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Kære læser – 
 
Nu er vi gået ind i den mørke tid, men inden længe bliver julelysene 
heldigvis tændt i huse og haver, så vi kan komme igennem de næste par 
måneder med lys i øjne og hjerter. 
Redaktionsgruppen håber, at Horne Lands Avis bliver læst med interesse, 
måske har DU noget at fortælle avisen, f.eks. om du har et yndlingssted på 
Horne Land? Så vil vi meget gerne høre fra dig, fortæl os om det.  
Samtidig vil redaktionsgruppen her på denne side ønske alle vores læsere 
på Horne Land og også vores trofaste læsere udensogns en rigtig glædelig 
jul og et godt, velsignet nytår - og på gensyn i 2020. 
 

På redaktionens vegne Mie Busch 
 
 

 
Alle frivillige bidrag – store som små – gavner vores fælles avis – 

Reg.nr. 0828 – konto nr. 80956 40169 – tak. 
 

 
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 8 - 2020 sendes via e-mail 

på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 
 

DEADLINE er søndag den 2. februar 2020 kl. 12.00 
 

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

Vi har i år fået et springhold op at køre, hvor vi er 4 instruktører der har været på diverse 
modtagning og inspirations kurser. 
På springholdet har vi et stort fokus på, at det skal være sjovt at gå til springgymnastik og, at man 
skal have lyst til at komme og være med på holdet. Derfor laver vi bl.a. opvarmningslege med 
styrke og balanceøvelser som vi derefter kan bruge i springgymnastikken, udover giver vi som 
oftest vores gymnaster et individuelt fokuspunkt i hvert spring, så de kan opnå en personlig 
udvikling og større mulighed for læring.  
Vores springtimer er altid opdelt i opvarmning, springgymnastik og udstræk til sidst. Her kommer 
gymnasterne ofte med ideer til hvad de synes kunne være sjovt og hvad de gerne vil lære og så 
prøver vi så vidt muligt at medtage det næste gang. 
 

 
    

 
Qigong 

 
Qigong stammer fra Kina. Kineserne udfører bl.a. disse skønne øvelser i parkerne. 
Qigong kaldes også for mindfulness i bevægelse. Øvelserne styrker krop og sind, og aktiverer 
kroppens selvhelbredende kræfter.  
Igennem bl.a. strækøvelser styrkes muskler og sener på en blid måde. Gennem åndedrætsøvelser 
reguleres og afbalanceres de indre organer, sindet beroliges og evnen til nærvær trænes. 
Øvelserne laves stående, og vi går også lidt rundt imellem hinanden.  
Mere energi og overskud, bedre koncentration samt ro og balance i krop og sind er nogle af de 
mange positive effekter ved qigong - træning. Alle kan være med. Skavanker er ikke nødvendigvis 
en hindring.  
Kom og prøv qigong. Vi mødes hver mandag fra kl. 17.30 -18.30 i Horne Børnehaves 
bevægelsessal.  
kærlig hilsen Anette. Qigonginstruktør på femte år i Horne. 
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Hitfit dance  

Hitfit er for alle aldre og alle niveauer. Det vil sige alle kan være med.  

Vi tager udgangspunkt i musik og dansetrin fra 50-erne og helt frem til nu, så der er både de gode 
gamle samt de nyeste hits.  

Vi får pulsen op, sved på panden og man kan ikke andet end at synge med og ligeledes får sit 
humør helt i top også.  

Så kom og være med vi træner alle mandage fra kl 19.45 til 20.35.  

Glæder mig til at se jer.  

Contra/Square Dance  

 

 Hvad er contra/squaredance?  

 En irsk/amerikansk inspireret danseform for både 
mænd og kvinder- enlige såvel som par. Du vil aldrig 
være til overs.  

 Hvorfor skal jeg prøve det?  

 Vi har det sjovt, samtidig med at vi får motion (meget gå-motion) 
 Vi møder og er sammen med kendte og nye mennesker  
 Vi får god hjernegymnastik, men skal ikke lære udenad  
 Vi griner sammen og må gerne lave fejl.  
 Er du stresset i hverdagen, får du tømt hjernen, når du danser.  

 Hvad kræves der af mig?  

 At jeg er uhøjtidelig og kan smile, både når vi lykkes sammen eller når vi laver fejl  
 At jeg kan tælle til 8 og kende forskel på højre og venstre  

Vi er nu 10-14 på holdet – enlige og par – og vi kan sagtens være mange flere. Mange siger: ”Jeg 
kan ikke danse. Mine fødder vil ikke, som jeg vil”. Men … du behøver ikke at kunne danse som i 
”Vild med dans”, da det overvejende er gå-trin.  

Kom og prøv det et par gange. Du kan stadig sagtens være med… og du vil ikke fortryde det. Bare 
mød op: Torsdage, kl. 19-21 i Kærnehuset, Horne Skole. 

Yderligere oplysninger: Helga Prehn (instruktør/caller) på tlf 4096 2104 
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Vinter løb i Horne 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 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. 

 

LOTTOTRÆKNING  

 Måned   præmie   nummer   beløb  

 August  1.    19  200,00  

    2.     175  100,00  

    3.     55  50,00  

  September  1.    180  300,00  

    2.   182   150,00  

    3.   34  75,00 

  Ekstra  135  250,00 

Oktober  1.  21  400,00 

  2.  120  200,00 

  3.  39  100,00 

 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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HYGGEFODBOLD FOR MÆND 
 
Hver onsdag aften løber en flok mænd i alderen 20 – 62 år rundt op spiller hyggefodbold på 
Egsfield Ground.  
Der pustes, fordi konditionen ikke altid er i top og der mangler måske lidt disciplin i returløbene. 
Derfor kan man godt have kræfter til at kommentere på en modstanders dårlig tæmning eller 
aflevering. Og hvis man ikke lige når en aflevering ude på kanten, skyldes det næsten altid at 
afleveringen fra medspilleren er for upræcis og ikke fordi, man selv er for langsom. 
Flokken består mest af spillere, som ikke vil spille kampe, men bare hygge sig med gutterne en 
gang om ugen. Hyggefodbold er god motion, hvor pulsen kommer op og man får styrket led og 
muskler (også lattermuskler). 
Efter træning er der tid til en tår at drikke og en gang hver måned holder vi fællesspisning. 
De fleste spillere er startet igen efter flere års pause fra fodbold. Nogle på grund af skader, arbejde 
og andre fordi der kom børn og dermed en hektisk hverdag. Hyggebold en gang om ugen passer 
ind i de flestes hverdag og vi passer på hinanden i nærkampene, selvom man godt kan blive lidt 
ivrig, når spillet kører. 
Hver træning består at en let opvarmning, en teknisk øvelse eller småspil. Vi går derefter over til 
spil på to mål på en bane tilpasset antallet af spillere. 
Der er stadig plads til flere! - Alle mænd på Horne Land og omegn er velkomne til at være med.  
Mød blot op på Horne Stadion hver onsdag kl. 18.30. 
For yderligere information kontakt Hans Martin Møller på telefon 2326 2075 
 
Michael Christensen 
 

SFF gør sig relevante i serie 1 

Fra min position, som kaptajn på SFFs førstehold, bringer jeg her mit synspunkt på klubbens første 
halvsæson i serie 1. Vi startede sæsonen ud med højt humør efter en lang periode som ubesejret 
og med oprykningen friske i vores hukommelser. En ung trup med masser af selvtillid kan til tider 
virke ustoppelige, men vores store tro på tingene har dog ofte givet os problemer mod ”lettere” 
modstandere. 
Svingende resultater 

Truppens mål før sæsonen var at ende i midten eller i den øvre halvdel, hvor vores træner, 
Thomas, håbede på mindst 20 point i efteråret. Begge målsætninger blev en realitet, men vi 
oplevede store op- og nedture på vejen. Den største nedtur var vores 1-4 nederlag mod 
Rudkøbing, hvor naivt spil, mangel på intensitet og personlige fejl blev opskriften på en stor fiasko 
mod et hold, som skal kæmpe om overlevelse. Truppens mentale styrke kom her på en hård 
prøve, da vi 4 dage før havde vundet 5-0 over Søhus Stige og fløj på en sky af selvtillid og fantastisk 
stemning. Kampen mod Rudkøbing blev et stort wakeup call, da vi opdagede, at alle modstandere 
i serie 1 kan straffe os, hvis vi ikke er klar.  
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Skader og karantæner 

”Jeg vil ikke vinde fairplay prisen i serie 1”. Disse var ordene fra Thomas før sæsonen, da vores 
hold i foregående sæson ikke lavede mange frispark og havde problemer mod fysisk spillende 
modstandere. Vi har stadigvæk problemer mod fysiske hold, men vi vinder på ingen måder fairplay 
prisen! Vi har i denne halvsæson alene modtaget 3 røde og 7 gule kort i 13 kampe! Udover de 
mange kort og karantæner har vi været hårdt ramt på skadesfronten, hvor jeg selv har spillet med 
to trykkede ribben siden 4. september. Især afslutningen på efteråret har trukket tænder ud hos 
flere af spillerne og truppen var virkelig slidt på fysikken. Vi har derfor været presset på 
spillertruppens bredde. På trods af dette bed spillerne smerterne i sig, hvilket jeg tager hatten af 
for. Der skal lyde en stor cadeau til spillertruppen for at bevare gejsten i de hårde perioder og blive 
ved med at yde en stor indsats, selvom at tingene ikke altid har gået vores vej. Det har været en 
bumpet vej, men jeg har en stærk tro på, at vi kan yde mere og jage en plads i den øverste halvdel 
af serie 1. 

 

Vi er for få til 2 hold i 8 mands, og for mange til et hold. Ved at rykke op på 11 mands, så sikrer vi 
at alle kommer mest muligt ud og spille kampe. 
Og vi får udfordret drengene yderligere, hvilket de ser frem til. 
 
Daniel von Essen 
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Foråret venter 

Vi har absolut fået blod på tanden efter at have oplevet niveauet i serie 1, og vi har stadigvæk en 
stor tro på vores egne evner. Det har været en godkendt sæson indtil nu, men vi skal blive mere 
kontinuerlige i vores præstationer og arbejde hårdt på at få vores tidligere stærke organisation 
tilbage på banen. Vi er sultne og vil blive ved med at arbejde hårdt. Stor tak for opbakningen til 
vores kampe! Vi sætter virkelig pris på støtten fra lokalområdet!  
/Andreas Stentebjerg Frederiksen, kaptajn på SFFs førstehold. 
 

U.13 drenge i SFF 
 

U.13 drenge er et hold hvor spillerne, er jævnt fordelt fra de 3 moderklubber. 
Vi samlede allerede drengene fra de var U12, for at de alle kunne spille på hold, i deres rigtige 
årgang. 
  
Truppen er på 16 spillere, som ivrigt træner 2 gange om ugen hele året. 
Der ligges stor vægt på det sociale, med fællesspisning, træningsweekender og stævner såsom 
Øens hold cup osv. 
Imens har vi stadigvæk stor fokus på, at det er seriøst, både til træning og kampe.  
 
  
I efterårssæsonen 
har vi spillet i 8 
mands U13 B, en 
flot halvsæson 
hvor vi gik 
ubesejret igennem 
turneringen, med 
10 sejre ud af 10 
mulige og en 
målscore på +39. 
  
Her i 
vintermånederne 
træner vi udenfor 
om mandagen, på 
Faaborg Stadion kl. 
17:00 til 18:30, og 
indendørs om 
torsdagen kl. 16:30 
til 18:00, i Svanninge Hallen. 
  
Til foråret vælger vi at rykke op i U.14 og spille 11 mands, selvom de stadigvæk er U.13. 
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Horne Forende Sportsklubber 
Badminton 

Sæson 2019-2020 er kommet godt i gang - vi er glade for at se både nye og kendte 
ansigter til badminton i Horne Hallen. 

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

Gratis søndagsbadminton 
Der vil denne sæson være gratis søndagsbadminton for 
medlemmer af HFS badminton og deres familie. 
Datoer og tidspunkter før og efter jul sendes løbende ud til både 
ungdomsmedlemmer, senior og motionister. 
Tilmelding er ikke nødvendig, men vil man være sikker på at have 
en bane, kan man skrive sig på bookinglisten, som hænger i 
hallen på badmintons opslagstavle. 
Badminton udvalget sørger for, at der er sat net op samt at finde brugte bolde og ketcher frem til gratis 
brug. Ønsker man at spille med nye bolde skal man selv medbringe disse. 

Ungdom: 
Vi har desværre mistet alle vores U15 spillere i starten af denne sæson. En del af spillerene er begyndt 
at spille i Faaborg, da de efter sommerferien har skiftet skole. Det er meget ærgerligt, men selvfølgelig 
forståeligt at de gerne vil spille sammen med deres nye klassekammerater. Dette har været et problem 
siden vi i 2012 mistede overbygningen på vores skole. 
Heldigvis har vi også haft en lille tilgang af nye spillere - heriblandt nogle fra Falsled, Svanninge, Millinge 
- hvilket er super dejligt. Men vi har stadig plads til endnu flere!  
Kontakt Ida Bagge på mail: ida_bagge@hotmail.com, for at høre mere om vores ungdomstræning. 
 

Senior: 
Fra sæsonstart har vi haft en tilgang på 6 nye seniorspillere. Dette har betydet, at hallen igen er fyldt på 
alle baner torsdag aften, hvilket er godt at se. 

Der er selvfølgelig stadig plads til mange flere. 
Så alle er meget velkomne til at møde op og 
tage en prøvetræning sammen med 
seniorholdet. Vi har spillere på flere niveauer 
fra hyggetræning til dem der spiller kampe.  
Så kom og vær med! 
Træningstid: Torsdage kl. 18.30 til 20.30 
          Ny sponsor: Millinge Maskinstation A/S 

Badminton-udvalget 



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

Horne Skytteforening

BK holdet vandt Danmarksmesterskabet  på 200m 
Gevær  På holdet var: Nicolai Ehrhorn, Helene 

Eckardt, Lukas Rosenkjær og Emil Nielsen.

Junior holdet vandt Danmarksmesterskabet  på 
200m Gevær. På holdet var: Nikolai Kling 

Larsen, Emma Klinck, Simon Rosenkjær og 
Mark Nielsen

junior holdet 
vandt 

Sølvmedaljer  
på 50m 

Gevær  På 
holdet var: 

Nikolai Kling 
Larsen, Sara 

Kirstine 
Jensen, 
Simon 

Rosenkjær 
og Emma 
Klinck.

DM på 50, 200m og 300m

Endnu et DM hvor skytterne fra Horne 
Skytteforening klare sig utrolig flot, med 2 
Danmarksmesterskaber for foreningshold

Mark Nielsen vandt sølv og Emma Klinck 
vandt bronze på 300m gevær i juniorklassen

Stort tillykke til alle skytterne med de mange 
flotte resultater, både på hold og individuelt
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Thor Kortegaard Pedersen vandt 
sølvmedalje i Biatlon

Nikolai Kling Larsen blev 
Danmarksmester i Sekundskydning 

i BK/juniorklassen og vandt 
bronzemedalje i terrænskydningen.

DM 50, 200m og 300m

Horne Skytteforening

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

i vintersæsonen skyder Horne skytteforening 15m gevær 
hver mandag og onsdag, og 15m pistol hver onsdag.
Hjemmeside: horne-skytter.dk, facebook: horne-
skytteforening

Emma Klinck 
vandt Sølv 
på 50m riffel 
60 liggende 
dame junior 
og bornze på 
40 liggende 
U17 DSU
Simon 
Rosenkjær 
blev 
Danmarks
mester på 
50m i U15 
DSU

DM i Terrænskydning

Så forsvandt de sidste rester af de 
gamle skivetræk på 15m banen i 
Skyttecentret
flittige medlemmer af Horne 
Skytteforening fjernede det sidste og 
satte nye loftplader op.
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 

 
 
 

Borgerbudget 2019/2020 
 

I Faaborgegnen er det besluttet at Lokalrådene igen i år står for afviklingen af 
Borgerbudgettet. Der er i alt 167.000 kr. i puljen til fordeling blandt 7 lokalområder, 
det giver ca. 23.800 kr. til hvert område. 
Tidsplanen ser således ud:  
Ansøgningsfrist 1. februar 2020. Juridist vurdering og afstemning i løbet af marts.  
Afstemningen kan foregå elektronisk, skriftligt eller ved fremmøde på et bestemt 
afstemningssted. Det er lokalområderne der selv bestemmer hvilken afstemningsform 
de vil anvende. Dog er der et overordnet krav fra Faaborg Midtfyn kommune om, at 
borgerne skal have mulighed for at deltage i afstemningen. 
Offentgørelse af de vindende projekter 1. april 2020. 
Lokalrådet inviterer hermed interesserede borgere på Horne Land til at indgå i en 
arbejdsgruppe, der skal tage stilling til, afstemningsform og kriterier for fordeling af 
midlerne. F.eks. skal alle pengene gå til det projekt der får flest stemmer, eller skal 
beløbet deles blandt flere projekter. 
 
Send en mail til elna@horneland.dk senest 30. november, hvis du vil være med i 
arbejdsgruppen, der skal stå for afvikling af borgerbudget 2019/2020. 
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KLARINETUNDERVISNING.                                   

Efter at have boet og arbejdet som musiklærer på Færøerne i 20 år er jeg nu flyttet til Danmark igen 
- til Horne Land.  

Her vil jeg gerne bidrage til det allerede eksisterende musikliv ved at tilbyde undervisning på klarinet 
med sigte på sammenspil så hurtigt som muligt. Målgruppen er alle – fra børn i 11-12-årsalderen til 
pensionister. 

Jeg er uddannet på musikkonservatoriet i Odense og har undervist i Svendborg og Broby kommunale 
Musikskole gennem 20 år før turen gik til Færøerne. I 1989 stiftede jeg Broby Klarinetorkester - det 
der nu hedder Midtfyns Klarinetorkester, som lige har markeret sin 30-års fødselsdag. 

Jeg har et antal instrumenter til rådighed, så jeg kan komme i gang straks. Undervisningen vil omfatte 
30 minutters eneundervisning om ugen samt fællestimer efter aftale. En forsøgsperiode løber indtil jul 
2019, hvor interesserede elever skal betale et beløb, der dækker faktiske omkostninger til materialer. 

Interesserede opfordres til at kontakte mig og/eller møde op på Brahesminde Skole, Horne afd., hvor 
jeg underviser i aulauen mandage fra kl. 16.00. 

Peder Riis-Jensen   
Vesterballe 34  

Horne  
DK-5600 Faaborg 

telefon: 24 25 29 85 
e-mail: riis.olastova@gmail.com 
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I denne grå tid, har vi noget at byde på… 

Horne Lands Støtteforening   

Vejkunst 
Eleverne på Brahesminde Skole – afd. Horne har henover sensommeren malet de malerier, som 
er sat op rundt omkring på Horne Land. 
Eleverne har fortolket temaet ”Mit Horne Land” – og det er blevet nogle rigtigt flotte værker. 

Maleriprojektet er et samarbejde mellem skolen og Horne Lands Støtteforening. Malerierne bliver 
bedømt af Justin Bevan og Sven Åradsson, og alle klasser får en kommentar for deres arbejde. 
Der kåres et vinderbillede og den vindende klasse får 1000,- kr. til klassekassen. 

Tak til lærerne på skolen for at bakke op om projektet, og en særlig stor tak til eleverne for de 

flotte malerier. 

Dette års vinderbillede lavet af 2. klasse   Emma fra 2.H. modtager vinderbeviset. 

Julepakkekalender 
Traditionen tro opstiller HLS en kæmpe lågekalender ved SPAR. 
Ved at købe et lod deltager du i lodtrækningen om en af de 24 gevinster. Lokale sponsorer har 
skænket mange flotte gevinster for en samlet værdi af minimum 7000,-kr. 
Så deltag endelig og vær med til at støtte Horne Land. 
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.             

Årskalender 
Endnu engang udgiver HLS en årskalender                                              
med motiver fra Horne Land.  

Køb den meget smukke kalender i SPAR for kun: 75,- kr.   
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Hvorfor foregår gudstjenesten, som den gør? 

Og dåben og nadveren? 
Enhver, der har deltaget i mere end én gudstjeneste, kan sikkert genkende et bestemt for-
løb. Bøn, oplæsning, prædiken, sang og musik afløser hinanden i et mønster, som kaldes 
for gudstjenestens liturgi. Den enkelte præst i alle dele af landet har en forordning at holde 
sig til og behøver derfor heller ikke at opfinde gangen i gudstjenesten. Den seneste forord-
ning er fra 1992. Fordelen ved en sådan forordning er, at folk, der kommer til højmessen, 
altid kender formen, hvorimod bønnen, oplæsningen, prædikenen, sangen og musikken, 
indholdet, er nyt fra gang til gang. Genkendelighed. Er der behov for at ændre på dette, 
spørger landets biskopper, som er dem, der kan ændre liturgien ved kirkens ritualer?  

Derfor har de, altså biskopperne, sat en undersøgelse i gang. Aldrig før er forsøget med at 
involvere alle, der har lyst og behov, gjort før. For tiden rejser Tine Lindhardt Fyens Stift 
tyndt for at fortælle om dette. Alle opfordres til at komme med deres ændringsforslag til 
følgende postkasse: folkekirkensliturgi@km.dk Man er mindst lige så velkommen til 
at skrive, at man ingen ændringer ønsker, fordi gudstjenesten, dåben og nadveren foregår 
som den skal. Det vil alt sammen være med til at danne billedet af folkekirkens behov. Det 
er vigtigt at skrive sit navn i henvendelsen. 

Ønskes man mere oplysning om emnet, kan man på www.fyensstift.dk/biskoppen/li-
turgi-i-folkekirken finde de foldere, der er delt ud til alle menighedsråd i landet. 

I september 2020 sætter biskopperne sig ned og læser indkomne forslag og kommentarer, 
og ud fra disse besluttes, om der skal foretages små justeringer, eller der skal nedsættes en 
kommission, der kommer med forslag til en større ændring af forordningen fra 1992. Eller 
om der ingenting skal ske. 

Meditation i Horne Rundkirke 
I efterhånden 11 år har vi i Horne Rundkirke tilbudt enhver at komme i kirken og meditere 
hver torsdag kl.17. At meditere kan oversættes til at være stille og at lade stilheden få plads. 
Det kan man øve sig i, og man kan blive god til det og glad for det. Man kan meditere alle 
vegne, men kirkerummet giver noget særligt, siger mange.  

Man dukker bare op, hvis man vil deltage. Er det første gang, får man en kort vejledning. 
Vi sidder omkring koret, og kirken har tæpper at lune sig med. Til åbning af meditationen 
spilles musik, og der læses en kort bøn. Så er der stille i 20 minutter. Meditationen afslut-
tes med en kort bøn. 

I nogle menneskers ører lyder ordet meditation som noget fra hippietidens besøg i Indien. 
Ganske rigtigt kom benediktinermunken, John Main, til Indien og gav sig dernæst til at 
undersøge kristendommens traditioner for meditation. Han gik over Luther helt tilbage til 
ørkenfædrene fra 400- tallet og genfandt der den tidlige kristendoms tradition for medita-
tion, som nu igen er levende i store dele af verden. 

Fåborgegnens Efterskole har et lille filmhold, der arbejder med at fremstille en film om 
meditationen i Horne Rundkirke. 

Horne Sogns kirkeblad 
Vinter 2019         www. hornerundkirke.dk 
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Dato 

 
Tidspunkt  

 
Prædikant 

 
November 

  

24.  11 Jesper Svärd 
 
December 

  

1. 10 Jesper Svärd 
8. 9:30 Jesper Svärd 
15. 11 Merete Holck 
22 9:30 Jesper Svärd 
24.         Juleaften 16 Jesper Svärd 
25.         Juledag 10 Jesper Svärd 
26.         2. Juledag 11 Jesper Svärd 
29. 9:30 Jesper Svärd 
 
Januar 

  

1.            Nytårsdag* 14 Jesper Svärd 
5. 9:30 Jesper Svärd 
12. 9 Jesper Svärd 
19. 10 Jesper Svärd 
26. 9:30 Jesper Svärd 
 
Februar 

  

2. 9:30 Jesper Svärd 
9. 11:30 Jesper Svärd 
16. 9 Jesper Svärd 
23.         Fastelavn** 14 Jesper Svärd 

 

* Nytårsdag holder vi gudstjeneste kl. 14 og fejrer det nye år med kransekage og 
champagne. 

** Igen i 2020 holder vi fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Når tiden nærmer sig 
kommer der oplysninger på www.hornerundkirke.dk 

 

 

 

 

 

Gudstjenester  
 

3. søndag i advent 

15. december kl. 16: 

Julekoncert  

Horne Blandede Kor 

Horne Lands Orkester 

Horne Mandskor 

giver  koncert i kirken. 

Det vil vi glæde os til. 

 

NB: 

For at give de optrædende ro 
inden koncerten, bedes alle 
benytte tårndøren som 
indgang til kirken, så der 
ingen forstyrrelser kommer i 
våbenhuset.  

På forhånd tak 

 

Svanninge - Horne arbejder sammen: 

Historiker Carsten Egø Nielsen kommer med et foredrag “Pigerne på Sprogø” 
onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.30 i konfirmandstuen Svanninge 

Sognepræst Jesper Svärd 
Præstegårdsgyden 6, Horne 
5600 Fåborg 
62601041 
jesv@km.dk 
www.hornepraesten.dk 

Komtaktoplysninger:  www.hornerundkirke.dk 

Graver Bjarne Grønbæk   52241960 
Graver Linda Krogh, 52241950 
Søren Lundsvej 40-42, Horne 
5600 Fåborg 
 
hornekirkegaard7763@gmail.com 

Menighedsråd og 
andre ansatte:  
Se hjemmesiden. 
 
Kirkebladet: 
Hanne Wolfsberg 
4035 8387 
hannewolfsberg@ 
gmail.com 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

Forrygende festlig skolestartsdag. En tradition er født…? 
Over 200 mennesker var mødt op og hyggede sig i skolegården, med kaffe og rundstykker. 
Hele Horne Land var inviteret til at gøre dagen til en festdag. 

 
Tusinde tak for jeres støtte. 

En særlig tak til: 
Horne Bageren for 100 rundstykker. 
Hornelands Støtteforening for 150 rundstykker og at ”flagfolkene” stod tidligt op og hejste 
Flagalléen for os. 
Spar Horne for smør og cacao. 
 
Også en særlig tak til de frivillige 
hjælperne. Ellen, Elisabeth, Vips, Diana. 
 
Der var en ganske særlig stemning den 
morgen. Folk tog sig god tid og snakken 
gik overalt. Arrangementet må siges, at 
være en succes.  
 
Vi håber ved fælles hjælp, at kunne 
gentage successen august 2020. 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 
Den store malerikonkurrence 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thure fra 4H modtager her bevis for 
2. pladsen - slik og juice til hele 
klassen. 
           

 
Hornelands støtteforening bringer andet sted i avisen omtale af konkurrencen og viser vinderbilledet, dette er 
billedet, som blev nr. 2 – alle malerierne kan stadig ses ved indfaldsvene til Horne. Faaborgegnens Efterskole var 
dommere i konkurrencen.  
 
 
Møde med lokalområdet 10. september 2019 
Brahesmindes fællesbestyrelse havde inviteret til møde. I mødet deltog repræsentanter for 
lokalrådet, hallen, idrætsforeningen, vores fritidsbrugere og Brahesminde. Formålet var at 
forventningsafstemme mulighederne for samarbejde omkring udvikling/styrkelse af lokalområdet 
ud fra de forhåndenværende præmisser. 
 

 
Skolefest og fremvisning af de ny renoverede lokaler på skolen  
Renoveringen er lovet færdig i løbet af uge 2 i 2020. Det betyder, at hvis planen holder stik, vil 
lokalerne være åbne for et besøg torsdag den 6. februar, hvor der også er skolefest og hele 
indskolingen er på scenen med deres skolestykke. indskolin

December nærmer sig. 
På skolen er der ”åben dør” ved vore fire traditionelle julesamlinger. 
28. november kl. 10.10-13.45 Juleklippedag, hvor forældre og bedsteforældre er meget 
velkomne. 
5. december fra kl. 7.45-9.00 julesamling i aulaen 
13. december fra kl. 7.45-9.00 julesamling i aulaen 
20. december kirkegang fra skolen kl. 7.45 - Julesamling i aulaen fra kl. 12.15-13.00. 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

Vi har haft travlt i Børnehaven. Vi har været i Zoo og det var en fantastisk tur, til stor glæde for 
alle børn og voksne. Vi så mange spændende dyr og nød legepladsen i fulde drag.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ultimative oplevelse var dog, at få lov til, at komme på besøg på brandstationen i Faaborg. 
Det er der blevet snakket om og brugt i leg, meeeget længe efter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og så har vi netop gennemført vores Børnemusikfestival nummer 6. Temaet var Skoven og  
her havde vi vores egen sang om Ronja 
Røverdatter, som børnene havde været med  
til at lave. Flotte kostumer, musik og konfetti  
fyldte Svanninge Hallen, da ca 350  
mennesker blev underholdt, sådan en  
november fredag eftermiddag. Det var en fest! 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

                         

Halloween har været over os 
I løbet af efteråret har vi arbejdet med temaer. Bl.a. æbler.Vi har presset æbler, bagt æblekage, 
klippet æbler og mange andre ting. Den helt store ting var dog den årlige Halloween fest. Et 
tilløbsstykke uden lige. Børne og voksne ser frem til årets store fest, hvor kun fantasien sætter 
grænser, når det gælder udklædningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
Nu er vi på vej ind i juletiden og der øves flittigt på krybbespillet, og Luciaoptoget.  
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Danske Seniorer i Horne 

                                Forårsprogram 2020 

 
20/ 01. kl. 14.00-16.30  Generalforsamling med Banko, (Bankoplader 
koster 5kr. pr plade) Foreningen sørger for Gevinster og Kaffe for 
medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 35. kr. for Kaffen og har 
selvfølgelig ikke stemmeret. Evt: Forslag skal meddeles Skriftligt senest 14 
dage før, på adressen Trælasten 10 5600 Faaborg. 
 

10/ 02 Kl. 14.00-16.30   En hyggeeftermiddag med snak og sang og et 
Causeri om årets gang af Henry Stokholm 

02/03 kl. 14.00-16.30   Jørgen Rasmussen kommer og fortæller, og viser 
Lysbilleder fra en tur på Sri-Lanka. 

 

23/ 03 kl. 14.00-16.30.  Arne Mariager Kommer og fortæller om 
Mennesker på Vejen, gennem et langt liv i Medierne. fra Ove Sprogøe til 
Prins Henrik 

 

20/04 kl. 17.00-21.00   Forårsafslutning  

Kalvesteg m. grønt, Dessert og Kaffe med småkager. Underholdning fra 
Svendborg Harmonikaklub. Prisen for dette er 190,- kr. for Medlemmer, 
og 240,- kr. for ikkemedlemmer 

Bindende tilmelding senest d. 14-04. til Lene TLF. 29474034 eller Grethe 
TLF. 24461821. 

 

Valdemarsturen bliver i år, den16-06, men mere herom senere. 

OBS. Vi har besluttet for at holde medlemskontingentet på nuværende 
niveau, at opsige vores Medlemsblad pr. 01-01-2020.  

Venlig Hilsen:  
Bestyrelsen i Danske Seniorer i Horne 
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Forsamlingshusbrunch 

Vi planlægger at invitere til forsamlingshusbrunch på nedenstående 
datoer. 

12. januar – 2. februar og 5. april. 

Dog kan der ske ændringer hvis forsamlingshuset udlejes på de nævnte 
datoer. 

Venlig hilsen bruncherne. 

Tilmelding ”først til mølle” senest dagen før kl. 08. 

Kaja.Knudsen@outlook.dk eller 40821290 
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HHorne Revyen 2020 
 

Inden længe er det igen blevet tid til HORNE REVYEN 

Vi er allerede i fuld gang med planlægningen. Tekstforfatterne skriver på livet løs 
– for som altid er det jo ikke gået stille for sig på Horneland i det forgangne år. 

Vigtigt – Vigtigt – Vigtigt 
Der er i år ændret på datoer – OBS!!! 

 

Revyen bliver rykket 1 måned. 

Det betyder at spilledagene i år bliver: 

29. feb – 6. marts – 7. marts 
Igen i år skal ALLE købe billet ved SPAR Horne  

– også til generalprøven lørdag formiddag ( 29. marts )  

Billetter til alle 4 forestillinger kommer til salg fra SPAR i starten af januar. 
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Horne har talent 

Tusind tak for en dejlig aften. 
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Der har været meget travlt på Dyreborg de 
sidste måneder, efter at sommeren sluttede, 
og de forskellige aktiviteter startede: motion, 
kreativitet, musik og fortællinger, hvor især 
Grønland har været aktuelt i forskellige 
sammenhænge.  
 
I slutningen af september var der fortælling 
gennem billeder af Anne Marie Dahler, som i 
foråret 2013 krydsede indlandsisen i Fritjof 
Nansens fodspor sammen med en flok lige så 
eventyrlystne mennesker – en tur på ski og 
med pulk på over 600 km. En imponerende  
Indsats.  
 
I litteraturkredsen var der hele to aftener 
omkring emnet:  Grønland.  
Først i september var der en aften som 
oplæg til et senere foredrag i oktober med Ulf 
Nielsen. Det viste sig, adskillige af de 
fremmødte havde boet og arbejdet i Grønland 
gennem kortere og længere tid. Andre havde 
besøg den smukke ø som turister. 
 
I oktober kom Ulf Nielsen, som vi jo kender 
fra Dyreborg. Ulf Nielsen rejser med jævne 
mellemrum til Grønland, og det ses ikke 
mindst i hans kunst. Vi fik et indblik i hans 
ture alene i kajak med riffel (og havregryn) i 
Østgrønland. Meget spændende.  
 
Så kom der toner fra noget lunere 
himmelstrøg – et vaskeægte mexikansk 
orkester havde fundet vej til Dyreborg – og 
gav koncert et par timer. 
 

 
 
Bola Suriana består af 6 mænd med et 
utroligt udvalg af instrumenter. Der var fyrige 
melodier blandet med mere stille, selv 
Elefantens Vuggevise blev spillet.  
 

Men vi var slet ikke færdige med Grønland, 
for Faaborg Folkeuniversitet havde inviteret til 
foredrag med spisning med professor Peter 
Ditlevsen fra Tipes/Niels Bohr Institut.  
Foredraget hed: Tipping points in the Earth 
System, og der blev lyttet meget 
opmærksomt og set på grafer og tabeller -   

 
Meget tankevækkende foredrag om vores 
klimaforandringer. 
 
Der er stor aktivitet i Bådebyggeriet, og nu 
står den flotteste bro færdig til at boltre sig fra 
i den kommende sæson for vandsport. 

 
. 

Der er utrolig mange spændende 
arrangementer i vente hen over de næste par 
måneder: 
HUSK derfor følgende datoer og hold øje 
med Dyreborg Nyt: 
 
22. nov. - Fællesspisning og fortælling 
”jorden rundt i sejlbåd” – 
24. jan. - Torskespisning – 
10. febr. - Zigøjnermusik – 
23. febr. - Fastelavn – 
28. febr. - i Kim Larsens fodspor 
 
Desuden alle faste aktiviteter: 
Mandag, onsdag, lørdag - spinning og motion 
Tirsdag - kortspil 
Torsdag - kreativ formiddag  
  
På bestyrelsens vegne      
Mie Busch og Marianne Egelund 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 

 

 
 

 
 

Folkemindesamlingen har haft besøg af kolleger fra arkivet i Ringe 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Datoen for Folkemindesamlingens forårsudstilling er fastlagt så: 
 

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved den 8. marts 2020 
 

Læs mere i næste nummer af Horne Lands Avis og på vores hjemmeside 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Forslag til julegave: 
 

Det lokalhistoriske skrift STAVN årgang 2019 er nu udkommet, og kan købes på 
arkivet eller ved henvendelse til kasserer Tove Jungfeldt, tlf. 62 60 18 66 
 
HUSK: Der er rabat på købet, hvis man er medlem af Folkemindesamlingen. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Husk at tjekke foreningens hjemmeside.Her er altid masser af spændende 
fortællinger og billeder samt nyheder fra foreningen: 

 
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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Mit yndlingssted 

 

 

”Klingenbergbanken” 

Da vi sad til redaktionsmødet og manglede en side for at få avisen færdig, snakkede vi om at det var 
ærgerligt, at der ikke lige lå en side til temaet ”Mit yndlingssted”. Så tænkte jeg at det kan jeg da lave, for 
jeg har selvfølgelig også et sted, som gennem mine efterhånden 33 år på Horne Land er blevet mit 
yndlingssted. Min mand og jeg bor i Vænget ude i en enden af Præstegårdsgyden, derude hvor gadelamper 
og snerydning er ukendte ord, så udsigten fra mit køkkenvindue, kunne også være mit yndlingssted, men: 

Når jeg skal gå en tur, er noget af det bedste for mig ikke at gå i skoven, men at komme op på Klingenberg-
banken og kigge ud over vandet til Lyø og Als, og på klare dage helt over til Ærø. Vil du Google stedet, så 
skal du søge: Tværgyden. En lun sommeraften kan vi også se sejlerne ligge for svaj ved Lyø rev. Denne vidt 
strakte udsigt er noget af det bedste jeg ved. For mig er vindmøllerne på Sydals et bevis for at vi tager 
miljøet alvorligt, og ikke slæber olie og kul til landet, så i mine øjne skæmmer de ikke landskabet.  

Da jeg så skulle finde et billede til siden, ja så er det jo diset og mørkt, både når jeg kører på arbejde og når 
jeg kommer hjem, så jeg har fundet et alternativ hjemme. Jeg har valgt at tage et billede af et maleri min 
svigerfar har lavet med udsigten fra Klingenbergbanken som motiv. Ledhullet er der stadig, selvom den ene 
ledpæl er forsvundet i nattens mulm og mørke, men den stråtækte ejendom nede i mosen er revet ned og 
der er bygget en ny tættere oppe mod Tværgyden. Sådan forandrer verden sig jo hele tiden.  

     Susanne Trolle  
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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 

 
 Sæt x i kalenderen:   
 

Fredagsåbent, fredag den 29. november 2019 kl. 17.45 
 
er Louise og Lasse igen i køkkenet, og serverer Julesteg og Ris a’ la’ Mande 
 
Medlemmer af Horne Blandede Kor synger julen ind sammen med os, 
imens vi hygger os med at lave julepynt. 
 
 

Fredagsåbent, fredag den 31. januar 2020 kl. 17.45 
 
Nærmere program følger, hold øje med Lysavisen, Facebook eller folderen, 
der ligger hos Spar og Provianten fra 10. januar 2020. 
 
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 20 kr. 
 
Tilmelding senest søndagen før kl. 20 til: 
 
Vibeke Bargfeldt:  60 62 42 13 eller vibekebargfeldt@gmail.com 
Fanny Bjerg:  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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DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID

November 
12. Horne Menighedsråd Orglet bruser Kirken 19.30
22. Dyreborg Beboerforening Fællesspisning og Jorden rundi i 

sejlbåd
Dyreborg kulturhus 18.00

28. Skolen Juleklippedag Skolen 10.10-13.45
29. Fredagsåbent Fredagsåbent Skolen 17.45

December 
4. Folkemindsamlingen Åbent for besøgende Skolen 19-22
5. Skolen Julestemning i Aulaen Skolen 7.45-9.00
12. Horne Senior Idræt Juleafslutning Hallen
13. Skolen Julestemning i Aulaen Skolen 7.45-9.00
15. Menighedsrådet og 

korerne
Julekoncert Kirken 16.00

20. Skolen Kirkegang fra skolen og 
julesamling i aulaen

Kirken og skolen 7.45           
12.15-13.00

Januar 
2. Horne Senior Idræt Start på Badminton Hallen
8. Folkemindsamlingen Åbent for besøgende Skolen 19-22
12. Forsamlingshuset Brunch Forsamlingshuset
24. Dyreborg Beboerforening Torskespisning Dyreborg kulturhus 18.00

31. Fredagsåbent Fredagåbent Skolen 17.45

Februar 
12. Forsamlingshuset Brunch Forsamlingshuset
5. Folkemindsamlingen Åbent for besøgende Skolen 19-22
6. Skolen Skolefest og invielse af 

nyrenoverede lokaler
Skolen

10. Dyreborg Beboerforening Jes Kromann, Zigøjnermusik Dyreborg kulturhus 18.00

23. Dyreborg Beboerforening Fastelavn Dyreborg kulturhus 18.00

28. Dyreborg Beboerforening I Kim Larsens fodspor Dyreborg kulturhus 18.00

KALENDER 2019 / 2020
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