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Mindeord om Jonna Kej. 
 
Da Horne Lands Avis i 1990 havde overlevet udgivelse af de første numre, 
var den daværende redaktion klar over at vi måtte have en kasserer. Jonna Kej 
ville være god, vidste nogle, og Jonna blev håndplukket til opgaven. Det var 
hun – god. 
Den 6. juni 2019 døde Jonna efter at have været redaktionsmedlem i omkring 
30 år.  Alle år som kasserer, men også meget mere: Tovholder på 
succesberetningerne Horne Land – før og nu og på udgivelserne og salg af 
Martin Kejs Horne Land – før og nu-bøger, chef for opsætning, trykning og 
distribution og de sidste mange år ansvarshavende redaktør. Hun var en stor 
del af ånden i avisen. 
Jonna arbejdede ihærdigt og samvittighedsfuldt. Hun lod aldrig ansvaret ligge 
midt på bordet. Hun var dygtig, og så havde hun en fin evne til at finde 
alternative løsninger når vi stødte panden mod en mur. 
Hertil hjalp hendes vidtforgrenede netværk. Hun kendte altid en som kunne 
hjælpe – skrive eller gå en vikarrute. 
Som formand for Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis vil jeg takke 
Jonna for hendes store indsats for avisen. Vi i redaktionen vil savne hende 
meget. 

 På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Sønder Hjørnevej 1, Bøjden, 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 47 - 2019 sendes via e-mail 
        på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 
 

DEADLINE er søndag den 3. november 2019 kl. 12.00 
 

Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
 

Kære Læser 
I sidste nummer var indlagt et løsark med opfordring til at sende et 
økonomisk bidrag til avisen. Der var desværre indsneget sig en mangel i 
kontonummeret – det rigtige nr. er 0828   80956 40169. 

Alle bidrag, små som store, gavner vores fælles avis. 
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Gå motion 
D. 17 juni var gå klubben på deres årlige madpakke tur. 
Vi var 12 af sted. 
Denne gang gik turen til Ringe sø, en rigtig dejlig tur i flot landskab og et dejligt fugleliv. 
Vi var også lige en tur rundt i Ringe by. Spiste vores dejlige mad på den berømte BÆNK. 

  

 

 

 

 

 

Løbeklubben  

 
Løbeklubben foregår som altid hver onsdag aften året rundt. Vi mødes kl. 17.30 bag ved Horne 
hallen. Her vil der være 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.  
Som ny har du mulighed for at deltage et par gange inden tilmelding. 
Vi har i løbet af efteråret 2 planlagte arrangementer et kaffe og kage arrangement den 4/9, samt 
afslutning på sommerløb med suppe den 9/10. Begge dele foregår efter normal vores normale 
gå/løbeture.  
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.  
Så mød frisk op om onsdagen kl. 17.30 bag ved Horne hallen. 
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Rytme/Mix dance 
 
I år fortsatte rytme/mixholdet efter sæson afslutning med at træne x 1 ugentligt, hvilket var en 
succes for de børn der deltog. De prøvede nye dansetrin af og fik nye udfordringer som de hurtig fik 
lært. De fik vist alle det nye de havde lært til en afsluttende opvisning sidst i juni for forældre og 
bedsteforældre. 
 
    

 

 

Pop-up volley/beachvolley éns dag  
 

I år satte DGI og volleyball Danmark fokus på beachvolley for at flere kunne opdage glæden ved 
volleyball og beach volley. Henover sommeren skulle der arrangeres 3 spilledage. Vi deltog 
beachvolley ens dag og de 3 arrangementer var ved - Sørens Have/majstangsrejsning/ 1. juni. På 
Motionstræfpunkt/5. juni og d. 14. juli på Sinebjerg camping.  
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Sæsonstart.  
I kommende sæson har vi 2 nye aktiviteter på programmet: Contra-square dance og yoga. Helga 
Prehn er instruktør i contra- square dance. Det er en social danseform og for alle aldersgrupper. 
Helga præsenterer dansen på følgende måde: " er du til smil, kan du tælle til 8 samt kende forskel 
på højre og venstre, så er contra-square dance lige noget for dig" 
Det kræver ingen speciel beklædning for at deltage, det er kort og godt god motion, hvor man får 
sig rørt på en festlig måde. 

I maj/juni startede vi yoga hold op og dette tilbyder vi igen i næste sæson. Det bliver med Marianne 
Larsen og Eydvør Thomasen som instruktører. I skrivende stund, er vi i gang med at færdiggøre 
sammensætningen af træningen, så følg med på vores hjemmeside, www.hornegymnastik.dk, og 
vores facebookside, hvor der vil komme mere info, så snart vi har detaljerne på plads.  

Her finder du også det samlede sæsonprogram, så snart det er færdigt.  

LOTTOTRÆKNING  
 Måned   præmie   nummer   beløb  

 Maj  1.    115  900,00  

    2.     123  450,00  

    3.     177  225,00  

  Juni  1.    76  1.000,00  

    2.   112   500,00  

    3.   46  250,00 

  Ekstra  167  250,00 

Juli  1.  49  100,00 

  2.  42  50,00 

  3.  86  25,00 

 Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto. Et lod koster 120,00 kr. for et år med 12 
trækninger. Med 3 trækninger pr. gang + 1 Ekstra trækninger pr.3 mdr. Overskuddet går til indkøb 
af redskaber til aktiviteter.  

Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 Hvis du ønsker 1 nr.  
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Liverpool Way Football Camp vel overstået 

Liverpool Way Football Camp 2019 er løbet af stablen, og vi er utrolig glade for den store støtte, 
som vi modtager fra alle jer hvert år! Tak til alle frivillige, forældre og selvfølgelig alle de 
fodboldglade børn, som gjorde weekenden til en forrygende oplevelse.  
Vi ses forhåbentligt til næste år! :) 
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OB’s superligatrup var i uge 26 på træningslejr på Egsfield Ground 

Træningen foregik på banerne ved Horne Idrætscenter som er nogen af Sydfyns bedste 
græsbaner. 

Cheftræner for OB Jakob Michelsen udtalte efter træningslejren til OB.dk                                   
”Hårdt arbejde, masser af øvelser, brede smil, fantastisk stemning, glade fans og bragende solskin. 
Det har kendetegnet træningslejren i Horne - Det har været en utrolig vellykket tur her i Horne 
med gode rammer. Banen har man været flinkt til at vande, når vi havde brug for det, så det var 
ret fornemt” 

Se nogle af de fantastiske billeder fra træningslejren 

  

 



8

 

  

L*egsmarken er startet igen efter sommerferien 

Fritidsklubbens aktiviteter er i fuld 
gang efter en lang sommerferie, og 
der har fra første dag været gang i 
den masser af fysisk aktivitet og 
socialt samvær. Også en masse nye 
medlemmer er kommet til i det nye 
skoleår. Base og mødested er stadig 
klubhuset og de nærliggende baner 
ved Horne Idrætscenter. 
L*egsmarken er omdrejningspunkt 
for fællesskab, leg, kreativitet og mad 
& køkken.  
 
 
FØLG OS PÅ FACEBOOK  Ø
https://www.facebook.com/Hornefs/  
Følg med på Horne FS Facebook-side og bliv opdateret om turneringer og hvor vi lægger nyheder 
og billeder op 

  
Et spændende efterår er i vente for Horne FS fodbold og SFF 2015 med både masser af kampe, 
stævner og Øens Hold Cup på banerne ved Egsfield Ground. 

Øens Hold Cup foregår i weekenden 15. – 17. november, og som er et vigtigt stævne for 
klubben både hvad angår økonomi men også udtryk for aktivitet i en levende forening. 

 

Horne FS Fodbold 
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Horne Forenede Sportsklubber 

Badminton 
 

 
Sæson 2019-20 skal til at gå i gang.  

Vi glæder os til at se alle, som har lyst til at spille badminton 
 
 

I denne sæson afholder vi som vanligt løbende arrangementer  
Hold dig orienteret om disse og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv. på 

Facebook – HFS Badminton 
 
 

Træningstider i august 
 
Tirsdage – start d. 6. august:  

 Fællesspil for alle motionister og seniorer fra kl. 18.30-20.30 
 
 
Træningstider fra september 
 
Tirsdage – start d. 3. september: 

 Motionister fra kl. 17.30 til kl. 20.30 
 
Torsdage – start d. 5. september: 

 Ungdom U9 og U11 fra kl. 16 til kl. 17.  
 

 Ungdom U13 og U15/17 fra kl. 17.00 til kl. 18.30 
 

 Seniorer fra kl. 18.30 til kl. 20.30 
 
 
  
  
  
  
 
Overvejer du at begynde til badminton? Så kan du som ungdomsspiller eller seniorer prøve 
de første fire gange helt gratis. Alle er velkomne! 
Ketcher kan lånes i hallen. 
 
Hilsen Badminton-udvalget 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

     
Renovering af skolens læringscenter og faglokalerne i kælderen. 

Projektet skrider planmæssigt fremad. ”byggepladsen” er spærret 
sikkert af, lokalerne tømt og arbejdet er godt i gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELKOMMEN TIL 
1. august tiltræder Anne-Sophie Klingenbjerg 
Grundsøe som ny lærer. Hun er 32 år og kommer 
fra Gestelev. Anne-Sophie skal være dansklærer i 
3H og undervise i musik i Horne og i Svanninge. 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 
Nyt tiltag 
Fællesbestyrelsens sidste møde inden sommerferien blev afholdt 
den 17. juni 2019. Bestyrelsen har et ønske om at styrke 
samarbejdet mellem skoler/børnehuse, lokalråd, den lokale hal/de 
lokale foreninger til gavn og glæde for lokalområderne. I september 
afholdes således møder i begge Brahesmindes lokalområder. 
 
Markedsdag 
Igen i år holdt vi en fantastisk fest, 
hvor mellem 300-400 mennesker 
dukkede op. Den nye ”fald-i-vandet” 
aktivitet tog kegler. Ud over vores nye 
afdelingsleder Ian Christensen og 
Lasse, var der flere elever fra 6. kl, 
der trådte til.  
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 
Farvel til 6. klasse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sidste Skoledagdag

 

 

 

Vi og afd. Svanninge 
siger tak til HFS og 
superligaspillerne fra 

OB for en kanon 
formiddag på L’Egsfield 

Ground
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

Sommer - Vi har holdt afslutning hos Græshopperne i Sollerup skov. 
Natur-gruppen er kommet for at blive. Den holder sommerferie men 
starter op igen til september. .

 

 

 

 

Vi har også været på Sinebjerg. Skøn dag, hvor vi soppede og legede og 
spiste is hele dagen. 

 
..og så har vi haft en fantastisk cykel dag, hvor børnene tog 
cykelkørekort på egne cykler.… og sommerfest, aktiviteter og 

fællesspisning.        

                                                                                

 

                                                                                

 

Camilla fra SPAR hejser det 
14. grønne flag i børnehaven. 
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Sct. Hans aften startede med fællesspisning. Grillen var hurtigt i gang, og lækker mad blev tryllet 
frem. I teltet og ved alle bord-bænkesæt var pladserne hurtigt besat. 
Flere gæster kom til båltalen kl. 20.30. TAK til Linda Ellegård Håstrup, som var båltaler i år. 
Derefter blev bålet tændt, og heksen kom godt afsted til Bloksbjerg. 
Bøjden Camping gav is og snobrødsdej til alle børnene. TAK for det. 
 
Den 9. juli kom Pia og Jørgen fra Bønnelundgård til Bøjden Havn med deres kajakker. Alle kunne få 
redningsvest på og en prøvetur i kajakkerne. Derefter kunne den medbragte mad spises i herligt 
vejr. 
 
Den 5. oktober kan du presse dine egne æbler. Mød op på Dyndkrogvej 1 kl. 10-12, og få lavet 
noget dejligt æblemost. 
 
Den 9. oktober kl. 14.00 er der hyggeeftermiddag i Færgegårdens Fælleshus med kaffebord og 
fællessang. 
 

BBF ØNSKER ALLE EN DEJLIG SOMMER 
  

 
 
 
Vi starter badminton igen 
torsdag d 5/9 . 
Håber vi ses gamle som 
nye til spil og socialt 
samvær, der er mulighed for 
at komme til stævner. 

Man kan også cykle med cykelholdet, der cykler hele året, korte og lange ture 
og har frokost med. Vi cykler fra Horne Hallen onsdag kl. 9  
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Skulle vi følge den sædvanlige rutine, ville der på denne side kunne læses Jespers Præsts 
indlæg Det glade budskab.  
Når indlægget ikke er her, har det intet med budskabet at gøre, men skyldes alene den 
kendsgerning, at menighedsrådet har givet Jesper orlov fra HLA, fordi han i disse måneder 
passer to embeder, nemlig det ledige i Svanninge, som Vibeke Hammerum forlod Kristi 
Himmelfart efter 21 år for at gå på pension, og så sit eget. 
I stedet vil redaktøren fortælle om korsene på kirkegården, kors, som kirkens mange 
besøgende spørger til. 
 

 

 
Som vel nok alle i Horne ved, er de tre kors på kirkegården skabt af konfirmanderne i 2016 
sammen med vores præst, Jesper Svärd, og Karsten Auerbach. Anledningen var det 
kommende Lutherjubilæum i 2017, der markerede Luthers opgør med pavekirken.  
95 sætninger om troen satte Luther i 1517 offentligt til diskussion. Det var modigt gjort, for 
Luther vidste som alle andre, at pavekirken ikke veg tilbage for at bruge alle midler mod 
anderledes tænkende. Der havde været flere tilløb til opgør, tilløb, der endte på bålet.  
” Kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om så det gælder” ventede i 1517 stadig på at blive 
digtet af Chr. Richardt i 1867, men hvad ordene udsiger har altid fandtes i mennesker. 
Luther udtrykte det på en anden måde, da han blev indkaldt til forhør for de høje herrer: 
”Jeg står her og kan ikke andet,” vel vidende, at forhøret kunne ende, som det havde gjort 
for Johan Huus i Prag, der i 1415 blev brændt på torvet for sine udsagn om pavekirken.  
Den danske folkekirke bygger på dette opgør. Den evangelisk-lutherske kirke står på 
Luthers genopdagelse af evangeliet: At et menneske ikke gennem handlinger kan fortjene 
sig til frelse, men kun modtage den som en nåde fra Gud. 

Horne Sogns kirkeblad   
Efterår 2019                 www. hornerundkirke.dk 

”Golgata i Horne” 
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Kunne grundlovsfædrene fra 1849 have spurgt Luther: ”Hvad synes du om udtrykket 
evangelisk-luthersk” ville han have svaret: ”I kan godt slette ’luthersk’. Evangeliet er 
blevet genopdaget. Det er mere end nok.” 
 
Billedet her viser korsene fra bagsiden. Konfirmanderne fra 2016 indbyder til at gå bagom 
korsene, både i helt konkret og i overført forstand. Der har de nemlig skrevet med store 
bogstaver på Jesu kors i midten: ”Det er fuldbragt” - og på hjertets kors: ”I dag skal du 
komme med mig til Paradis” - og på slangens kors: ”Hjælp dig selv og os”. Beskueren 
indbydes til at spørge sig selv: ”Hvordan bærer jeg mit kors? Hvem kan jeg sammenlignes 
med af de tre?” Mange konfirmander kan godt lide salmen Hil dig, frelser og forsoner, hvis 
sidste strofe begynder med Ja, jeg tror på korsets gåde. Hverken konfirmanderne eller 
nogen andre begriber det gådefulde. Men fordi vi er udstyret med en stor forestillingsevne, 
kan vi gribes af gru og sorg ved foden af korsene. Hvordan den gru og sorg vendes til 
glæde, er der blevet prædiket om lige siden hin første Langfredag, der gled over i 
Påskemorgen. 
 
Korsene ses naturligvis først og fremmest fra forsiden med kirken som baggrund. De kan 
ses ved alle årstider, ved alle tider på døgnet, med tændt eller slukket lys. Derved kan de 
virke både påtrængende og stilfærdige. Alle tre kors står på bakken og rækker os hver deres 
fortælling, og deres samlede fortælling. Som vi har fået tilbagemeldinger om, er der mange, 
der har set korsene med nye øjne. Og der er mange ører, der har hørt disse tavse 
korsfortællinger med nye ører. 

 
 
Som menighedsråd har vi kun fået en enkelt skriftlig og nogle få mundtlige henvendelser. 
De har alle drejet sig om, hvornår de skæmmende og skræmmende kors kom ned. Som 
Jesper Præst skrev i HLA foråret 2016 i Det glade budskab:  ….”når vi endelig kommer 
til den 31. oktober 2017 og har sagt ”kors, kors” nok for denne gang, tager vi dem ned”…… 
Spørgsmålet er så, hvornår vi har sagt kors, kors nok for denne gang? 
Menighedsrådet har vedtaget, at ikke bare Luthers opfordring til at sige Kors, Kors skal 
være afgørende, men materialets holdbarhed skal være det egentlige afgørende.   
 
Hanne Wolfsberg, formand for menighedsrådet og redaktør af kirkebladet.  

I den lyse tid af året har vi 
mange omvisninger i 
kirken. Når jeg fortæller 
om korsene og deres 
tilblivelse gives der ofte 
udtryk for anerkendelse. 

Nogles første indtryk er, at 
korsene skæmmer kirkens 
monumentale udtryk. 
Mere eller mindre. 

Hvad enten det skyldes 
omviserens talestrøm eller 
omviserens døve øren, 
eller noget helt tredje, 
skiftes der ikke sjældent 
synspunkt.  

Se mere på  
www. hornepraesten.dk           4035 8387   hannewolfsberg@gmail.com 
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23. oktober kl. 19.30 
Foredrag i Horne Rundkirke 

Maria Aagaard Skovmand  

kommer og fortæller om Thomasevangeliet, som hun har oversat 
og kommenteret. Thomasevangeliet blev fundet i 1945 i Egypten. Den 
første forsker, der af politiske grunde fik lov at se fundet, var 
danskeren Søren Giversen, som har været lærer for Maria Aagaard 
Skovmand. Alt dette kommer M.A.S. ind på. 
M.A.S. har ligeledes udgivet bogen Mariaevangeliet og været præst i 
Fåborg. 
Foredraget arrangeres sammen med Svanninge Kirke. 

Der er fri entré. Kirken byder på kaffe og kage. 

Orglet har ordet! 
 
Torsdag den 26. september kl. 19.30 
Tirsdag den 12. november. kl. 19.30  

De efterhånden traditionelle aftensangsarrangementer i Horne Rundkirke 
holder en lille pause, da kirkesanger Louise Elmelund-Præstekær er på 
barselsorlov. Horneboere og andre interesserede skal dog ikke snydes for 
musikalsk samvær her i efteråret, idet organist Anette Haahr vil byde 
indenfor til orgelkoncert.  
Alle brugere af kirken har på et eller andet tidspunkt været vidne til dette 
prægtige, nuancerede, unikke og måske lidt voldsomme instrument – 
blandt fagfolk kaldt ”orkesterets dronning” – som troner deroppe på 
pulpituret. Det er dog sjældent, at det får et ord med på vejen, og 
kirkegængerne undrer sig måske over, hvad det i grunden er, at organisten 
foretager sig.  

Grib chancen og bliv klogere på dette særegne instrument og på et udpluk af 
det mangfoldige orgelrepertoire. Det sker ved to små koncerter her i efteråret: 
 
Torsdag d. 26. september kl. 19.30: Orglet i sangen – sangen i orglet 
Tirsdag d. 12. november kl. 19.30: Orglet bruser 

Vel mødt til 
en koncert, 
hvor orglet, 
musikken og 
organisten 
har ordet! 

Indholdet vil blive beskrevet mere detaljeret forud for det enkelte arrangement, som varer 
40 til 45 minutter. Der vil også være fællessalmer. 

Når tiden nærmer sig, kan der læses mere på kirkens hjemmeside, hvor også 
kontaktoplysninger på kirkens ansatte og menighedsråd findes:   

www. hornerundkirke.dk 
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Dato 

 
Tidspunkt 

 
Prædikant 

 
August   

   

18. 10:30 Eva Ladefoged 
25.   11:30 Rikke Gotfredsen 
 
September 

  

1. 14:00 NN 
8.  10:30 Merethe Holck 
15.  11:00 Merethe Holck 
22. * 9:30 Jesper Svärd 
29. ** 9:30 Jesper Svärd 
 
Oktober 

  

6. *** 19:00 Jesper Svärd 
13. 11:30 Jesper Svärd 
20. 11:00 Merethe Holck 
27. 9:30 Merethe Holck 
 
November 

  

3. Alle Helgen 16:00 Jesper Svärd 
10. 11:00 Jesper Svärd 
17. 9:30 Merethe Holck 
24. 11:00 Jesper Svärd 
 
December 

  

1. 10:00 Jesper Svärd 
 

 

 

 

 

  

Gudstjenester         www. horneundkirke.dk 

Merethe Holck er et nyt navn 
som prædikant. 

Merethe Holck er fra 1. sept. 
ansat som vikar for Vibeke 
Hammerum, indtil der igen kan 
ansættes en præst i Svanninge. 

Når en præst efter mange år 
forlader sit embede og dermed 
sin bolig, skal præstegården gøres 
klar til en ny beboer. Det går der 
tid med. 

Ved Horne Rundkirke glæder vi 
os til samarbejdet med Merethe 
Holck. 

Vores organist, Anette Haahr, 
kommer til at forbinde Horne og 
Svanninge endnu mere, idet 
Anette fra 1. sept. også er ansat 
som organist ved 
Svanninge/Falsled Kirker.  

Vi siger til lykke til Anette og til 
lykke til Svanninge/Falsled 
Kirker. 

*Konfirmandindskrivning 
Indskrivning for konfirmander, der skal konfirmeres 8. maj 2020 klokken 10.00 i 
Horne Kirke, foregår i forbindelse med indskrivningsgudstjenesten søndag den  
22. september klokken 9.30. Blanketter fås via skolen. Der vil også være blanketter 
i kirken, der kan bruges. Jeg glæder mig til vi ses og til tiden frem til konfirmationen. 
Jesper Svärd 

** Høstgudstjeneste: Enhver, der har lyst til at give noget af sit høstoverskud, er 
velkommen til at tage det med i kirken, hvor vi sammen vil nyde det efter 
gudstjenesten. 

***Musikgudstjeneste med cellist Anne Vilain.  

Stemningsfuld aftengudstjeneste søndag d. 6. oktober kl. 19.00. Ved denne 
gudstjeneste får musikken en større plads, idet Anne Vilain medvirker på cello i samspil 
med organist Anette Haahr.  
Anne Vilain er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium hos Morten Zeuthen og 
Niels Ulner. Anne Vilain spiller både solo og i en række kammermusikalske 
konstellationer, bl.a. i kvartetten TangoCatz og duoen Vilain & Balslev. I to perioder har 
hun haft den ære at være Stadsmusiker i Svendborg.  
Udover at være cellist er Anne Vilain uddannet organist og spiller i Sørup kirke ved 
Svendborg.                                                                                Se mere på www.annevilain.dk 
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Horne Lands Folkemindesamling 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Folkemindesamlingen deltog ved skolens 
markedsdag den 23. maj 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Den 25.juni rejste en busfuld forventningsfulde medlemmer af sted for at besøge  Flyvestation 
Karup ved Viborg, og det blev en fantastisk god dag, hvor vi blev vist rundt og fik fortalt historien 
om flyvepladsen af en yderst veloplagt guide. 
 

Se flere billeder og få historien på www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
 

  
 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Efterårssæsonen i Folkemindesamlingen starter som vanligt i september, og der er således atter 
åbent for besøgende onsdag den 4. september kl.19 - 22, og her er man meget velkommen til at 
aflægge arkivet og museet et besøg. 
 
Hvilket man selvfølgelig også er fremover, som altid den første onsdag hver måned kl. 19–22, eller 
efter aftale. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Arkivernes Dag 2019 

 
Lørdag den 9. november er det ”Arkivernes Dag”, og Folkemindesamlingen holder åbent i 
lokalerne kl. 13 – 16. 
 
Der vil være mulighed for at slægtsforske og kigge på vore udstillinger, samt for at få en kop kaffe 
og en god snak om svundne tider. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

  
 Venlig hilsen 

                                                                                                    Bestyrelsen. 
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Sommerens aktiviteter
Horne Skytteforening har deltaget i mange stævner i løbet af sommersæsonen og der er vundet 
mange præmier og medaljer. Horne Skytteforening har også deltaget i DGI Fyns holdturnering både 
på 50m og 200m. Turneringerne er endnu ikke afsluttet, så hvor mange hold der kvalificerer sig til 
DM ved vi først efter finalen i holdturneringen der afholdes 23. august.
DGI Skydning afholder DM på 50, 200, og 300 meter gevær for ungdom den 14. og 15. september, 
for voksenskytter er der DM den 28. og 29. september, for pistolskytter er det begge weekender.

I Sommersæsonen skyder Horne Skytteforening 50 m gevær hver mandag kl.: 18.30 og 
25 m pistol hver tirsdag kl.: 18.30 på Telemarken i Faaborg, 

200 m gevær skydes hver onsdag i Rødskebøllecentret.

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

Skole DM i Skydning
I oktober og november er der igen 
Skoleskydningsturnering for alle 5. klasser i 
hele landet
Horne Skytteforening indbyder 5. klasser på 
Brahesminde Skole afd. Horne og afd. 
Svanninge til at deltage i turneringen.

Horne skytteforening starter vintersæsonen den 30. september 
i vintersæsonen skyder Horne skytteforening 15m gevær hver mandag og 

onsdag, og 15m pistol hver onsdag.
Hjemmeside: horne-skytter.dk, facebook: horne-skytteforening

Horne Skytteforening

Skydesportens dag 2019
12. oktober holdes skydesportens dag 

over hele landet
Horne Skytteforening og Faaborg 

Skytteforening er med og holder åbent 
fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Det er gratis at deltage, og der bliver 
givet en grundig introduktion til 

skydningen.
Der kan skydes både luftgevær, gevær 

cal.22, luftpistol og pistol cal. 22.
Det eneste du skal gøre er at møde op 

og medbringe billed-id eller 
sygesikringskort sammen med et 

andet id-kort Prøv at at skyde til Skydesportens dag 
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20 års jubilæum 

Bent Ove Hansen er normalt den 
der har styr på alt i Horne 

Skytteforening. 

Alt, uden undtagelse, men til det 
årlige Telemarksstævnet i juni, som 

han er primus motor for, var der 
dog noget der kom bag på ham. 

Ved den årlige grillfest var der 
nemlig nogen der havde samlet 

sammen til en erkendtlighed, for at 
fejre Bent, der i år har været 

formand og kasserer for 
skytteforeningen i 20 år. 

NNyt fra Horne Forsamlingshus 
 

 

Nye projekter i huset. Vi har et ønske om at få forbedret udefaciliteterne 
ved Horne Forsamlingshus, i form af at få etableret et terrasseområde 

samt gjort adgangsvejene lettere for gangbesværede og 
kørestolsbrugere. Ansøgning om midler fra diverse fonde er så småt 

gået i gang. 
 

 

Så skal vi igen til Efterårsfest i forsamlingshuset. 

Det bliver i år d. 12. oktober kl 18.00 

Valbak & Kirkegaard kommer og spiller op til ”sing a long” og 
selvfølgelig sørger vi også for noget god dansemusik. 

I løbet af aftenen vil ”Årets Hornebo” traditionen tro blive kåret. 
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Brunch i forsamlingshuset. 

 

Velkommen til brunch i Forsamlingshuset. 

Søndage kl. 9.30 – 11.30 

Brunchsuccesen fortsætter også i dette efterår, på 
nedenstående datoer 

1/9 – 6/10 og 3/11. 

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

Vi glæder os til igen at servere hjemmebagt brød, røræg og bacon/pølser, pålæg, 
ost, frugt og mere, samt til hyggeligt samvær. 

Tilmelding til brunch senest dagen før kl. 08. 

Husk at afbestille din reservation, hvis du bliver forhindret, så andre kan få glæde 
af tilbudet 

kaja.knudsen@outlook.dk eller 40821290 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 
 
Lokalrådet inviterer til fælles aktivitetsdag fredag den 27. september 2019  
fra kl. 15.30 – 21.00 på Horne skole.  
 
Ideen med aktivitetsdagen er at understøtte integrationen af tilflyttere og styrke 
fællesskabet og sammenholdet i vores lokalområde. 
 
Vi starter kl. 15.30 med kaffe og kage, hvorefter folk melder sig på de grupper, de 
gerne vil være i. Spisningen er kl. 18.00.  
 
Der er en gruppe der skal stå for at lave aftensmaden, nogle kan stå for at lave 
aktiviteter med børnene, medens andre kan planlægge hvordan man kommer i gang 
med at få produkceret nogle ting, da dagen er tænkt som startskuddet til at samles om 
at lave kreative ting i løbet af efteråret og vinteren, f.eks. sæbekassebiler til 
sæbekasseløb i f.m. lokalrådets majstangsarrangement den 1. søndag i maj 2020. 
Har du ikke mulighed for at komme kl. 15.30 kan du kan støde til i løbet af 
eftermiddagen.  
 
Det er gratis at deltage i aktivitetsdagen og fællesspisningen, da lokalrådet har fået 
bevilget penge fra Faaborg-Midtfyn kommune til rådvarer til madlavningen og 
materialer til fremstilling af diverse kreative ting. Drikkevarer skal man selv betale 
for. 
 

Tilmelding skal ske på tilmelding@horneland.dk 
senest mandag den 23. september. 

 
Ved tilmeldingen må du gerne oplyse et ca. klokkeslæt for, hvornår du/I kommer.   
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Kåring af Årets Hornebo 2019 
 
I f.m. efterårsfesten i Horne forsamlingshus 12. oktober skal Årets Hornebo 2019 kåres. I den 
forbindelse efterlyses kandidatforslag. 
Kandidater til Årets Hornebo er personer, der har gjort en særlig indsats for Horne Land f.eks. i 
foreningsregi. Kandidaterne skal være bosat på Horne Land, for at komme i betragtning.  
 
Forslag til Årets Hornebo skal være motiveret og skal være lokalrådsformand Elna Johansen i 
hænde senest fredag den 20. september enten på mail: elna@horneland.dk eller pr. brev til  
Elna Johansen, Sinebjergvej 28, 5600 Faaborg. 
 
Efter fristens udløb træder komiteen bag Årets Hornebo sammen og udpeger vedkommende. 
Kommiteen består af de sidste 10, der er blevet kåret til Årets Hornebo samt lokalrådsformanden. 
 
 
 
Procesplan for Borgerbudget 2019: 
 

1. Opstartsmøder - i Faaborgegnen 3. september. (Mødet annonceres i ugeavisen og på 
FMK´s hjemmeside.  

2. Dannelse af styregrupper i egnene. 
3. Juridisk vurdering 1. marts 2020. 
4. Afslutning 1. april 2020, hvor alle vindere er fundet.  

 
 
 
Lokalrådets regnskab for 2018: 
Bestyrelsen for Lokalrådet er efter Årsmødet 26. april 2019 blevet opmærksomm på, at der var et 
skyldigt beløb på 7500 kr. til oplægsholder, som skulle have været betalt i 2018. Dette fremgik ikke 
af det fremlagte regnskab på årsmødet, hvor regnskabet blev godkendt. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at få lavet et nyt revideret regnskab for 2018, hvor det skyldige beløb fremgår.  
Regnskabet kan ses på lokalrådets hjemmeside: www.horneland.dk  
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Horne Lands Støtteforening ngng gggg 

 
Flagallé og andet nyt! 

 
 
 

Rejseholdet 
BLIV EN DEL AF REJSEHOLDET! 
REJSEHOLDET kalder vi den gruppe af 
frivillige, som skiftes til at sætte flagalléen 
op. 
Vi har allerede nogle dygtige og flittige 
folk på Rejseholdet, men vi kunne godt 
bruge flere  
 
Så meld dig endelig til REJSEHOLDET! 
Ved interesse kontakt: 
Ib Birkemose 20 78 56 29 
 
Bestilling af flagallé 
Priser: 
Opsætning på landevejen (fra byskilt til byskilt) 37 stk.  Kr. 500,00 
Tillæg for sidevej (pt kun Kirkevej til kirken)   Kr. 150,00 
(Skolevej til hallen og Egsgyden til idrætscentret følger senere) 
Kirkevej alene (f.eks. ved bryllup)    Kr. 300,00 
 
Du kan finde mere information om 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. 
_____________________________________________________________ 

 
Julekalender og Årskalender 
Traditionen tro har støtteforeningen igen 
lavet en årskalender med flotte billeder fra 
Horne Land. Ligeledes fortsætter vi 
traditionen med den store julekalender 
ved SPAR, hvor du fra den 1. december til 
den 24. december kan vinde flotte gaver. 
Salg af lodder og årskalendere vil i år blive 
sat til salg ved SPAR Horne i løbet af 
november! 

_____________________________________________________________ 
 
 
      Find os på   

Facebook! 
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Det første halvår er gået med mange skønne 
begivenheder, fester og omvæltninger i                       
foreningslivet. Dyreborg ligger ikke stille og et 
efterår venter med gode tilbud og aktiviteter. 

Lørdag den 3. august blev der holdt endnu en fest i 
Dyreborg!!  Og hvilken en:  
Sommerfest på havnen arrangeret af Dyreborg Havn, 
Kapsejladsforeningen, Dyreborg Motion og Beboer-
foreningen.  
 
Dagen startede med højt solskin og maratonspinning 
på havnemolen. Hele 3 timer svedte vi igennem til 
festlig musik og instruktion af Marianne og Torben. 

Der blev holdt en fantastisk jubilæumsdag for 
både Kulturhus og Provianten søndag den 26. 
maj. Det startede med festligt optog fra havnen 
med flag, balloner og musik - og et par klovne i 
front.   

Kagekonkurrencen blev et overdådigt bord 
med 9 flotte, iderige kager. Dommerne kom på 
en vanskelig opgave med at finde vinderne.  
Og så var der det helt store kaffe/kage bord – 
de fine kager blev nydt til kaffen. Dem, der 
ikke blev mæt af kage, kunne nyde en                     
grillpølse m/tilbehør. 
Den helt store festmiddag blev serveret om 
aftenen for ca. 95 glade deltagere i                            
Kulturhuset med lækker mad fra Frk.Jensen, 
hvorefter ”Poulsens Kapel” spillede op. Det 
blev en virkelig festlig dag/aften.   

Sct Hans aften blev holdt på traditionel vis 
med en skøn heks højt til vejrs på bålet ved 
vendepladsen, med de omdelte sange og med 
efterfølgende pandekage-bagning.  

Det var det skønneste vejr og pålideligheds -      
sejladsen blev en rigtig dejlig oplevelse for      
deltagerne på vandet. 
Aftenens spisning i teltet på havnen blev også en 
absolut succes. Ialt 107 glade gæster blev der 
plads til i teltet, og Jan ”Slagter” med gode med-
arbejdere ved både grill og servering anrettede 
som sædvanlig lækker – og rigelig - mad.  
Stemningen var høj, og det var dejligt også at se 
adskillige nye ansigter, både nye tilflyttere i         
Dyreborg og sejlende gæster.  

Alle aktiviteter i Dyreborg har ligger lidt 
stille hen over sommeren, men snart starter 
alle op igen, så der bliver mulighed for at 
deltage i rigtig mange spændende ting:   
Motion / spinning, cykelture, litteratur, 
kortspil, kreativ aktivitet i Kulturhuset, 
workshop med plantefarvning, hunde-
gåture for blot at nævne nogle.  

Der planlægges en aften med et spændende foredrag fredag d. 27 september. 
Anne Marie Dahler fortæller om sin tur over indlandsisen. 

Husk at abonnere på ”DyreborgNyt” -  
Det er her at tilbud om aktiviteter bliver slået op. 

På vegne af bestyrelsen 
Mie Busch og Marianne Egelund 



28

Danske Seniorer i Horne 
                       Efterårsprogram 2019 
 
23-09   Kl. 17.00 – 21.00 ca.  
Klar suppe, og Oksekød m. peberrodsovs, Kaffe m. småkager  og  Hyggelig 
underholdning  
Pris: 195.00 kr. for Medlemmer og 245.00 for ikkemedlemmer 
Bindende tilmelding senest. 17-09. til Lene Tlf. 29 47 40 34. 
Eller Grethe Tlf. 24 46 18 21. 

 
14-10 kl. 14.00-16.30 ca. 
Kjertemindefiskerne, som er en musikerduo kommer og underholder 
Kaffen Koster 35.00 kr. og ikkemedlemmer betaler 30.00 kr. ekstra. 

 
04-11  kl. 14.00-16.30 ca.  
Banko: i medbringer selv en pakke til ca. 35.00 kr. Pladerne koster 5.00 pr stk. 
Kaffen koster 35.00 ikkemedlemmer betaler 30.00 kr. ekstra. 
 

25-11  kl. 14.00-16.30 ca. 
Erling Andersen, kommer og fortæller om sin tur: Island rundt i Campingvogn. 
Kaffen Koster 35.00 kr. og ikkemedlemmer betaler 30.00 kr. ekstra. 
 

16-12  kl. 13.00-16.00 ca.  
Julefrokost: Frokostplatte inklusiv en øl eller vand, og Kaffe med småkager.               
Gratis Lotteri med sponsorerede gaver. 
Luziaoptog fra Sfo’en på Horne Skole,   
Dette til en pris af 135.00 kr. ikkemedlemmer betaler 185.00 kr. 
Øl, snaps og vand kan købes. Til en pris af 10.00 kr.  
Bindende tilmelding senest d. 09-12  til  tlf. Lene 29 47 40 34                                     
eller Grethe tlf. 24 46 18 21.  
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Da vi i koret får rygende travlt med at planlægge og afholde korets 175 års 
 jubilæum den 1. juni 2020, valgte bestyrelsen, at jubilæumsturen skulle lægges i år, hvilket blev et fantastisk 
besøg i Vilnius, hovedstaden i Litauen fra 12. – 17. juni 2019. I turen deltog 32 sangere og 29 ægtefæller. 
 
Da der kun var 1 side tilbage i HLA bringes her et uddrag fra en kæmpe oplevelse for det snart 175 årige 

kor. Vil du læse mere om, hvad de 61 turdeltagere oplevede, så klik ind på: www.Horne-mandskor.dk 

 
Fredag den 14. var atter en herlig solskinsdag. Dagens tur gik med busser til Trakai, hvor vi startede med en 
bådtur på Galvesøen, som blev en smuk oplevelse! - ikke mindst på grund af det mest fantastiske solskinsvejr i 

disse smukke omgivelser. Højdepunktet blev nok rundturen på det velrestaurerede 
slot, hvor koret fandt det oplagt at underholde med ”Slavernes Kor” i den store 
audienssal. Slottet, som egentlig var anlagt som en borg, havde svalegange i flere 
etager borggården rundt, derfor opstod idéen, at vi kunne synge Ukuthula med koret 
stående i hesteskoform på 2. stokværk. Det var en gribende oplevelse! Bl.a. stod der 
en munk og 2 nonner, som følte sig henført. 

Lørdag den 15. var Litauens TV mødt op og havde til hensigt at sende live i 
formiddagens nyhedsudsendelse for at lave PR for aftenens koncert! Alt var klart! Så 
smuttede deres forbindelse – ærgerligt! Litauen er lige så fladt som Danmark (højeste 
punkt 300 m. o.h.), og man har samme vane med at lægge seværdigheder på mindre 

”bjerge”. Vi tog således til Gediminas Castle, der ligger højt over byens centrum og benyttede den 71 meter lange 
tandhjulsbane for at komme derop. Flot udsigt over den gamle by og floden Neris. 

Vi blev så kørt i busser til TV-tårnet (1974-80), som med sine 326 m er 1,5 m højere end Eiffeltårnet. TV-tårnet 
er dog mere end et TV-tårn, idet det også er blevet symbol på frihedskampen, hvor litauerne den 13. januar 1991 
tog hinanden i hånden og dannede en levende mur mod de sovjetiske kampvogne. Dette sås ved en lille udstilling, 
inden vi i løbet af 45 sekunder trådte ud i tårnets restaurant 165 m oppe. Her gav tårnet en omgang (på 365 
grader), mens vi spiste en dejlig frokost (igen en 3 retters menu) og nød den fantastiske udsigt. 
 
Kl. 18.30 startede den fælles koncert i St. Cathrine Church, og de 450 opsatte stole blev hurtigt fyldt. Horne 
Mandskor indledte med et ca. 45 minutters afvekslende program med såvel verdslige som religiøse sange, som 
efter publikums reaktion var særdeles vellykket. 
Inden det litauiske kor "Ąžuolų klubas" sang, 
overrakte korets dirigent en gave til Horne 
Mandskor i form af en bog med mange smukke 
billeder fra byen. Koncerten sluttede med Mozarts 
smukke Ave Verum Corpus med klaverledsagelse 
af en meget dygtig pianist, Renate, som med ro 
fulgte de 2 kor under Jørgens og efterfølgende 
Gylis’ direktion. Det talstærke og begejstrede 
publikum applauderede nemlig for en reprise. En 
stor succes og dermed en kæmpe oplevelse for os. 
Bagefter blev der holdt Gallamiddag på hotellet - 
også med repræsentanter fra det litauiske kor. Det 
blev sent, inden vi lettere berusede af såvel alkohol 
som begejstring fandt en seng. 
 
Som sagt kan du læse meget mere om turen og Horne Mandskor i øvrigt på: www.horne-mandskor.dk 

Tak for interessen.  

 Horne Mandskor i Litauene     
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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 
 

Vi skal have arrangeret den kommende sæson af Fredagsåbent, og 
inviterer derfor til: 
 

Planlægningsmøde, tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00 
 
På Horne Skole.  
 
Vi ændrer lidt på konceptet i denne sæson, så kom og hør om de nye tiltag. 
 
Vil du være med til at stå for maden eller underholdningen til en 
fredagsåbent, gerne sammen med andre, så kom til vores 
planlægningsmøde. 
 
Fredagsåbent er vært ved et let traktement, derfor er tilmelding 
nødvendig, senest den 30. august 2019 til: 
 
Tina B. Jungfeldt, tlf. 20688367 eller faellesspisning.horneland@gmail.com  
 
Sæt X i kalenderen - Første fællesspisning i efteråret bliver: 
 

Fredag den 25. oktober 2019 
 

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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KALENDER 2019

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID

August
17. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod Marslev G&IF Idrætscentret 15
18. Horne Petanque Sensommerstævne Klubhuset

September 
1. Horne Forsamlingshus Brunch Forsamlinghuset 9.30-11.30
1. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod OB Idrætscentret 11
2. Horne Blandende Kor Sæsonstart Skolen 19.30-21.45
3. Fredagsåbent Planlægningsmøde Skolen 19
4. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolen 19-22
8. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod Tårup IF Idrætscentret 11
21. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod UTOPIA Idrætscentret 15
26. Horne Menighedsråd Orglet i sangen - Kirken 19.30
27. Lokalrådet Fælles aktivitetsdag Skolen 15.30-21
27. Dyreborg beboerforening Anne Marie Dahler fortæller Kulturhuset ?
29. Horne Petanque Klub Klubmesterskaber Bag skolen 14

Oktober 
2. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolen 19-22
5. Bøjden Beboerforening Vi presser æbler Dyndkrogvej1 10-dec
6. Horne Forsamlingshus Brunch Forsamlinghuset 9.30-11.30
6. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod Søhus/Stige Idrætscentret 11
9. Bøjden Beboerforening Hyggeeftermiddag Færgeg.fælleshus 14
12. Horne Skytteforening Skydesportens dag Telemarken okt-15
12. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod Rudkøbing Idrætscentret 15
12. Horne Forsamlingshus Efterårsfest Forsamlinghuset 18
23. Horne Menighedsråd Foredrag: Thomasevangeliet Kirken 19.30
25. Fredagåbent Fredagåbent Skolen
27. HfS fodboldafd. Serie1-kamp mod ØB Idrætscentret 11
28. Generalforsamling 19

November 
3. Horne Forsamlingshus Brunch Forsamlinghuset 9.30-11.30
6. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolen 19-22
9. Folkemindesamlingen Arkivernes dag Skolen 13-16
12. Horne Menighedsråd Orglet bruser Kirken 19.30

Horne Petanque Klub


