November 2021
33. årgang - nr. 2

Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt og håbet tændt – ja, håbet tændt,
for nu er solen vendt,
nu kommer lyset og den lange dag tilbage
skriver Johannes V. Jensen. Når du modtager dette nummer af Horne Lands
Avis, er det ikke helt rigtigt det der med at solen er vendt, men her hvor
dagene er aftaget med mere end 9 timer, er det godt at tænke på at der blot går
en lille måned før det sker. Så vi kan da i hvert fald glæde os.
Lidt praktisk:
Horne Lands Avis kan igen læses på nettet. Den bliver lagt ind på både
Lokalrådets og Folkemindesamlingens hjemmesider.
Til HLA's medlemmer: Husk at meddele Susanne Trolle eller Grethe Poulsen
hvis der kommer nye mennesker på de poster, som avisen har brug for at
kunne kontakte – eller hvis der er ændringer i telefonnumre, mailadresser eller
postadresser.
På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt

Der kan jo fortsat indbetales frivillige bidrag på avisens konto
Reg. nr. 0828 – konto 8095640169

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 8 - 2022 sendes via e-mail
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20
DEADLINE er søndag den 7. februar 2022 kl. 12.00
Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21
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Nyt fra Horne Gymnastikforening
Vi har haft en god start på sæsonen, og alle vores hold kører på fuld udblæsning. Du kan stadig nå
at være med, der plads på holdene.
Vi har justeret lidt på nogle af tiderne i forhold til det oprindelige program, så vores program nu
ser således ud:
Mandag
16.40 – 17.30

Krudtugler, 4-7 år

17.30 – 18.30
Qigong (på skolen, salen v/SFO’en)
17.40 – 18.40
Puls og Styrke
18.45 – 19.45
Herrer
Tirsdag (kun lige uger)
17.00 – 17.50
Yoga (Annekset)
Onsdag
08.30 – 09.30
Seniorer
16.30 – 17.15
Forældre/barn, 1½-3år

17.20 – 18.50

Spring, fra 8 år

17.30 – 18.30

Go’Dance (på skolen, salen v/SFO’en)

18.50 – 19.50

Dance Mix, 10 – 14 år

Lene Haastrup
Freja Jensen
Lærke Jensen
Anette Pedersen
Ann Wilms
Anette Pedersen
Jette Greve
Inge Eriksen
Anni Kjeldsen
Rikke Greve
Lærke Jensen
Kasper Rasmussen
Tine Kjeldsen
Freja Jensen
Lærke Jensen
Therese S. Johansen
Rikke Greve
Therese S. Johansen
Rikke Greve

Torsdag
09.30 – 10.30
Stolegymnastik (Annekset)
Bente Christensen
19.00 – 21.00
Contra-Square Dance (på skolen, salen v/SFO’en) Helga Prehn
Tilmelding og betaling via vores hjemmeside www.hornegymnastik.dk
For nærmere info, kontakt Stine Hansen, Tlf.: 25 36 66 83 eller mail:
Bestyrelsen@hornegymnastik.dk Vi tilbyder to gratis prøvegange inden tilmelding.
Sidste træning inden jul i uge 49. Vi starter igen i uge 1/2022.
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Krolfbanen
Krolfspillerne har gennem længere tid ønsket noget læ-beplantning ved krolfbanen. Det ønske har
kommunen nu imødekommet.
Hegnet er plantet som en blanding af 3 forskellige
farver syrener, som ud over at skabe læ også vil give
arealet noget prydværdi.

Læhegnet plantes i 2 rækker og er illustreret
med en rød linje.
Krolf henvender sig til alle – unge som gamle,
små som store, familier og andre med
interesse i sjove og hyggelige udendørs
aktiviteter.
Hvad er krolf??
Krolf er en krydsning – i vore dage måske
nærmere en gensplejsning – af kroket og
golf.Halvt kroket – halvt golf – helt sjovt!!
Udstyret er fra kroket – princippet med at kuglen skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf.
Man tager altså kroketudstyret, smider buerne væk og laver nogle huller i plænen i stedet for.
Der spilles krolf på banen på Motionstræfpunkt Horne fra april til oktober – tirsdage kl. 15.00. –
der er mulighed for at låne kugle/kølle.
Banen kan dog altid frit benyttes af alle som har lyst til at spille, da Motionstræfpunkt er et
offentligt tilgængeligt område.
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Vinterløb i Horne Løbeklub

Løbeklubben foregår som altid hver onsdag aften året rundt. Vi mødes
kl. 17.45 ved/i annekset med indgang fra bagsiden af Horne hallen. Her vil der være uddannede
instruktører, som står klar til at tage imod dig, om du kan lide at gå en rask tur eller er løber såvel
nybegynder som erfaren.
Vi lægger stor vægt på det sociale aspekt, det er vigtigt, at man som medlem af løbeklubben føler
sig godt tilpas, og der er altid plads til et godt grin eller et skulderklap, hvis nogen har givet sig lidt
ekstra.
Vinterløb er i denne sæson ganske gratis, og det er helt uforpligtende at komme og gå eller løbe
en tur med os. Vi glæder os til at se dig.

HGF Lottotrækning 2021 August
Måned
August

September

Oktober

præmie

nummer

beløb

1.
2.
3.

43
150
155

600,00
300,00
150,00

1.
2.
3.
Ekstra

105
10
117
138

700,00
350,00
175,00
250,00

1.
2.
3.

30
71
161

800,00
400,00
200,00

Der er ledige nr. i Horne Gymnastikforenings Lotto, 1 lod koster 120,00 kr. for et år med 12
trækninger 3 trækninger pr. gang +1 ekstra trækning pr. 3 mdr.
Kontakt Grethe Poulsen på tlf. 4042 7858 Hvis du ønsker et nummer.
Overskuddet går til indkøb af redskaber til aktiviteter.
MANGLER DU AT KØBE VORES SKRABEJULEKALENDER?
Kontakt Helle Nielsen på tlf. 2095 1197 eller mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk
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Der var fuldt hus på Faaborgegnens Efterskole torsdag 14. oktober med en veloplagt Preben
Elkjær der holdt foredrag for 240 gæster
Ved foredraget fortalte med han historier og anekdoter om sin lange og mindeværdige karriere
som fodboldspiller på både det danske landshold og hans tid som professionel i både Tyskland,
Belgien og Italien.
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Liverpool Way Football Camp var i år flyttet til børnenes efterårsferie på grund af forårets og
sommerens Corona-situation. Deltagerne fik alligevel en helt igennem god oplevelse trods
årstiden. Campen samlede omkring 80 piger og drenge.
Der var deltagere fra både lokalområdet og store dele af landet. Det er for mange er blevet en
tradition at deltage, og hvor familier med børn og unge kommer igen år efter år.

Den 5. nov. blev der afholdt

Halloween fest i L*egsmarken.
Der var dømt (u)hyggelig aften i
klubhusets rum og lokaler og det
spøgte med væmmelige hekse,
vampyrer og zombier.
Børnene var selv med til udsmykning,
og der var lavet klamme
edderkoppespind ud af grene og garn.
Klubhuset var blevet pyntet op til den
uhyggelige anledning med spøgelser på
væggene og spindelvæv med kravlende
edderkopper i vinduerne.

Indendørs træning i Hallen hver fredag i vintersæsonen
kun afbrudt af juleferien
U11/12 piger
U7/U8
U11/12 drenge
U15/16 pige (SFF)

kl. 15.45 – 16.45
kl. 16.45 – 17.30
kl. 17.30 – 18.30
kl. 18.30 – 20.00
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Horne Forende Sportsklubber
Badminton
Nye medlemmer - men stadig plads til flere
Sæsonen er godt i gang og vi ser både gamle og nye ansigter i hallen. Men der er stadig plads til flere.
Særligt seniorholdet, ville gerne have nogle flere at træne med. De spiller om torsdagen fra 19.00-20.30.
Holdet går op i hyggeligt samvær og slutter gerne træningen af med en øl eller sodavand i cafeteriet.
Vil du høre mere om træningen, så kontakt Kristoffer Andersen: hoerkild@gmail.com.
Lige nu har vi 25 friske ungdomsspillere i klubben og det synes vi er rigtig
flot! Men vi har ikke så mange af de yngre spillere (U9-U11), så dem vil vi
gerne have flere af. Ta’ afsted og prøv, om badminton er noget for dig.
Man kan prøvetræne fire gange gratis. Træningen er torsdag eftermiddag.
Send en mail til Ida Bagge: ida_bagge@hotmail.com for mere info.

Årgange
U9
U11
U13
U15
U17

sæson 2021-22
2013/2014
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006

Glade ungdomsspillere med deres nye
flotte T-shirts fra Energi Fyn.

Holdturnering
Vi har i år tilmeldt et damehold +40, mixhold
+50 og et herrehold.
Her ses herreholdet efter sæsonens første
kamp, som blev en sejr på 7-1 over Fjordager.

Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.
på Facebook – HFS Badminton

Badminton-udvalget
8

Horne Skytteforening
DM 2021: 50, 200 og 300 meter

BK holdet fra Horne Skytteforening vandt bronze
på 50 meter gevær
På holdet var: Sebastian Jensen, Lukas kling
Larsen, Nicolai Ehrhorn og Emil Nielsen,
Stillingsholdet vandt også bronze på 200m gevær
På holdet var: Anders Hansen, Thor Pedersen,
Uffe Pedersen og Knud Hansen

Emil Nielsen blev Danmarksmester
på 200 meter i BK klassen
Og vandt sølv på 300 meter

Nikolai Kling
Larsen vandt
bronze gevær
terræn
og sølv i
sekundskydning i
BK/junior

Lukas Kling Larsen blev Fynsmester
på 50 m gevær

Tillykke til Skytterne med de flotte resultater
I vintersæsonen skyder Horne Skytteforening 15m gevær hver mandag og onsdag, og
15m pistol hver onsdag. Hjemmeside: horne-skytter.dk, facebook: horne-skytteforening

Skydning ************ en idræt for hele familien
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NY LEDER AF BRAHESMINDE SKOLER OG BØRNEHUSE
Hej, jeg hedder Vibeke K. T. Munck og er ny leder af Landsbyordningen Brahesminde
skoler og børnehuse. Jeg er startet her mandag d. 1.november.
Jeg har tidligere været leder af Landsbyordningen Espe Skole & Børnehave i godt seks år.
Jeg har været super glad for at være på Espe Skole & Børnehave, men var klar til nye
udfordringer, hvorfor jeg har søgt og fået stillingen som leder af Brahesminde.
Jeg glæder mig til samarbejdet med alle forældrene og til samarbejdet med lokalområdet
– sammen skaber vi det bedste dagtilbud (vuggestue og børnehave) samt skole og SFO
for alle vores dejlige børn.
”Dialogen er en forudsætning, for at vi lykkes” er én af værdisætningerne i FaaborgMidtfyn Kommune. I er derfor altid velkomne til at kontakte mig; her er mine
kontaktoplysninger:
E-mail: vibem@fmk.dk og telefon 72 53 39 42.
Har I et barn, der skal starte i Forårs-SFO til 1.april og i skole til 1.august 2022, er I meget
velkomne til at komme og få en rundvisning og høre om, hvad Brahesminde kan gøre for
jer og jeres barn. Ring gerne og aftal en tid i forvejen.
I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte os for at komme og besøge både os,
hvis I står og overvejer at melde jeres barn ind i vuggestue, børnehave, SFO eller skole,
eller hvis jeres barn bare trænger til et skift.

Venlig hilsen
Vibeke K. T. Munck
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GIV OS NATUREN TILBAGE PÅ BRAHESMINDESKOLE AFD. HORNE
I uge 39 havde vi faguge på skolen hvor vi arbejdede for at få det grønne flag igen efter en
coronapause.
Årets tema var meget passende, at få mere vild natur ind på skolen, hvilket var lige netop det,
den landsdækkende naturvidenskabsfestival også handlede om.
I den forbindelse havde vores afdeling fået 15000 kr fra naturvidenskabsfestivalen til at købe
ting som f.eks. kan tiltrække flere insekter.
Alle skolens elever var blandet på 5 forskellige hold fra 0.-6. klasse, som skulle rundt på 5
forskellige værksteder.
På de 5 værksteder blev der gravet plantebælter, lavet fuglekasser, plantekasser og
insekthoteller. Der blev undersøgt hvilke planter og insekter og andre smådyr vi har på skolen
nu, så vi forhåbentlig kan se, at der om nogle år er kommet endnu flere planter, insekter og
fugle.
En lille gruppe af børnene var valgt til at være mediegruppe og her I kan læse mere ved at gå
ind på skolens blog horneskole123.blogspot.dk og se billeder fra ugen.

PÅ SFO‛en
Hele uge 44 var der en hyggelig uhyggelig stemning på SFO’en.
Der var nemlig dømt Halloween hele ugen. Børnene var delt i 4 grupper på tværs af klassetrin
og besøgte forskellige værksteder i løbet af ugen.

Det blev en rigtig god uge, med masser af aktiviteter, og udklædte børn. Tak til de forældre, der
lagde vejen forbi og hjalp med sminkningen.
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..og mere uhygge…

Uhyggelige spil

Døde fingre var et hit.. .

Perleværksted

Ugen sluttede af med fællesspisning og der var masser af Pizza.

Musik i Børnehuset Vi har et megagodt samarbejde med musikskolen Traditionen tro holdt
vi igen i år Børnemusikfestival. Temaet i år var taget ud fra det, som børnene har været meget
optagede af, nemlig kriblekrable. Det kom der en fantastisk sang ud af. Se billederne her af årets
festival, som blev holdt i Horne med deltagelse af Svaningegruppen og papegøjesangen.

Bamsebanden har ligeledes haft et musikforløb, som munder ud i en workshop for børn og forældre
i næste uge. Her er forældrene med i en seance, hvor de skal ned på gulvet og være med, sammen
med deres guldklumper. Det må I have billeder af næste gang.
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Horne Sogns Kirkeblad
Vinter 2021-2022
www. hornerundkirke.dk
Organist
Gudstjenestetider
Dato
November
28.
December
5.
12.
19.
24. Juleaften
25. 1. juledag
26. 2.juledag
Januar
1.
2.
9.
16.
23.
30.
Februar
6.
13.
20.
27. Fastelavn
Marts
6.

Tid

Prædikant

Julekoncert

10

Jesper Svärd

12.12. kl.16

10
10
10
16
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Alex V. Nielsen
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

14
10
10
10
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

10
10
10
14

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
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Jesper Svärd

Horne Mandskor
Det Blandede Kor
Horne Orkester
giver koncert
Alle er velkomne

Efter
nytårsgudstjenesten
1.januar kl. 14
byder kirken på et
glas bobler i
våbenhuset

Kontaktoplysninger - www.hornerundkirke.dk
Sognepræst
Jesper Svärd
Præstegårdsgyden
6, Horne
5600 Fåborg
62601041
jesv@km.dk
www.stunder.dk

Kirkens gravere:

Sociale medier:

Marc Winther:
5224 1960
hornekirkegaard7763
@gmail.com

sogn.dk
facebook:
Horne Rundkirke

Linda Krogh:
Kirkekalenderen52241950
app på telefonen
den2graver@gmail.com

Den opmærksomme
kirkegænger har
opdaget, at vi, siden vi
måtte sige farvel til
vores meget dygtige
organist, Anette Haahr
Jørgensen 1.3.2020,
ikke har haft en fast
organist.
Dygtige afløsere har
hjulpet os. Sidste år
ved denne tid var det
tæt på at lykkes med
en ny ansættelse. For
at tiltrække en dygtig
organist har
menighedsrådet af
Provstiet fået lov til at
opnormere organiststillingen fra 12 til 18
timer, og når dette
nummer af HLA
udkommer, har vi haft
ansøgere til samtale og
prøvespil. Vi ser frem
til at kunne byde en ny
organist velkommen.
Menighedsrådets
formand og
kirkebladets
redaktør:
Hanne Wolfsberg
40358387
hannewolfsberg@
gmail.com

Kristen meditation hver torsdag kl. 17 i kirken
13

Læs, hvad Jens Bang fortæller om sin far og sin tid i
Horne Præstegård.

Jens Bangs far
Harald Kristian Rasmussen
Præst ved Horne Kirke
1938-1967.
Foto:
Bagest Jens Bangs forældre. Forrest
Jens Bangs søster med Jens i sin
venstre hånd og broren i den højre. De
øvrige er konfirmander.

Ved gudstjenesten om søndagen
kan man i kirken møde Jens Bang.
Ved kirken kender vi Jens som den,
der fik Nairobi Chamber Choir til
Danmark, hvor koret bl. a. gav en
uforglemmelig koncert i kirken en
septembersøndag i 2017.
Fordi jeg ved, at Jens som søn af
pastor Harald Rasmussen er kender
af Horne Sogn længe før mit eget
kendskab begyndte, spurgte jeg ham, om han ville fortælle mig om sin far og sin tid som
præstesøn. Da jeg selv kom til Horne i 1971, fik jeg fortalt mange fine historier om den
tidligere præst, pastor Rasmussen, og hans tag på horneboerne.
Det var så interessant, hvad jeg fik at høre, at jeg her vil lade det gå videre. Om sin far,
Harald Kristian Rasmussen, præst i Horne Sogn 1938 -1967, sagde Jens:
Min farfar var møller og bager. Hjemmet var kristent. Min farmor var stærk, og hun
ønskede, at et af hendes børn blev præst. Derfor fik min far som den yngste lov til at læse,
fik Mellemskoleeksamen med udmærkelse og blev siden student fra Odense Katedralskole.
Mens min far gik på Katedralskolen besøgte han ofte med en kammerat præsten i Aunslev,
hvor han traf en pige, han ikke glemte. Flere år efter tog han embedseksamen, søgte som
ungkarl embede i Lading og gjorde siden en rejse til København til pigen, han ikke havde
glemt. De blev mine forældre.
Fra den 9. april 1940, hvor tyske flyvere fløj over præstegården, husker jeg som 4-årig,
hvordan kapellanen, Gjetting, forvirret kom løbende til præstegården fra kapellanboligen
iført sivsko.
Min far var antinazist, havde deltaget i kirkedage i Tyskland, hvor han traf præsten Martin
Niemöller, modstander af nazismen og kendt for følgende:
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Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke
kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke
fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere."
Jeg husker min far som et meget flittigt menneske i sit kald som sognepræst i Horne. Han
var altid på arbejde, enten i sit studerekammer eller ude blandt menigheden i sognet. Selv
det værste vejr kunne ikke få ham fra at besøge mennesker, der havde brug for hans besøg.
Han var i sine velmagtsdage et sundt og stærkt menneske, som kunne overkomme rigtig
mange ting både åndeligt, men også fysisk. Som et eksempel kan jeg nævne, at han en lang
overgang under krigen måtte vikariere for sin kollega i Korinth, pastor Jens Rasmussen,
mens han var sygemeldt. Så måtte far cykle hele vejen til Brahetrolleborg Kirke og holde
gudstjeneste om søndagen, sommetider efter at have holdt gudstjeneste i Horne Kirke om
formiddagen, når det ikke var kapellanen, der holdt den. Der var naturligvis også mange
andre ting, han måtte ordne i Korinth. Så han formåede en overgang at passe to embeder
på en gang. Og så på cykel! Min far havde ganske vist en Ford 29, men under krigen var
den opstaldet.
I min barndom i Horne Præstegård var der altid meget liv og glade dage med mange
besøgende. Udover familie, venner og feriebørn kom der mange gæster i embeds medfør.
Foredragsholdere, som kom til Horne, boede næsten altid hos os. Det kunne både være
kirkelige, men også andre kulturelle personer. Jeg husker f.eks. professor Hvidberg, som i
begyndelsen af krigen rejste landet rundt og holdt foredrag i forsamlingshusene med det
formål at vække den danske nationalfølelse. Når han kom til Horne, boede han altid hos
os, og hans søn Otto blev i mange somre ”Københavner”-feriedreng hos os.
Jeg husker, som lille barn, hvor spændte vi var, når min far kom ind til os i soveværelset,
efter vi var blevet puttet i seng. Så slukkede han lyset og begyndte at fortælle eventyr, som
han selv fandt på og improviserede på stedet. Ih, hvor var det spændende. Det var også far,
der insisterede på, at vi skulle sidde juleaften i buldermørke i den lille stue og vente, mens
han tændte lysene på juletræet, som nåede helt op til loftet i den store stue. Det var næsten
ikke til at holde ud at vente.
Ved juletid blev alle de gamle mennesker i Horne inviteret til kaffe og underholdning i den
store dagligstue. Vi børn skulle også bære kurve rundt i Horne by med æbler og kager til de
gamle. Det var jo før, der var noget alderdomshjem i byen.
I sommerhalvåret fejredes nationaldage som Grundlovsdag nede på kroketplænen i
præstegårdshaven. Her ville borde og bænke være sat op på plænen og en talerstol ville
være rejst. Mange nabokoner kom og hjalp mor med at servere kaffe og hjemmebagte
kager. Taler blev holdt af sognerådsformanden og andre, og der ville være underholdning
af Horne Mandskor dirigeret af lærer Sønnichsen og Hornes Orkester dirigeret af Laurits
”Maler”. Jeg husker endnu Kong Christian den Tiendes 70 års fødselsdag den 26.
september 1940, hvor en stor fest blev holdt i haven, og en bøg blev plantet neden for
kroketplænen til ære for Kongen.
I 1952 brændte præstegården. Hvorfor branden opstod er endnu uopklaret. Men ilden tog
godt fat, og i dag er der kun Det gamle Kloster tilbage, en bygning fra 1400-tallet. Den
daværende sognerådsformand, Gunni Rud, som vi også kender fra Hornesangen, hjalp
med at genhuse os, først på Præstekærgård, senere i Degneskolen.
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Gunni Rud kendte arkitekten Folke-Olsen, som havde tegnet Præstekærgård, og som kom
til at tegne den ny præstegård. Gunni Ruds far, Anders Jensen Rud, havde tidligere
beklædt embedet som Fyns første folkevalgte biskop.
Efter krigen var min far sammen med Gunni Rud med i Sydslesvigsk Forening, og vi havde
mange feriebørn derfra. Engang havde vi også en fransk dreng, Pierre, som vi besøgte i
Paris.
Min far var en beundrer af tysk, fransk og engelsk kultur. Kirkeligt satte han Luther meget
højt.
Præstens børn var privilegerede. Vi skulle gå i kirke, og bandede vi, fik vi et par på hovedet,
selv om min far var en rar, tolerant og elskelig mand. Et musikalsk menneske med gehør.
Da han skrev sin folder om kirken, blev jeg som 15-16-årig sendt ind i krypten under koret
til de grevelige kister for at pudse navneskilte og dernæst skrive navnene af, så de kom med
i folderen.
Hele sit liv var han som møllersøn en praktisk mand, der ikke nøjedes med kun at sende
bilen til mekaniker; han fulgte selv med for at se og lære. Mens vi boede i Jylland havde
han engang selv lavet en fin legebil til min storebror, som man kunne sidde og køre i ved at
træde på pedalerne og styre med rat. Far fortalte, at da vores nabo kom og så den, sagde
han på sit jyske: ”De kunne jo godt have drevet det til noget, pastor Rasmussen.” Det lo
min far af. Han syntes, det var sjovt, at vores nabo ikke mente, at han havde drevet det til
noget som præst.
I bybilledet var han let at kende, for han bar altid alpehue.
Min far ligger begravet på Horne Kirkegård.

Både Jens Bang og jeg håber, at der stadig er mennesker i sognet, der har glæde af læse om
den svundne tid i den gamle præstegård og om den tidligere så navnkundige pastor
Rasmussen.
Tak for samarbejdet, Jens.
Hanne Wolfsberg

Horne Lands Avis ligger også på kirkens hjemmeside
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Horne Lands Folkemindesamling

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi er endelig her i efteråret kommet i gang med vore sædvanlige aktiviteter på
arkivet og på museet og håber, vi kan undgå flere coronarestriktioner!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi har fundet en dato for Folkemindesamlingens forårsudstilling:
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved den 13. marts 2022
Læs mere i næste nummer af Horne Lands Avis og på vores hjemmeside
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Det lokalhistoriske skrift STAVN årgang 2021 er nu udkommet, og kan købes på
arkivet eller ved henvendelse til kasserer Tove Jungfeldt, tlf. 62 60 18 66
HUSK: Der er penge at spare, hvis man er medlem af Folkemindesamlingen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Husk også at besøge foreningens hjemmeside.
Her er altid masser af spændende fortællinger og billeder samt nyheder:
www.hornelandsfolkemindesamling.dk
Vi minder om vores åbningstid:
1. onsdag hver måned kl. 19-22
Alle er velkomne
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Så lykkedes det endelig
Lørdag den 9. oktober kunne Horne
Mandskor endelig slå dørene op for det
jubilæum, vi så længe havde ventet på at
kunne afholde.
Det var en meget stor glæde at stå og
modtage alle de mange mennesker fra nær
og fjern, som havde fundet vej til Horne
Forsamlingshus og samtidig overvældende
hvor mange, der betænkte os med gaver af
den ene eller anden slags. Det vidner om den store opbakning koret nyder, både her i sognet,
men så sandelig også udensogns. Tak til alle der mødte op og gjorde denne dag uforglemmelig
og historisk for Horne Mandskor
Det var en meget stor dag for det kulturelle liv i
Horne, som bl.a. det gamle mandskor
repræsenterer. Og netop det kulturelle blev tydeligt
understreget i de mange taler, som blev holdt. Vi er
derfor dybt taknemmelige over for de mennesker,
som nu i 175 år har holdt koret i live.

For at denne dag kunne blive, som den blev - og vi havde håbet på - har det været nødvendigt
at bede om støtte, fra såvel lokale firmaer og handlende som banker, diverse fonde m.m.
Overalt blev vi mødt med velvillighed og smil. Det kan ikke udrykkes tydeligt nok, hvor
taknemmelige vi er for denne opbakning.
Et kapitel er slut og et nyt begyndt, så Horne Mandskor går trygt de næste mange år i møde.
Foto’s: Lars Skaaning og Helle Aagaard
HC. Glasdam,
formand for HMK.
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Dyreborg Beboerforening

Nu er der heldigvis rigtig kommet gang i
aktiviteterne på Dyreborg. Lad os håbe, at
der ikke igen kommer corona-restriktioner.
Vi skal fortsat være flittige med håndvask /
håndsprit.
Vi startede aktiviteterne med den store
havnefest sidst i august måned. Hele
lørdagen var der aktiviteter på havnen. Vi
startede med marathon-spinning i det fri, der
blev afholdt krabbefestival, og om eftermiddagen var der ”åbent skiw” på Schrøders
Minde (bygget på stranden i Dyreborg i
1906).
Dagen sluttede med fællesspisning i teltet
på havnen. Teltet var fyldt med glade mennesker til helstegt pattegris, musik og dans.

Ud over fejring af runde fødselsdage,
konfirmationer, sølv- og guldbryllupper er
også arrangementer kommet i gang igen i
Kulturhuset.
Folkeuniversitetet i Faaborg havde inviteret
til foredrag med måltid den 1. okt. – et foredrag om Chr. 4 – en kongelig heksejæger.
Den 15. okt. blev der spillet op til en kanon
aften med Christensen og Kanne Folkband.
Det blev et godt besøgt arrangement med
en dejlig stemning.
Igen den 26. okt. var der inviteret til
foredrag i Kulturhuset. Mie Busch fortalte
om SOS Børnebyerne og om hendes
tibetanske fadderskaber.
Teater Morgana kom forbi Kulturhuset
den 6. november med ”Kaj og Margits
Salon” – scener fra et ægteskab med
mundtlige dueller, sang og musik.
Mange smil på læben hos publikum,
som nød kaffe og små skarpe i salonen.

Om- og tilbygningen af Kulturhuset er nu
tilendebragt (en MEGA STOR tak til alle de
flittige frivillige), og det lille nye lokale er
taget i brug af mange aktører. Kulturhusets
spiselige have kan benyttes af gæster til at
trække lidt luft og lade børnene lege trygt.
Faste aktiviteter er annonceret på ”Dyreborg
Nyt”, men nævnes alligevel her:
Hver torsdag formiddag er der aktiv kunst,
kreativiteten blomstrer her, der bliver tegnet,
syet, strikket og drukket kaffe. Så kom gerne.
Hver tirsdag formiddag er der gang i
kortspillet. Alle er velkomne til et par timer
med kort, kaffe og en lille snak.
Litteraturkredsen er også kommet i gang, og
det er altid den første torsdag aften
i måneden.
Dyreborg Motion er også kommet i gang igen,
så mandag, onsdag og lørdag er der inviteret
til sved på panden og tramp i
pedalerne, samt yoga og gymnastik.
Se tiderne på www.dyreborgmotion.dk
Lørdag d. 20 november kl 19.30 er der
festlig folkedans med Jes Kroman og hans
svingende band.
Beboerforeningen har inviteret til Fællesspisning i Kulturhuset den 26. november
med sang, musik og fejring af, at
Kulturhuset nu fremstår så indbydende.
Klublokalet som cafe ved Mie`s foredrag

På bestyrelsens vegne
Marianne Egelund og Mie Busch
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Bøjden Beboerforening har afholdt sin fra marts måned udsatte Generalforsamling. Generalforsamlingen
blev afholdt d. 9.oktober 2021 og resulterede i positive resultater!
Bestyrelsen blev udvidet med længe ventede nye medlemmer, og bestyrelsen er hermed konstitueret som
følger:
Formand: Svend Klein Pedersen / Kasserer: Jan Johansen / Sekretær: Birgitte Hundt.
Bestyrelsesmedlemmer: Karin Kamp Nielsen, Lene Bridstrup & Sven Åradsson.
Suppleanter: Janne Laursen & John Hansen. Revisor:John Nielsen.
Når denne udgave af Horne Lands Avis er udkommet, har BBF afholdt sit årlige Banko-spil for sine
medlemmer på Bøjden Kro, og vi vil i den anledning takke alle vore gavmilde sponsorer!
Næste BBF-aktivitet er Juletræerne med lys på Bøjden Landevej, et kærkomment lyspunkt i vintermørket !
Tak til vor lokale sponsor Multiwood som leverer juletræerne. Et tak også til vore trofaste juletræsopsættere og de husstande, som leverer strøm til BBFs lyskæder Til sidst: Et stort og varmt velkommen til alle nye husejere/Bøjden-beboere

Kontakt gerne BBF!

Med venlige hilsner, Bestyrelsen.

Forsamlingshus – brunch vinter/forår 2022
Brunchholdet siger tak for stor interesse i den korte efterårssæson.
Vi har planlagt 4 søndage i 2022 – og håber vi kan mødes på samme ”brunchvis”.
På gensyn i Forsamlingshuset søndag den 9/1 - 6/2 – 13/3 og 3/4 fra 9.30 til 11.30.
Tilmelding senest dagen før kl. 08 (først til mølle princip) 40821290 eller
kaja.knudsen@outlook.dk
Der vil være hjemmebag – æg og bacon – pålæg – ost og andre gode ting.
Vi glæder os til at se nye såvel som allerede kendte gæster.
Venlig hilsen Forsamlingshusets brunchhold

----------------------------------------------------------------------------------
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Nyt fra Horne Forsamlingshus
Så fik vi da skudt efteråret godt i gang………..
Den 3. oktober bød vi indenfor til et brag af en efterårsfest. Lige fra dørene åbnede gik snakken lystigt, det
var som om alle havde ventet på at skulle feste og hygge sig. I baren var der travlhed fra starten og maden
der blev leveret af Jeanette, var som altid super lækkert.
Efter at have indtaget festmåltidet gik revyholdet på scenen. Også de havde længtes efter igen at stå på de
skrå brædder. Og selv om landet har været lukket ned, er der alligevel sket en del på Horneland.

Årets Hornebo blev kåret og valget faldt fortjent på Marianne Egelund.
Herefter overtog Valbak og Kirkegaard scenen med fællessang og viser.
De var i topform og fik hele salen med.
Dansegulvet blev flittigt benyttet og ingen af gæsterne havde rigtig lyst til at slutte aftenen.
TAK for en skøn aften

Forberedelserne til Hornerevyen 2022 er allerede i gang. Der har været opstartsmøde, holdet er sat og
tekstforfatterne skal til og i gang.

Hornerevyen 2022 spiller 26 feb. samt 4 + 5 marts
– så sær allerede nu kryds i kalenderen
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Hallens støtteforening
Der var fuldt hus til støtteforeningens grisebanko i Horne hallen lørdag
den 6. november. Mere end 300 ivrige bankospillere deltog og mange af
dem kunne vende hjem med lækre kødpakker og/eller gode ting fra tombolaen.
Tak til de glade givere - lokale svineavlere og lokale, driftige erhvervsfolk -

4 slagtesvin fordelt i 80 ”kødpakker”

Årets

J U L E G A V E I D E

Det kunne måske være billetter til støtteforeningens
næste event. Et foredrag med den nok så kendte
tidligere håndboldspiller Lars Christiansen onsdag d.
30. marts 2022, kl. 19 i hallen. Lars har, siden sin
landsholdsdebut i 1992, spillet 338 landskampe for
Danmark. Billetter købes på Tikko.dk
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Horne Lands Støtteforening

Julepakkekalender
Traditionen tro opstiller HLS en kæmpe
lågekalender ved SPAR.
Ved at købe et lod deltager du i
lodtrækningen om en af de 24 flotte
gevinster.
Du deltager ved at købe et lod i SPAR –
udfylde det med navn og telefonnr. – og
aflevere loddet i den opstillede kasse i
SPAR.

Et lod koster 25,- kr.
Et lod – 24 chancer
_________________________________________________________________
Flagalléen – NYT NYT NYT!
2
Som noget helt nyt kan vi endelig tilbyde flagning på Skolevej og Egsgyden

Bestilling af flagallé
Kontakt Ib Birkemose på tlf. 20 78 56 29.

Hvad koster det?
Opsætning på landevejen (fra byskilt til byskilt) 37 stk.
Tillæg for en sidevej
Sidevej alene

Kr. 500,00
Kr. 150,00
Kr. 300,00

Sidevejene er:
Kirkevej, Skolevej (plus start af Vesterballe) til hallen og Egsgyden til ”Egsfield Ground”.
Priserne gælder for opsætning og nedtagelse samme dag.
På dagen opsættes flagene kl. 08.00, dog tidligst ved solopgang, og de nedtages igen senest ved
solnedgang. Endelig tidspunkt aftales når bestillingen bekræftes.
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Gammeldaws Juletræsfest
og børneteater
i Horne Forsamlingshus
Lørdag d. 4. og søndag den 5. dec.
Begge dage kll. 14.000
(Dørene åbnes kl. 13.30)

Børneteateret opfører

OSCAR’s Jull – i OZ
Bagefter synger vi og danser rundt om juletræet

Jule-cafeen har åbent
Entré: 30 kr. pr. person
Gratis godteposer til alle børn
Køb af billetter og tilmelding til godtepose
fraa den 12.. november hoos SPAR HORNE
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KALENDER2021/2022
DATO

ARRANGØR

ARRANGEMENT

STED

TID

Fællesspisning
Fællesspisning

Skolen
Kulturhuset

17.45
18.30

BørneteatretOSCAR
BørneteatretOSCAR
Menighedsrådet

Åbentforbesøg
Juletræogbørneteater
Juletræogbørneteater
Julekoncert

Kærnehuset
Forsamlinghuset
Forsamlinghuset
Kirken

19Ͳ22
14.00
14.00
16.00

Folkemindesamlingen
HorneForsamlingshus
Fredagsåbent

Åbentforbesøg
Brunch
Fællesspisning

Kærnehuset
Forsamlingshuset
Skolen

19Ͳ22
9.30
17.45

Folkemindesamlingen
HorneForsamlingshus
HorneLandsAvis
HorneForsamlinghus

Åbentforbesøg
Brunch
Deadline
Hornerevy

Kærnehuset
19Ͳ22
Forsamlingshuset
9.30
hornelandsavis@gmail.com
Forsamlingshuset

HorneForsamlingshus
HorneForsamlingshus
Folkemindesamlingen

Hornerevy
Brunch
Åbenthus

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Kærnehuset

November
26.11.
26.11.

Fredagsåbent
Dyreborgbeboerforening

Decembe Folkemindesamlingen
1.12
4.12.
5.12.
12.12.

Januar
5.1.
9.1.
28.1.

Februar
2.2.

6.2.
8.2
26.2.
Marts
4.+5.3.

13.3.
13.3.

9.30

NielsLindberg

27

Fredagsåbent er god mad til billige penge og hyggeligt for unge og ældre:
Fællesspisning
Aktivitet eller foredrag, café
Plads for børnene at boltre sig på
Sæt x i kalenderen:
Fredagsåbent, fredag den 26. november 2021 kl. 17.45
er Lulu og Morten igen i køkkenet, og serverer Julemenu med Ris a’ la’
Mande
Musik For Sjov underholder, og vi synger julen ind sammen

Fredagsåbent, fredag den 28. januar 2022 kl. 17.45
Nærmere program følger, hold øje med Lysavisen, Facebook eller folderen,
der ligger hos Spar og Provianten fra 10. januar 2022.
Sted: Brahesminde Skole afd. Horne, aulaen, Skolevej 2, 5600 Faaborg
Medbring: Glas – bestik – kaffekop
Pris incl. kaffe og kage: Voksne 50 kr., børn u. 12 år 25 kr.
Tilmelding senest søndagen før kl. 20 til:
Vibeke Bargfeldt:
Fanny Bjerg:

60 62 42 13 eller vibekebargfeldt@gmail.com
62 60 15 73

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 20688367
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