
med, at alle spillerne
fik sig hvert et
chokoladeæg at gå
på påskeferie med.

Den 6. maj gik vi i hallen for at holde
afslutning for ungdom. Endelig fik
børnene lov til at spille en masse
badminton igen.
Det var et par hyggelige timer med grin
og latter i hallen. Tak for det.
Vi glæder os til sæsonstart i august
- god sommer til alle!
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Horne Sogns kirkeblad
Sommer 2021

www.hornerundkirke.dk

Hvordan med kirken og coronaen lige nu?
I mere end et år har vores kirke i lighed med alle andre
kirker i Danmark været igennem en tid, ingen kunne
forudsige. Fra den ene dag til den anden blev kirken
lukket helt i nogle måneder fra marts 20 - maj 20. End
ikke at sætte sig alene i kirkerummet en stille stund var
tilladt. Sådan håber vi aldrig, det bliver igen.
Genåbningen har siden da bevæget sig frem og tilbage
med forskellige restriktioner. I julen og nytåret blev
kirken ikke lukket, men biskopperne anbefalede i sidste
øjeblik, at de planlagte gudstjenester blev indstillet. Til lettelse for nogen og til skuffelse for
andre. Fra nytår og til sidst i april måtte gudstjenesten vare 30 minutter, og der måtte ikke
synges.
Men nu må der igen synges, og gudstjenesten har sin sædvanlige længde. Man må sidde
tæt med sin egen familie eller ’boble’ og sidde med afstand til alle andre. Marc eller Linda,
vore gravere, anviser plads, når man kommer. Ved begravelser, dåb og bryllup kan man i
samarbejde med Marc og Linda finde frem til, hvor mange der er plads til. Og heldigvis har
vi Fyens største landsbykirke, så der er plads til forholdsvis mange. Og som vi med større
eller mindre ubehag har vænnet os til, skal vi stadig bære mundbind eller visir, når vi går
ind og ud af kirken. Det gælder alle over 12 år. Der er visse undtagelser for ansatte og
frivillige.
I Horne Rundkirke glæder vi os til at tage godt imod alle, der har udskudt dåb, bryllup og
andre kirkelige handlinger.

Det nye menighedsråd.
Lige som alle andre har det nye menighedsråd måttet affinde sig med begrænsninger for at
mødes fysisk, så vi har holdt en del skærmmøder. Fordi vi er gået ud fra, at det er
midlertidigt, er det egentlig gået ganske godt. Men det er dejligt, at vi nu må mødes ansigt
til ansigt.
Som noget af det første, skal et nyvalgt menighedsrådsmedlem skrive under på menighedsrådsløftet:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede
hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode
vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
At indstille sig på at ville udføre løftet, skal der jo mere end et enkelt eller to skærmmøder
til. Der er nogen og noget, man lige skal lære at kende, inden de fleste af os er klar til at
folde hele ønskelisten ud. Fordi vi er valgte repræsentanter for menigheden i Horne Sogn,
vil vi derfor altid gerne i dialog om, hvordan vi øger kirkens vækst og liv.
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Indsamlinger i Horne Rundkirke til
Sct. Nicolai Tjenesten.
Fra gammel tid har der ved gudstjenester i højtiderne været samlet ind
til landets forskellige hjælpeorganisationer. Ved nærmere eftersyn har det vist sig, at nogle
af de indsamlede beløb har været så små, at vi har kunnet konstatere, at nogen egentligt
hjælp er der ikke tale om, kun en administrativ byrde. Derfor har menighedsrådet
besluttet, at samtlige indsamlede midler går til én hjælpeorganisation, nemlig Sct. Nicolai
Tjenesten.
Sct. Nicolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en
telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med: 70 12 01 10.
På nettet kan man læse mere. Og hvis man selv kunne tænke sig at melde sig som frivillig
til Sct. Nicolai Tjenesten, er der mulighed for det på nettet eller på 20 56 95 14. Der stilles
ikke faglige krav, men det forudsættes, at man er i besiddelse af empati, rummelighed,
livserfaring og tolerance.
På Fyn er der ca. 80 medarbejdere, der frivilligt og ulønnet på skift passer vagterne fra
kl. 13 - 03. I 2019 var der 37.000 opkald. Og der er brug for flere frivillige, siger ledelsen af
Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn.

Juli og august i
Hornelabyrinten
Som de foregående år inviterer kirken
hver tirsdag klokken 19 i juli og august til
samtaler på kirkegården og labyrintvandring.
Kirken byder på the og kaffe.
Der er ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Det er en stor glæde for os ved kirken at se, hvor mange der kommer på besøg for at se
nærmere på vores kirke og kirkegård. På kirkegården er sat mange bænke, som inviterer til
at sætte sig. Inviterer til en stille stund eller til at mødes.

Meditation kl. 17 hver torsdag.
I efterhånden mange år har vi i kirken haft kristen meditation hver torsdag kl. 17. Der
indledes med en vejledning og en bøn. Musik åbner for stilheden, som varer 20 minutter.
Stilheden lukkes med musik og en bøn, hvorpå der læses en tekst om meditation. Til
allersidst beder vi alle i fællesskab en bøn.
”Vi er alle nybegyndere hver dag.” John Main
Det kræver ingen forberedelse eller tilmelding.
Alle er velkomne.
I kirken kan tages en folder om meditation med hjem.
Foto: Lars Skaaning
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Gudstjenester
Dato

Hvem spiller ?

Tid

Prædikant

Maj
23.
24.

Pinse - Udendørs
2. pinsedag

10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd

Juni
6.
13.
20.
27.

10
10
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

Juli
4.
11.
18
25.

19
10
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

10
10
10
10
15.30

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Ole Buhl Nielsen

14
19
14
14

Ole Buhl Nielsen
Therese Kudajewski
Torkil Jensen
Ole Buhl Nielsen

August
1.
8.
15.
Konfirmation
22.
29.
September
5.
12.
19.
26.

Siden vores dygtige
organist, Anette Haahr
1. marts 2020, rejste,
har vi i kirken ikke haft
en fast ansat organist.
I november 2020 skrev
vi her i HLA, at Ida L.
Kristensen trådte til i
stillingen, men sådan
blev det ikke. Derfor
har vi nu flere
forskellige afløsere, der
alle er dygtige og har
stor erfaring i
orgelspil.
Helt så erfaren er
Daniel Gralert, der er
ved at uddanne sig til
organist, ikke. For os
som kirke er det dejligt
at kunne stille vores
fine og velrenoverede
orgel til rådighed for
Daniel, som vi allerede
har hørt spille godt i
kirken. Vi glæder os til
samarbejdet.
Kirkegængere i vores
kirke giver ofte udtryk
for glæde over
musikken i kirken.

Kontaktoplysninger - www.hornekirke.dk
Kirkens gravere:
Sognepræst
Marc Winther:
Jesper Svärd
5224 1960
Præstegårdsgyden 6, hornekirkegaard7763
Horne
@gmail.com
5600 Fåborg
62601041
Linda Krogh:
jesv@km.dk
5224 1950
den2graver@gmail.com

Sociale medier:
sogn.dk
facebook:
Horne
Rundkirke
Kirkekalenderen
- app

Menighedsrådets
formand og
kirkebladets
redaktør:
Hanne Wolfsberg
40358387
hannewolfsberg@
gmail.com

Følg kirkens aktiviteter på hjemmesiden og på facebook
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
Horne
H
orne Børnehus
Børnehus
Vi har været på ture i naturen, samlet affald, haft vandfarver ude og malet flotte
malerier. Vi har haft sang, leg og bevægelse og har leget på legepladsen. Rutsjebane,
sandkasseleg, og så er vi ved at gøre klar til at få plantet
vi nyder at det varme
vejr, når det er der!

Nu må varmen snart gerne
Komme, så vi kan få flyver-dragten hængt i
dragten i skabet.

Vi gør klar til at plante
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
Forår
F
orår på
på H
Horne
or n e S
SFO
FO
I SFO’en har vi budt velkommen til de nystartede Forårs-SFO børn.
Det er en stor fornøjelse at se deres gå-på-mod og deres naturlige nysgerrighed.
I formiddagstimerne er der både leg og “skoleopgaver”. De arbejder med “Hop om bord”,
som er forberedende materiale til skolestart.
Om eftermiddagen indgår de i SFO’en sammen med de andre børn fra 0. til 3. kl.
Børnene og Heidi fra FSFO’en er her igang med “Hop om bord”

FSFO til online musikundervisning

Selv om temperaturen er lidt lav og vinden er lidt kold, så er foråret nu alligevel ankommet
til SFO’en. Vi opholder os det meste af tiden udendørs, og så snart børnene ser solen, så
skal jakken helst af. Lige det er netop et tegn på at børnene mærker det er forår. En
anden ting der kendetegner foråret, er alle de gode lege og aktiviteter der dagligt skabes.

Keglespil, kongespil og stylter er noget af det, der bliver flittigt brugt.
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
N
yt f
ra skolen
skolen
Nyt
fra
Endeligt efter flere måneder er alle vores elever tilbage på skolen. Torsdag den 6. maj
blev glædens dag da vi måtte modtage alle vores elever hele skoledagen på skolen igen.
Siden vi blev lukket ned i juleferien, har skolen været meget igennem. Først skulle alle
eleverne blive hjemme, så måtte eleverne fra 0. kl til 4. kl. komme, siden måtte de store
elever fra 5. kl. og 6. kl. komme en dag om ugen, og det skulle være ude undervisning hele
dagen, så fik de lov til at møde op 50 % af tiden. Så 5. og 6. klasse kom i skole på
henholdsvis lige og ulige uger. Nu kan vi fra torsdag sige ”we are back”.
Ian Kristensen / Afd.leder Brahesminde Skole
3H fulgte blomsterhandlernes motto "sig det med blomster" - klassen havde haft travlt i
billedkunst og sjældne, smukke blomster skød op af jorden foran hovedindgangen. Se lige
med her, hvordan 5H og 6H blev budt velkommen tilbage på Brahesminde, da ”de store”
igen måtte møde til fysisk undervisning på skolen.

Bøjden Beboerforening

Så er beboerforeningens aktiviteter genåbnede og endelig igang! Dejligt. Vi håber på at
lysten til at deltage i foreningens aktiviteter er ekstra stor dette forår og sommer (Alle Bøjdbo’r har fået årets BBF-program i deres postkasse!)
BBF var vært for årets affaldsindsamling i Bøjden og de flittige fremmødte blev trakteret
med godt vejr, kaffe, kage fra Horne Lands Støtteforening, snaps fra Faaborg Snapselaug, og
selvfølgelig, den velfortjente BBF-øl/sodavand.
Petanque er igang fra 26. april kl.15 og Krolf fra 27. samme måned, kl 19.00.
Næste arrangement er Sct.Hans-festen i Familiehaverne ved Bøjden lystbåd/fiskerihavn. Vi
starter grillen kl.18 til eget medbragt kød, og BBF vil stå for salg af øl/vin/sodavand. BBF og
Camp One står for gratis snobrød til børnene, og Sct.Hans bålet tændes kl.20, hvor vi håber
på, at vi også kan byde på båltale/fællessang.
"Evt. ændringer, i forhold til Corona anbefalinger, meldes via mail til medlemmerne, og på Bøjdens
opslagstavler ved Trekanten og lystbådehavnen".

BBF har gratis udlejning af 4stk. flagstænger med Danske flag til fejring af medlemmernes
private højtideligheder!
Flagene skal bruges ved byportene, i de egnede flaghuller.
Kontakt Jan Johansen på tlf.nr. 20 85 27 38 for reservering og flagregler.

HORNE LANDS
HJERTESTARTERFORENING
Maj 2021
Kære Horne Land
På grund af Covid 19, har det ikke rigtig kunne lade sig gøre at afholde generalforsamling.
Vi slås jo stadig med pandemi.
Det er usikkert, hvor og hvornår vi kan låne lokaler, da skoler jo også skal væne om deres
miljøer.
Nu nærmer vi os sommer, så vi venter til efteråret med at holde generalforsamling – så er
det vel sikkert at gøre. Håber på jeres forståelse.
I bestyrelsen har vi ind suppleret nyt medlem, og består nu af Fanny Bjerg, Heidi Bebe,
Jan Johansen, Jens Boesen, Leif Ganderup og Søren Greve.
Udskiftningen af hjertestarterne er fortsat i gang, og de sidste fire, bliver skiftet i november 2023.
Her i marts 2021 har bestyrelsen, sammen med vores leverandør af hjertestarterskabe
givet skabene et tiltrængt eftersyn, som har omfattet opdatering, udskiftning varmelegemer m.v.
Det vil sige, at vores ”materiel” fortsat er fuldt funktionsdygtigt.
Opkrævning af medlemskontingent for 2020 foregik jo Covid 19-sikkert, ved at vi lagde
girokort i postkassen.
Det har vi så fået et rimeligt økonomisk resultat ud af det; Vi vel gerne sige stor tak, fordi
I benyttede girokortet, beskyttede vore indsamlere – og samtidig støttede foreningen.
Vi mener, at det, af hensyn til risiko for smitteoverføring, er rettidig omhu at gøre lige så,
i 2021 – så selvom vi stadig tror den personlige kontakt er bedre, lader vi igen vore indsamlere få valgmuligheden for at bruge postkassen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
17

Horne Lands Folkemindesamling
Folkemindesamlingen har som alt andet været nedlukket siden oktober, og som man kan
se, står lokalerne tomme og venter (som alle vi andre), på aktivitet igen.
I skrivende stund kender vi ikke dato for genåbning for besøgende, men vi håber på, at det
bliver muligt i næste måned.
Hold øje med vores hjemmeside, hvor der opdateres med seneste nyt.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fejringen af 100-året for genforeningen med Sønderjylland, som blev aflyst sidste år,
håber vi at kunne gennemføre søndag den 13. juni 2021.
Det sker som tidligere fortalt i et samarbejde med Grænseforeningen og Lokalrådet, og
kommer til at foregå ved Genforeningsstenen ved forsamlingshuset (eller indendørs).
Det bliver et formiddagsarrangement med sang og taler samt mulighed for at købe lidt til
ganen.
Det endelig program vil blive annonceret i dagspressen samt i Lysavisen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Skulle nogen ligge inde med fortællinger, erindringer, dagbøger, breve og lignende, som
kan fortælle om denne periode, modtager vi gerne disse til opbevaring på arkivet.Vi tager
også gerne kopier, hvis man ikke måtte ønske at aflevere originalmaterialet.
Arkivet kan kontaktes på horneland.arkiv@gmail.com
Eller telefonisk til et af bestyrelsesmedlemmerne:
Hanne Dahl:
Irene Salomonsen:
Villy Bjerg:
Marie Hinz:
Knud Jakobsen:
Tove Jungfeldt:
Annette Hjeronymus:

21471542
23394274
30239973
62601044
51262015
29867866
22780356
www.hornelandsfolkemindesamling.dk
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Rejsning af Majstang
søndag den 30. maj
kl. 13.00 – 15.00
i Sørens Have,
Søren Lundsvej i Horne.
Det er blevet en fast tradi on at binde en
ny krans l majstangen i Sørens have, og
den tradi on vil vi i lokalrådet gerne holde i
hævd.
Som sædvanlig starter vi kl. 13.00 med at
binde en ny krans. Kl. 14 rejses majstangen,
hvore er der er en tale og fællessang.
Lokalrådet er here er vært ved kaﬀe og kage. Tag gerne en kop og en stol med.
Arrangementet er både for børn og voksne.
Arrangementet vil blive annonceret på lysavisen, på www.horneland.dk og på
#Horneland et godt sted at være.

Kom l dialogmøde med poli kerne fra
Kultur- og lokalsamfundsudvalget
rsdag den 15. juni kl. 19.00 i Horne forsamlingshus
Alle er velkommen l at komme og møde poli kerne og få en drø else med dem om dit
lokalområde eller hvad der i øvrigt optager dig.
Tilmelding l mødet senest lørdag den 12. juni l: lmelding@horneland.dk eller l Elna
på tlf. 62601991. Sammen med lmeldingen opfordres du l at skrive, hvis du har nogle
speciﬁkke ng, du gerne vil have drø et på mødet.
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Nyt fra lokalrådet
på Horne Land
v/Elna Johansen

Lokalrådet a older Årsmøde
rsdag den 14. september 2021
kl. 19.00.
Dagsorden l Lokalrådets Årsmøde 2021
kommer i HLA I august nummeret samt
sted for a oldelse af Årsmødet.

Genforeningsstenarrangement
søndag den 13. juni kl. 10.30
ved Horne forsamlingshus.
Arrangementet a oldes i et samarbejde
mellem Grænseforeningen, Horne Lands
Folkemindesamling og lokalrådet.
Formanden for Grænseforeningen for Faaborg-Mid yn vil fortælle om mindretallenes vilkår.
Der er mulighed for at købe kaﬀe og brød.
Tilmelding: horneland.arkiv@gmail.com
tlf. 22780356.
Arrangementet vil blive annonceret på
lysavisen og på #Horneland et godt sted
at være.

Borgerbudget 2021:
Frist for ansøgning er 20. september 2021.
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Der er 150.000 kr. i borgerbudgetpuljen i Faaborgegnen. Borgere i Faaborgegnen kan søge
om penge l et nytænkende projekt. Der kan
maximalt søges om 50.000 kr. per projekt. Du
kan læse mere om hvordan du søger på
www.fmk.dk/borgerbudget. Hvis du ønsker at
søge om at være en del af borgerbudget 2021,
skal du indsende dit projek orslag sammen
med et budget
senest den 20. september 2021 l:
npelleg7@gmail.com
Afstemningen vil foregå elektronisk i perioden
fra den 1. l den 12. november 2021. Der vil
blive vægtet for indbyggerantal i de enkelte lokalområder så alle har en chance for at få midler l deres projekter. Alle borgere i over 18 år
med adresse i Faaborgegnen kan stemme. Vi
glæder os l at modtage en masse gode forslag.

Horne Lands Støtteforening

Bliv medlem af støtteforeningen eller forny dit medlemskab
- og vær med til at støtte initiativer på Horne Land
Vi støtter årligt Brahesminde-skolebussen, Børneteateret Oscar og velkomstgaver til tilflyttere.
Derudover har vi etableret flagalléen og blandt andet støttet borde/bænkesæt ved hallen,
Hjertestarterforeningen og Aktivitets- og Badebroen i Bøjden.
Vi står bag den årlige malerikonkurrence, hvor skolens elever
udsmykker landskabet på Horne Land med store malerier.
Da der for nylig blev afholdt ”Hold Horne Land ren” gav støtteforeningen
kringle til alle de aktive affaldssamlere i Dyreborg, Bøjden og Horne.
Bliv medlem for kun 50,-kr. årligt pr person
Kontonummer: Reg.nr.: 0828 konto nr.: 164 85 51 eller på
MobilePay: 82845
Husk: skriv ”kontingent” og ”dit navn”, tak.

Bestilling af flagallé
Du kan finde information om priser og bestilling af flagalléen på vores facebookside:

”Horne Lands Støtteforening” eller i et tidligere nummer af HLA.
Du kan også kontakte Ib Birkemose for nærmere information: 20 78 56 29.

___________________________________________________________________________
Generalforsamling!
I februarudgaven af HLA bekendtgjorde vi, at bestyrelsen havde valgt at udsætte
generalforsamlingen, som skulle have været afholdt ultimo marts.
Dette naturligvis på baggrund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19.
Generalforsamlingen forventes afholdt i efteråret og endelig dato vil komme med i næste udgave
af HLA

Varetur
Støtteforeningen tilbyder at bringe varer fra SPAR ud til ældre borgere på Horne Land.
Det koster 50,- kr. pr. varetur og pengene går direkte til støtteforeningens arbejde.
Kontakt Diana for nærmere information: 22 92 16 78
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'DQVNH6HQLRUHUL+RUQH
1XO\VQHUGHWRYHUDJUHVIHOWRJYLWURUSn
9LNDQnEQHLJHQWLOHIWHUnUHWLHQHOOHUDQGHQ
IRUPQnURVGHU¡QVNHUGHWHUYDFFLQHUHWVn
EOLYHUGHWGHMOLJWPHGOLGWVRFLDONRQWDNWLJHQ
6nYLKnEHULHUNODUWLOHIWHUnUHWLInU
VHOYI¡OJHOLJQ UPHUHEHVNHGVHQHUH
HQVWRUKLOVHQRJHW¡QVNHRPHQJRGVRPPHU
VNDOO\GHKHUIUD%HVW\UHOVHQ

GADEKÆRLAUGET
Kære medlemmer.
Vi lykkedes ikke med en sommerfest sidste år.
Vi planlægger at holde sommerfest lørdag d. 4. juli
2021, hvis der ikke kommer restriktioner igen, som
umuliggør det.
I vil som sædvanlig få en personlig indbydelse.
Nye medlemmer er velkomne.
Medlemskab koster 50 kr. og kan fås ved henvendelse til
Flemming Sørensen 6260 2255 - Tove Wikkelsø 6062 2537.
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Generalforsamling
i Horne Forsamlingshus.

Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset
Tirsdag den 8. juni 2021, kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Er der punkter som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal det være
formanden i hænde senest den 18 maj 2021.
Er du frisk – så meld dig som kandidat til bestyrelsen. Der er altid plads
til flere
Bestyrelsen

KALENDER 2021
DATO

ARRANGØR

ARRANGEMENT

STED

TID

Maj
25.
30.

Fodboldafd.
Lokalrådet

Årsmøde
Majstangsarrangement

Idrætscentret
Sørens have

19.00
13-15

Juni
9.
13.
15.

Horne Lands Avis
Lokalrådet
Lokalrådet

Hallen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

19.00
10.30
19.00

15.

Horne Gymnastikforening

Generalforsamling
Genforeningsarr.
Dialog med Kultur og
lokalsamfundsudvalget
Generalforsamling

Hallens kantine

19.30

Juli
4.

Gadekærslauget

Sommerfest
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Horne Hallens Støtteforening
Corona har stadig fat i os, men vi håber og tror på at det snart bliver bedre Derfor er vi så småt i gang med at planlægge lidt kommende aktiviteter, så vi atter
kan komme ud at se hinanden og opleve lidt – det trænger vi til!
Horne Hallens Støtteforening arrangerer bal i
hallen – i samarbejde med flere foreninger på
Horne Land – og vi håber i har lyst til at danse!
Tag naboen, vennerne, kortklubben – ja alle du
kender, under armen og kom med til en fed fest!
Der vil være mad og drikke – og ikke mindst – en
masse fed musik - især fra 80érne og 90érne!!
Mobildiskotek Night-Sky / Dominic og Kenneth
leverer musikken denne aften og det er meget
erfarne herrer vi her får besøg af – Glæd dig!!
Dominic(41) og Kenneth(46) har tilsammen
mere end 40 års erfaring og er både Fyns og
Danmarksmesterskabsvindere!
Siden 2016 har de været kørt NIGHT SKY
sammen og spiller til alle slags fester.
Som alle andre, har også de oplevet at Corona
har sat fester og sammenkomster på stand-by,
så de glæder sig helt vildt til at feste med os,
og sender os nedenstående hilsen:
Vi glæder os til at feste med jer og sammen
sparke bunden ud af højtalerne og gøre
festen uforglemmelig
Vi ses
Dominic & Kenneth
Mere info om billetter følger senere Følg med på Facebook, Lysavis og opslag

GRISEBANKO VENDER TILBAGE!!
Sæt også allerede nu, et X i kalenderen d. 6. november
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