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Her var engang en skov 

 
Vænget skoven er blevet ryddet, så der nu er frit udsyn fra Duerdsvænget med 

Caprifoliehuset og Lyø i baggrunden 
 
Kære Læser.  Hvad er dit yndlingssted på Horne Land? 
 
Forleden læste jeg en artikel “Mit yndlingssted på Hindsholm” skrevet til 
kirkebladet på Hindsholm. Det satte mig straks i gang med at tænke på mine 
yndlingssteder her på Horne Land. Der er så mange vidunderlige steder - men 
hvad er yndlingsstedet? Er det et af de dejlige dvælingssteder langs kysten? Er 
det det sted på det åbne land hvor jeg hvert år hører den første lærke? Eller er det 
blomsterengen  lysende gul af hulkravet kodriver? 
Hvis dine tanker er kommet i sving, så skriv lidt om dit yndlingssted til HLA  på 
hornelandsavis@gmail.com  og tag gerne et billede og send det med, så bringer vi 
det i avisen så snart vi kan. Husk at fortælle hvor man finder det. 
Dit indlæg kan inspirere alle beboere på Horne Land - ikke mindst tilflyttere, og jeg 
lover dig at bare at tænke på det er opløftende for dig selv. God skrivelyst! 
   På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt 
 
 

BESTYRELSE – REDAKTION 
 

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

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

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

Stof til næste nummer, der udkommer i uge 21 - 2019 sendes via e-mail 
        på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Multoften 5 
 

DEADLINE er mandag den  06.05.2019 kl. 12.00 
 

Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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Der er sket meget i Horne gymnastikforening siden sidste udgave af HLA. I december var 
instruktører, medlemmer og bestyrelsesmedlemmer igen "på gaden" for at sælge vores 

julekalenderskrabere. Salget gik forrygende, of gav foreningen et overskud på næsten 14.000 kr.  
For overskuddet er der bl.a. indkøbt balancepuder og vægtstænger, som bruges på flere af vores 

gymnastikhold til glæde og gavn for alle vores dejlige gymnaster. 

 Vi vil gerne sige mange tak til alle der sponsorer som har sponsoreret til julekalenderen, samt alle 
som valgte at købe vores kalender, så vi fortsat kan udvikle nye tiltag i foreningen. 
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Nye Spejle 

Vores gymnaster kan nu spørge sig selv:" lille spejl på væggen der, hvem sveder mest i hallen her" 
vi har været så heldige, at Nordea-fonden har betænkt os med 19960 kr. i anledning af, at de 
sætter fokus på Syddanmark. Pengene er blevet brugt på mobile spejlvægge til stor glæde for 
vores dansehold og HitFit hold. 

 

Gymnastik opvisning og General forsamling 

 
Alt i alt er der rigtig god tilslutning på de forskellige gymnastikhold, og som hvert år i marts 
kulminerer sæsonen med vores gymnastikopvisning, som i år løber af stablen den 23. marts i Horne 
hallen kl. 14 
Her vil vi igen byde på en alsidig eftermiddag, hvor mange glade gymnaster store som små vil vil 
vise, hvad de har lavet vinteren igennem.  Vi får igen i år besøg af et gæstehold, og vi vil som de 
tidligere år have vores store tombola med mange flotte sponsorgaver. 
Den 2. april har vi generalforsamling kl. 19.30 i Horne hallen -  hvor alle er velkomne. 
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Hele vinteren igennem hver onsdag aften har Horne by og land været lyst op af refleksveste, 

pandelamper, og glade smil fra løberne/ powerwalkerne i Horne løbeklub. 2018 blev som vanligt 
sluttet af med løb/PowerWalk den 31. december, hvor der efter endt løb/ gåtur blev sluttet af med 
champagne og kransekage. Dejligt at så mange medlemmer lagde vejen forbi Horne løbeklub på 

årets sidste dag. Vintersæsonen slutter den 27. februar, hvor der serveres kaffe/the/ kakao og kage.  
Sommersæsonen starter op onsdag den 6. marts kl. 17.30 bagved Horne hallen, hvor nye 

medlemmer er meget velkomne. Løbeklubbens instruktører vil stå klar til at tage godt imod dig, og 
give gode råd og vejledning. 

 

Mandags gå holdet 

Hver mandag formiddag kan det ske at I hører snak og grin. Det er så ment 20 friske gå 
motionister som går ture rundt på Horneland. De mødes hver mandag kl. 9.30 oppe ved hallen for 

at gå en frisk tur rundt på Horneland. Hvis I har lyst til både at få frisk luft, motion og socialt 
samvær er I mere end velkommen til at møde op eller kontakte: Grethe Poulsen på tlf.: 40427858 

 

LOTTOTRÆKNING  

 Måned   præmie   nummer   beløb  

 December   1.   174   400,00  

    2.     69   200,00  

    3.     07   100,00  

    Ekstra    76   250,00  

 Januar   1.    59   500,00  

    2.   193   250,00  

    3.   117   125,00 

Skulle du have lyst til at købe et lod i lotteriet, har vi lige nu lidt ledige numre. Henvend dig til 
Grethe Poulsen på tlf. 40427858 eller Jonna Kej på tlf. 21631281, så vil de sørge for at hjælpe dig.  
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Årsmøder og Generalforsamling i Horne forenede Sportsklubber         
Årsmøde i Badminton: tirsdag den 19. februar kl. 20.00 i Horne Hallen.  
Årsmøde i Fodbold: onsdag den 13. marts kl. 20.00 i Idrætscentret.         
Årsmøde i Fitness: onsdag den 13. marts kl. 18.30 i Idrætscentret.    
Generalforsamling i Horne FS: onsdag den 20. marts kl. 19.30 i Horne Hallen. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

SFF 2015 H. Senior og U19 startede træningen i uge 5 

Der er en meget spændende trup, primært bestående af unge spillere 
cheftræner Thomas Bengtsson og de øvrige trænere har at arbejde med. Der 
er en klokkeklar målsætning om både udvikling og oprykning for 1.holdet.  
Der er gode træningsfaciliteter og masser af sociale tiltag i SFF 2015 

Trænerne på de 4 hold, 1. holdet Thomas Bengtsson, 2. holdet Søren Them,   3. holdet Kim Krog og 
Steffen Jørgensen, U19 Drenge Nikolaj Brink Gregersen 
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Horne FS var med undervejs da Danmark blev verdensmestre                                             
Herunder fra Danmarks VM brag mod Norge i boksen den 17. januar 
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To fodboldskoler i foråret og sommeren.  

Horne FS tilbydes igen to internationale fodboldskoler med kendte og veluddannede instruktører 
og trænere. HSV Fussballschule afvikles i weekenden 11. og 12. maj og er for børn og unge, piger 
og drenge i alderen 7-14 år. Liverpool Way Football Camp finder sted 26. -27. & 28.juli.  
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Horne Forenede Sportsklubber 
Badminton 

 
Hold dig orienteret om kommende arrangementer, hjemmekampe og få oplysninger om træningstider, 
nyheder, mv. på Facebook – HFS Badminton. 
 
Ungdom 
Vi har denne sæson tilmeldt et hold i U13 D-rækken. Derudover er der også en del af vores spillere, som er 
begyndt at tage til stævner og giver den gas på 
banerne. 
 
Vi har tilgang af nye spillere og vi har stadig plads til 
endnu flere. Man kan prøve-træne gratis 4 gange, 
inden man skal meldes ind i klubben.  
U9-U11 træner torsdage fra 16.00 til 17.00.  
U13-U15 træner torsdage fra 17.00 til 18.30. 
Klubben stiller ketcher til rådighed for alle 
ungdomsspillere, som ikke har sin egen ketcher. 
 
 
Badminton i skolen 
Mandag den 26. november var vi, for 3. sæson i træk, med i 5. og 6. klasses idrætstimer. Her var vi med for 
at udbrede kendskabet til badminton, som en sjov og social sportsgren.  
Det var nogle rigtig hyggelige og sjove timer, hvor børnene fik masser af leg og motion, med en ketcher i 
hånden. 
 
Senior og Motionister 
Vi har følgende fire senior/motionisthold tilmeldt i turneringer: Senior Mix, Senior Herre, Veteran Damer 
og Veteran Mix. Alle fire hold klarer sig godt og er med i den bedste ende af tabellen.  

 
Har du lyst til at spille badminton, er der følgende 
muligheder: 
Seniortræning torsdage fra kl. 18.30 til ca. 20.00. 
Kontakt Kristoffer Andersen på tlf. 22 41 94 20 for at 
høre mere om træningen. 
Motionister kan booke baner tirsdag og torsdag aften. 
Kontakt Pia Stentebjerg på tlf. 22 58 19 06 for at høre 
nærmere om ledige tider.  
 

 
Nyt - Fællestræning 
Som noget nyt har vi arrangeret fællestræning følgende fredage: Den 22. februar og den 22. marts. 
Her vil vi spille fra 18.00-20.00, hvor der efterfølgende vil være mulighed for fællesspisning i kantinen.  
Nye spillere er også meget velkomne til disse arrangementer. Tilmelding nødvendig – liste til tilmelding vil 
ligge i hallens kantine. 
 

Hilsen Badminton-udvalget 
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H S I badminton 

Vi er godt i gang igen efter jul og nytår. 

Vi afholder stævne i Horne hallen  d. 7/2 .  

Der er generalforsamling d. 21/2. 

Afslutning  d. 4/4  men vi spiller resten af april. 

Husk 28/2 og 28/3  er det om eftermiddagen vi spiller 14 – 15.45. 

 

                                                    

BBF takker alle sponsorer ved bankospil på Bøjden Kro den 6. november 2018. 
 
Juletræerne lyste op gennem Bøjden fra 18. november til 30. december 2018. 
Vi takker MultiWood for juletræerne og beboerne for strøm til juletræerne. 
 
BBF indkalder til ordinær generalforsamling: 
 

LØRDAG DEN 2. MARTS 2019 KL. 16.00 
I FÆRGEGÅRDENS FÆLLESHUS 
Dagsorden iflg. vedtægerne. 
Vi håber på stort fremmøde. 
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På bestyrelsens vegne                                  
Marianne Egelund og Mie Busch 

Februar er vinterens sidste måned, siges det.  
Vejret taler vi ikke om, men lyset er ved at    
vende tilbage. Det er dejlig mærkbart, at dagene 
længes.  
 
Vintersæsonen på Dyreborg blev indledt med en 
hyggelig fællesspisning den 23. nov. med dejlig 
mad fra Frk. Jensen. Der var fællessang og    
klaverspil, og aftenens overraskelse var en    
spillemandstrio bestående af Jes Kromann med 
sønner. En meget hyggelig aften, hvor også 
mange nye ansigter dukkede op.  
 

Dyreborg Motion fejrede nytåret med en invita-
tion til nytårs-maraton cykling med traktement. 
Der blev svedt og nydt. 
Dyreborg Motion har også gentaget succesen 
med en eftermiddag med rigtig glad folkemusik 
og –dans.                                                    
”Vores Orkester” spillede d.19. januar op og 
der blev danset og grinet i Kulturhuset. 
 
Der er også igen kommet gang i spillekortene 
hver tirsdag formiddag. Hvis du er interesseret, 
så henvendt dig til Torben Hansen, mobil nr. 
3011 4870 eller til Niels Sønderby, mobil nr. 
2034 2456. 
 
Aktiv kunst og kreativitet er hver torsdag       
kl. 9.30-12.30 i Kulturhuset. Maling, tegning, 
akvarel og andre kreative emner. Alle er vel-
komne. Info: johnyras@hotmail.com.  
 
Litteraturkredsen forårsprogram er blevet ind-
ledt den 7. februar. Næste litteratur-aften bliver 
torsdag den 7. marts kl. 19.30, hvor Laus 
Strandby Nielsen læser og fortæller om sin 
digtning. 

Glem ikke Dyreborg Beboerforenings        
fastelavnsfest søndag den 3. marts kl. 11.          
Alle er meget velkomne, gerne udklædt og vi         
afholder det inde i Kulturhuset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk at holde Dyreborg ren - deltag i affalds-
indsamlingen søndag d. 31 marts. 
 
Nu kommer foråret med alle foreningernes 
generalforsamlinger – se HLA kalender og 
hold dig orienteret på ”Dyreborg Nyt”. 
 
Den selvejende institution                              
”Dyreborg Kulturhus” er nu stiftet med         
vedtægter, CVR nummer og valgt bestyrelse. 
Tirsdag d.26. feb. afholdes første Årsmøde i 
Dyreborg Kulturhus.  
 
I skrivende stund er der indkaldt til de sidste 
2 ekstraordinære generalforsamlinger i Dyre-
borgvej 43, Amba hhv. d.4. og d.18. februar 
for opløsning af selskabet. Ejendommen er 
solgt til ”Dyreborg Kulturhus”, som fremover 
vil have større muligheder for at søge midler 
til vedligeholdelse af ejendommen.     

Hold dig orienteret på DyreborgNyt omkring                                                             
tilbud fra foreninger og private. 

Den traditionsrige torskespisning løb af stablen 
den 1. feb. med  55 deltagere. Der var rigtig god 
stemning, dejlig og rigelig torsk fra              
”Frk. Jensen” – som altid med fuldt tilbehør.                       
Og pakkeauktionen blev forrygende med en   
oplagt auktionarius og med flotte bud på       
pakkerne. En dejlig aften for alle.  
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Lokalrådet afholder Årsmøde er fredag den 26. april 2019 og afholdes 
efter konceptet Fredagsåbent med spisning på Horne skole.  
 
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Årsmødet i Lokalrådet starter med 
spisning Kl. 18.00 (vi mødes kl. 17.45) og det koster 40 kr. for voksne og 10 kr. for 
børn at deltage i spisningen.  
Tilmelding på tilmelding@horneland.dk. Eller på tlf. 62601991 eller 62601622 senest 
tirsdag den 23. april.  
Selv om du ikke ønsker at deltage i spisningen kan du deltage i Årsmødet der starter  
Kl. 19.30. Lokalrådet giver kaffe og kage til Årsmødet.  
Dagsorden til Lokalrådets Årsmøde 2019 jf. vedtægterne. Dagsordenen vil være 
tilgængelig på www.horneland.dk fra 1. april 2019.  
 

 
Opfølgning på Lokalrådets møde om ”Levedygtige landsbyer”  
torsdag den 21. marts kl. 19.00 i Horne forsamlingshus. 
 
Lokalrådet afholdt den 22. november 2018 et møde om hvad der kan gøre Horne land 
til et endnu mere attraktivt sted at bo med Tyge Mortensen som oplægsholder og 
indpisker. 
På mødet kom der rigtig mange gode ideer på bordet og disse skal vi nu have 
prioriteret og fundet ud af, hvilke vi har ressourcer til at realisere. 
Derfor opfordres du til at deltage i opfølgnignsmødet den 21. marts. Du kan sagtens 
deltage selv om du ikke deltog den 22.november.  
Tilmeld dig på tilmelding@horneland.dk. senest mandag den 18. marts.  
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Rejsning af Majstang søndag eftermiddag den 5. maj kl. 13.00 2019 i 
Sørens Have, Søren Lundsvej i Horne.  
 
Det er blevet en fast tradition at binde en ny krans til majstangen i Sørens have, og 
den tradition vil vi i lokalrådet gerne holde i hævd.  
Så for sjete år i træk mødes vi og som sædvanlig starter vi med at binde en ny krans. 
Medens kransen bindes er der andre der laver aktiviteter for børn og voksne, så det 
bliver en hyggelig eftermiddag præget af fællesskab og hyggeligt samvær. Når 
majstangen er rejst er der fællessang, tale og underholdning ved Horne blandede kor.  
Lokalrådet er vært ved kaffe og kage.  

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

Resultatet af afstemningen til Borgerbudget 2018 på Horneland 
 

I år foregik afstemningen digitalt på nettet fra den 19. til den 25. november. Der var 212 der stemte.  
Bådebyggeriet i Dyreborg:  Projektor og lærred til Horne Forsamlingshus 
Antal 1.  Prioritet 157  Antal 1. Prioritet 212 
Antal 2.  Prioritet 212  Antal 2.  Prioritet 157 
Det blev således Horne forsamlingshus der vandt afstemningen og fik helje puljen på 27.000 kr.  
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Horne Lands Støtteforening   

EEn stor tak til dem som sponsorerede gaver til julekalenderen 
Barlebo Ost & Deli – Jyske Bank - CHR. IX Coiffure - Fehår – Grands Vin 
Frk. Jensens - Horne Gartneri - Horne Haveservice – MBL Maling og Massage  
Højenlystgaard Frugtplantage – Kildemosegaard – GlasReden – Bjarne Bekker  
Kimesbjerggaard Vingaard - Nørlundgaard – Mad Med Mere - Home  
Peder og Elsebeth Hansen - Ryslinge forsamlingshus – SPAR Horne -   
Pure Delikatesser og Brugskunst – Soze Kaffebar – SK Caravans - EDC 
FJR Rengøring – Faaborg Røgeri Café – Fiskehuset Faaborg – Sydfyns Farvehandel 
Korsvejens Blomster – Westergårds Blomster – Vesterports Bageri 
__________________________________________________________________

 

Generalforsamling 
 

Horne Lands Støtteforening afholder generalforsamling 
 

Onsdag d. 20. marts kl. 19.30 
på Brahesminde Skole afdeling Horne 

 
Dagsorden ifølge vedtægter 

 
Alle er velkomne! 

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

Vi støtter årligt Brahesminde-skolebussen, Børneteateret Oscar og velkomstgaver til 
tilflyttere. Derudover har vi blandt andet støttet borde/bænkesæt ved hallen, 
Hjertestarterforeningen og Aktivitets- og Badebroen i Bøjden. 

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

Kontonummer: 5056 1305108 i Jyske Bank  

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

_____________________________________________________________________ 

Ved leje af flagallé kontakt:  
Ib Birkemose tlf. 20 78 56 29 eller ibharbi@gmail.com  
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Lige som andre kor i området har Horne Mandskor startet forårssæsonen, som igen bliver fyldt med spændende 
koroplevelser. Vi har først en musikgudstjeneste i Horne Kirke samt koncerter i såvel Faaborg som Rynkeby Kirker 
indskrevet i kalenderen. Hertil kommer den traditionsrige forårskoncert sammen med Horne Blandede Kor og Horne Lands 
Orkester, som i år finder sted den 15. maj på Faaborgegnens Efterskole, hvor også de unge underholder med et par sange. 
Da vi gerne vil give publikum en oplevelse af, at sang skaber livsglæde, er der selvfølgelig også indlagt en del fællessange i 
denne forårskoncert.  

Det samme er tilfældet, når ca 160 sangere byder velkommen til Faaborg Korfestival 2019. I år er det lørdag den 25. maj, 
og såvel på Torvet om formiddagen som I Faaborg Kirke om eftermiddagen lægges der op til fællessang: Det er på Torvet 
God morgen lille land, hvor teksten er skrevet af efterskolens tidligere forstander Nils Brunse. I kirken vil vi gerne have 
publikum til at synge med på den meget smukke Sommersalme. Den skjulte dagsorden er selvfølgelig, at nogle tilhørere 
kunne få lyst til at forstærke sangglæden ved at melde sig i et af lokalområdets 7 kor. 

Sang kædes ofte sammen med bægerklang, hvilket også er tilfældet i Horne Mandskor, hvor generalforsamlingen i 
adskillige år har være afsluttet med gule ærter – avec   .   .Det skal dog nævnes, at en tradition, der kan føres endnu længere 
tilbage, er den årlige torskespisning. Jeg selv husker fra min start som 24 årig i koret, hvordan Mie og Labbi ryddede deres 
soveværelse på Broholm,for at de ca. 25 sangere kunne mæske sig med kogt torsk, tilberedt på bedste kogekonevis af 
Karen Sølyst. Og selv nu så mange år efter husker jeg tydeligt, hvordan Svend Klingenbjerg, korets kasserer, kom rundt og 
krævede op for de nedsvælgede drikkevarer – først til min mentor Hans frede Kej, som ytrede, at han skulle betale for 18 
snaps. UPS! Den unge skolelærer havde fulgt sin læremester og måtte derfor afregne for samme kvantum. Resultatet 
udeblev da heller ikke – kort efter tilså jeg Labbis mødding for bæredygtighed. 
Så vildt går det dog ikke til mere, til gengæld bliver der både sunket og sunget til alles fælles glæde. Vi prøver stadig at 
leve op til de ord, som korets tidligere dirigent Alfred Sønnichsen skrev i den sang, som i årevis var korets kendingsmelodi. 
Sangen starter med: ”Sangere fra Horne Land hylder sangens muse. Lad i hvert et festligt lag sangen os ombruse”. 
Denne tekst er også tilføjet på korets officielle foto fra 2018, som Lars Skaaning så kreativt tog med lån af Børsholts 
marker. 
Forude venter den årlige sommerudflugt med ægtefæller. Turen går i år til Vilnius i Litauen, som en forløber for fejringen 
af det gamle kors 175 års jubilæum 1. juni 2020.  

Korets dirigent siden 1973 

 

NYT FRA HORNE MANDSKOR 

bli f ld d d d

... .   
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På bunden af foråret 

  
Du har 1 ny besked 

  
...Ja, det er godt. Verden vælter ind over mig gennem telefonen på en hel anden måde i dag 
end dengang, jeg var dreng og kammeraterne ringede på fastnettet; det er til at få røde 
forårskinder af. Dengang, i midten af 70’erne, var telefoner grå, havde spiralledning, 
drejeskive og sad fast i væggen med en ledning og vi mistede aldrig jordforbindelsen. Når 
det var spisetid, blev familien sammenkaldt med høj stemme og ikke via sms fra en telefon 
med en flyvsk forbindelse. Tv, aviser, sociale medier, korte og lange beskeder. Det vil 
nærmest ingen ende tage. Selv vores hund Coco henvender sig nu ad den vej. Også selvom 
hun ligger lige på skødet af mig, som nu til morgen. Jeg sad og bladrede på telefonen, jeg 
ved ikke efter hvad, det var lidt åndsvagt, for egentlig sad jeg og overvejede hvad jeg skulle 
skrive her til forårsnummeret af Horne Lands Avis. Da jeg så af ren vane samtidig kløede 
hunden og højt sukkede “Åhhh Coco”, så svarede hunden mig på telefonen med et: bling! 
Og med teksten: “Hi, how can I help?” Det er aldrig hændt før, men der er jo meget i 
verden, der ændrer sig. Jeg følte det, som Aladdin må have følt det første gang, han havde 
gnubbet ånden ud af lampen, og derfor skyndte jeg mig at fremsige mit ønske. “Hvad er 
der på bunden af foråret?”, spurgte jeg. Og så svarede hun mig med et podcast og med høj 
klar mandeagtig stemme, det lød nærmest lidt som var det digteren Laus Strandby Nielsen, 
ud gennem telefonens højttaler. Nogen havde åbenbart observeret en kvinde i rød frakke 
komme ud af en tæt tåge oppe på kirkegården, og at kvinden nærmest blev trukket hen 
over jorden mod et sted, der ikke var hendes eget. Samtidig så hun sig forvirret både til 
højre og venstre. Ingen tvivl om, at hun havde mistet orienteringen i livet, og at stedet var 
hendes elskedes grav. Savnet må have været enormt. Som den kraft der stadig drev dem 
sammen som en dyb længsel efter forår. 
  
Vi har haft gravhunde i over 40 år. Også dengang i midten af 70’erne, længe før de brugte 
mobiltelefon. Men det er ikke kun gennem hundene, jeg har haft kontakt med gravene. 
Virvaret nu, som med hende Coco, der pludselig talte på smukt dansk om kvinden i rødt og 
om længsler fra bunden af foråret, og så mine tanker tilbage om dengang mobiltelefonen 
ikke var til, bragte mig tilbage til min barndom - til MIT forår på bunden af foråret. Og det 
helt bogstaveligt. 
  
Hjemme byggede vi altid om. Jeg er om nogen opvokset med forandringer, og i 70’erne 
byggede man alt om. En smuk bungalow, der stod som en arkitektonisk helhed, blev 
hurtigt forvandlet til jeg ved ikke hvad, med store Gori-behandlede termovinduer og 
klodset tilbygning. Meget af det, der engang stod færdigt, smukt og helstøbt fra før forrige 
årtier, blev forvandlet til noget ufærdigt, der ikke siden har stået til at redde. Det eneste 
rigtig gode ved det, var alle byggematerialerne, som vi havde lige for hånden. Børn gør som 

Det glade budskab Horne Sogns kirkeblad Forår 19 
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deres forældre. Jeg havde et treetop-house, før det blev moderne. Jeg havde en hule-villa 
med pejs, som vi kun måtte tænde op i, når vejens lidt større piger måtte være med. Det 
ville de gerne, det var forår. Jeg byggede et drivhus af de smukke kitfalsede vinduer, der nu 
var revet ud af huset, og nede på bunden af foråret, blev der bygget en jordhule.  
 Jeg ved præcis hvordan det er at ligge i gravhulens indre. Der er meget stille, man kan 
høre stilheden og mærke lugten af jord og kompost og liv på bunden af foråret, indtil  ens 
far kommer og med stemmen kalder en ud af hulen ved spisetid. Jeg ved, hvad opstandelse 
er, nemlig at der kommer en med kærlighed og drager dig op af hulen. Derfor har forårets 
påskeevangelium næsten altid siddet i kroppen på mig, at jo, der er så stærk en lidenskab 
til i verden, at han trækker os ud af hulens indelukke og mod hinanden, oppe på 
kirkegården, såvel som i livet med hinanden, og det er påskens og forårets evangelium, at 
ved spisetid skal vi alle samles om ham. Det glæder jeg mig til. Han hedder Kristus og er til 
alle tider den største forårsbebuder, siden han selv trådte ud af graven. 
   

 
  

Det var beskeden her fra bunden af foråret til dig og til kvinden i rødt oppe på kirkegården 

og til alle andre og deres venner på bunden af foråret. 

  

Glædeligt forår, påske og opstandelse! 

  

Jesper Præst 

  

Der er ikke flere beskeder 

  
 

  
Jesper Svärd, Hornegyden 6, Horne 

        62601041    jesv@km.dk 
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Tilhørerne kan glæde sig til to sangaftener under følgende temaer: 
 

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30 Vand og vækst 
 

Torsdag d. 23. maj kl. 19.30 Liv og ånd 
 

Tag ægtefællen, kæresten, børnene, børnebørnene, naboen og vennerne med og nyd et 
afbræk fra hverdagen. Det gør godt at få rørt sangmusklerne og stemmelæberne. 
Indholdet vil blive beskrevet mere detaljeret på www.hornerundkirke.dk, når datoen for 
det enkelte arrangement nærmer sig.  
Varighed: mellem 30 og 40 minutter. 

 

Organist Anette Haahr og kirkesanger 
Louise Elmelund-Præstekær byder 
indenfor i Horne Kirke til en ny 
omgang aftensang i løbet af foråret.  
 
Kom og vær med til at nyde 
samværet, musikken og fællessangen i 
et stemningsfyldt kirkerum. Det er 
ikke en forudsætning at kunne synge, 
for måske vil man bare gerne nyde 
den musik vi finder frem. 
 

Der er fri entré. 

Den stressramte er ikke syg - det er vores kultur 
6. marts kl.19.30  

 Svanninge Præstegård  

Aftensang i Fyens Rundkirke, Horne   
Forår 2019 

Sanne Bjerg er tidligere teaterchef og stressramt.   
 

I dette foredrag uddyber Sanne Bjerg sine tanker om, hvordan alle de 
symptomer, vi kalder stress, måske i realiteten er en besked fra vores 
indre om, at vi ikke længere kan holde ud at gå på kompromis med 
vores værdier. I en engagerende form med bl.a. eksempler fra egne 
oplevelser med stress og depression vil Sanne Bjerg med dette 
foredrag gerne være med til at løfte skammen fra alle de stress-ramte.   

Foredraget er et samarbejde mellem Svanninge Kirke og Horne Kirke. 

Der er fri entrë. 
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24. februar  11  Jesper Hartvig Svärd 

3. marts    14    Jesper Hartvig Svärd     Familiegudstjeneste 

10. marts  11.30  Jesper Hartvig Svärd 

17. marts  11.30  Jesper Hartvig Svärd 

24. marts  11   Vibeke Hammerum 

31. marts  19  Jesper Hartvig Svärd       Horne Mandskor 

7. april  11  Vibeke Hammerum 

14. april  14  Jesper Hartvig Svärd 

18. april  16.30  Jesper Hartvig Svärd       Skærtorsdag 

19. april  11.30  Jesper Hartvig Svärd Langfredag 

21. april  10  Jesper Hartvig Svärd Påskedag 

22. april  11  Jesper Hartvig Svärd Anden påskedag 

28. april  9.30  Jesper Hartvig Svärd 

5. maj  9  Jesper Hartvig Svärd 

12. maj  10  Jesper Hartvig Svärd 

19. maj  11.30  Jesper Hartvig Svärd 

26. maj  10  Jesper Hartvig Svärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester i Horne Kirke 

 Kirkebladet er redigeret af 
Hanne W 4035 8387 

 

31. marts kl.19: Aftengudstjeneste 

Horne Mandskor deltager med præludium og 
postludium + indslag under gudstjenesten.  

Se mere, når tiden nærmer sig, på 
www.hornerundkirke.dk 

Fastelavn 3. marts kl. 14: 
 

Kirken inviterer til 
familiegudstjeneste med 
tøndeslagning og boller 

Kirkens orgel skal gennemgå en større restaurering i februar –marts. 

Derfor vil kirken undtagelsesvis være lukket for besøgende i hverdagene. 
Organisten spiller i stedet på el-klaveret ved de kirkelige handlinger. 

Se mere på www. hornerundkirke.dk 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

   
Lige inden juleferien skete der ændringer i vores personalegruppe. Lærer Klaus 
Thormann havde valgt at gå på pension og afd.leder Charlotte Jørgensen havde fra 
1. januar 2019 fået nyt job, som souschef i udskolingen på Sanderumskolen. 

Signe Lindhart er tiltrådt, som ny 
matematiklærer, 

”Tomrummet” i skemaet udfyldes 
frem til sommerferien af vikar 
Mia Folkmann Vejhe. 

 
(Signe)                                   (Mia) 

Den 1. marts kan vi så byde velkommen til den nye afd.leder på skolen, Ian 
Kristensen 

Ian bor i Skårup og har derfor indgående kendskab til arbejde i og med et 

lokalområde. Han har lederuddannelse, SP-uddannelse, coaching, har bus-kørekort 

og meget mere.  

 

Ian kommer fra en stilling i heldagsklassen på Skårup Skole. 

I det hele taget har han arbejdet meget indenfor 

specialområdet både som lærer og afdelingsleder. Ian har 

også undervist i folkeskolen.  

 

De af jer der har tilknytning til DGI eller volleyball, vil 

kende Ian, da han har været aktiv udøver, men også meget 

aktiv i DGI Fyn i landdelsbestyrelsen og i særdeleshed i DGI afd. for volleyball.  

 

Vi glæder os meget til samarbejdet  

Skrevet af Susanne Flittner-Nielsen den 31-01-2019 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

I december havde vi bedsteforældre/forældredag. Der blev lavet juledekorationer 
med gran, kogler, lys og hvad vi ellers kunne finde på. Det var en rigtig hyggelig dag 
med en masse julestemte og glade børn, bedsteforældre og forældre. Tusind tak til 
Peter Greve for de flotte ”træbunde” til vores dekorationer. Julemanden kom også 
forbi med lidt julegodter til os. 

 
 

 

 

Naturgruppen – som er i skoven 3 gange om ugen - har fået fast base i Sollerup 
Skov, hvor vi har bygget en granhule, så vi kan få ”tag over hovedet”, hvis det bliver 
lidt for vådt. Vi laver en masse aktiviteter i skoven – blandt andet laver vi mad over 
bål, går på opdagelse i skovbunden, kravler i træer, bygger videre på hulen og 
samler kogler, planter og små insekter. 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

I januar måned fik vi besøg af Lysfeen. I ventetiden op til besøget fik vi nogle 
opgaver af hende, som vi kunne lave. Vi skulle lave lanterner ud af dåser, på 
legepladsen og finde glittersten, klippe en masse sølvstjerner og tegne tegninger. 
Èn morgen gik vi på legepladsen med vores lommelygter – for at lede efter hende. 
Da Lysfeen besøgte os, havde hun boller, varm kakao og kyskager med til os. 

 

 

         Generalforsamling  
                            i Horne Forsamlingshus. 

 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset 
Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19.00 

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

formanden i hænde senest den 17. marts 2019. 
Bestyrelsen.  
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HHorne Revy 2019 
 

Pressen skrev: ”Humoren trives i Horne” 

Publikum sagde: ” Nok den bedste revy nogensinde” 

……….. og alle stole var da også besat til både generalprøve samt lørdagsforestillingerne. Kun 
fredag aften var der lidt bedre plads mellem bordene, hvor gæsterne til gengæld blev forkælet lidt 
mere!! 

Tekstforfatterne havde i år været ekstra produktive, så det havde været nødvendigt at sortere 
mange gode numre fra.  

Der blev som vanligt taget gas på lokale kendisser, men også tidens trends og store 
landsdækkende sager blev taget under kærlig behandling.  Således blev hverken Brita eller Danske 
Bank forbigået, lige som Rosa fra Den Store Bagedyst også lige lagde vejen forbi. Dronningen der 
var på sporingsjagt efter Henri´s aske blev interviewet af selveste Henrik Poulsen fra Det Rigtige 
Faaborg og vores egen lokale Anders gik forrest for at skaffe lys og varme til ænderne i gadekæret. 
Internt undgik bestyrelsen i forsamlingshuset heller ikke at få tildelt et nummer – det var derfor 
nødvendigt for indtil flere at bære navneskilt, så alle vidste hvem Carsten er!! Revyen blev flot 
rundet af, med et super Kim Larsen nummer samt en hyldest til Horne. 

Revyen havde i år også fået nye musikkere. Christian Colberg sørgede for sammen med Niels Erik 
Ernlund, Peiter Ingemansen og Anders Løve at hele revyen blev bundet fantastisk sammen. 

SUPER revy er overstået – på gensyn næste år.                         
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Brunch i forsamlingshuset. 

 

Velkommen til brunch i Forsamlingshuset. 

Søndage kl. 9.30 – 11.30 

”Brunchdage”resten af sæson:  4/3 - 7/4 

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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Danske Seniorer i Horne
Forårsprogram for 2019

Mandag d. 18- 02 2019 kl. 14.00 til ca 16.30

Carsten Lindegård kommer og fortæller om livet på en Boreplatform.
Pris for Kaffen 35.kr for medlemmer, ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra.

Mandag d. 11- 03 2019  kl. 14.00 til ca. 16.30

Jørgen Rasmussen kommer og fortæller om et af sine spændende rejseeventyr.
Pris for Kaffe 35.kr for medlemmer, ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra.

Mandag d. 01- 04 2019 kl. 14.00 til ca 16.30

Best Companys fra Faaborg kommer og viser: Tøj til voksne kvinder.
der bliver efterfølgende mulighed for en god handel.
Pris for kaffe 35.00 for medlemmer, og ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra.

Mandag d. 15-04 2019 kl 17.00 til ca 21.00

Holder vi afslutning på forårssæsonen, mere herom senere.
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Horne Lands Folkemindesamling 
  

 ÅBENT HUS 
 

 SØNDAG DEN 17. MARTS 2019 kl. 10 – 17 
 Skolevej 2, Horne 

        

 

 

 

 

    

Følg hørren fra plante til beklædning 
 

Se redskaberne til bearbejdning af hør samt et udsnit af 
Folkemindesamlingens mange tekstiler fremstillet af hør. 

 
Obs! Obs! 

Kom og se ovenstående flotte 1800-tals kjole på levende efterkommer 
 

Skilderier fra gemmerne 
 

Vi har været i magasinerne, 
 og fremviser et udpluk af malerier, fotos og tegninger m.m.  

 
 

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

 

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

Rampe forefindes til kørestolsbrugere 
Husk at tjekke:  

 www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
for seneste nyt! 

Der afholdes ordinær 
generalforsamling i vore lokaler 
onsdag den 20. marts kl. 19.30 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
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HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

 

Så er det generalforsamlingstid i de små foreninger på Horne Land – således også i HLH. 

Som vi tidligere har skrevet om i HLA, har vi afholdt kurser i førstehjælp m/hjerte-lunge-
redning.  

Der sker meget på området – Danmark redder liv – hjerteløbere – stort udbud af hjerte-
startere og kursus i brugen.  

Iflg. Trygfonden er der p.t. 19.052 hjertestartere i Danmark; heraf er 

9631 døgnåbne 

8462 tilgængelige i åbningstiden 

930 er bag lås og slå. 

På Horne Lande findes der 16 hjertestartere som alle er døgnåbne. 

Kursustilbud vil vi selvfølgelig fortsætte – svarende til interessen herfor. 

HLH har nu eksisteret i snart 18 år og det er ved at være tiden at vore hjertestartere er 
tjenlige til udskiftning. Vi er i dialog med vores leverandør Heart2Start, og arbejder på et 
både kvalitetsmæssig og økonomisk forsvarligt udskiftningsforløb.  

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

På bestyrelsens vegne 
Jens Boesen 

Generalforsamling 

Afholdes onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 på Faaborgegnens Efterskole.  
Dagsorden ifl. vedtægterne.  

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest ti dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
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LOPPE/KRÆMMERMARKED 
Horne Hallen og Horne Hallens Støtteforening afholder stort 

Loppe/Kræmmermarked 
Lørdag d. 6. april kl. 10-16 i Horne Hallen 

Entré: kr. 20,- 
 

                                            Kom og gør en god handel eller ryd loftet for genbrugsguld og lav din egen stand. 
 

Ønsker du din egen stand, kontakt Horne Hallens Støtteforening, Kasserer Inge von Essen, 40621408 / 
hornehallensstoetteforening@outlook.dk 

 
Priser for stand: 

Medlem af Horne Hallens Støtteforening: pr. 2 meter, kr. 100,- 
Ikke medlem af Horne Hallens Støtteforening:            pr. 2 meter, kr. 200,- 

Mulighed for opsætning af stand fra kl. 8.00 på dagen. 
Tilmeld senest søndag d. 24.3. 

 
Vel mødt 

 

KKÆMPE PIRAT-FEST I HORNE 

Sæt sejlene – Reb stormasten – Alle mand på dæk! 

Nu kommer Kaptajn ”Ding Dong” og hans besætning til Horne  

LØRDAG D. 17. AUGUST 2019 KL. 12.00 I Horne 
Hallen 

                  

Lad sabler, knive og pistoler 
blive hjemme og find den indre 

Pirat frem  i dig selv –  

Tilmeld dig kun hos de 
personer som Kaptajn ”Ding 

Dong” har udvalgt som 
Guvenører – det er kun hos 

disse personer du kan få 
tilladelse til at gå ombord på 

skibet! 

TOP SEVEN  
sørger for den rigtige stemning i  

7 timer –– NNon Stop! 
KKom udklædt og oplev en  

PPiratfest du aldrig glemmer! 

Ø NAVN GUVENØR        TELEFON 
Bahamas Christian Skytte        2089 4435 
Tobacco Kim Mogensen        3161 0604 
Barbados Morten Jensen        2348 8444 
Cuba Anders Roy        2211 6715 
Havanna Malene Steffensen    42776146 
Haiti Nina von Essen        2967 3428 
Sct. John Inge von Essen        4062 1408 
Jamaica Inge von Essen        4062 1408 
Bermuda Christian Skytte        2089 4435 
Trinidad Sandra Christensen    2890 0847 
Sct. Croix Ditte Holm Hansen     2896 8766 
Tortuga Bent Jessen        2014 1054 
Nassau Svend Meyer/        2916 3610 
 Ida Bagge        6174 3833 
Sct. Vincent Heidi Pilegaard        2899 1123 
Curacao Kristian Rosendal       2270 4143 
Sct. Thomas Morten Jæger Rasm. 2219 9486    
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HORNE VANDVÆRK 
 

 
 

ÅRSBERETNING 2018 

 
ANTAL MEDLEMMER 
Andelsselskabet HORNE VANDVÆRK består pr. 31.12.2017 af 499 medlemmer. 
479 parcelhuse       -       15 landbrug       -         4 institutioner        -       1 storindustri. 
Sinebjergvej 16 og 18 blev jævnet med jorden og 2 vandstik er dermed nedlagt. 
 
BESTYRELSESARBEJDE 
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder med kvartalsregnskab og der har været deltaget i 
fællesmøde med Faaborg – Midtfyn kommune og de øvrige Vandværker i kommunen. Vi kom 
i mål med den nye persondataforordning hvor vi fik udarbejdet vores politik og dokumentation 
på området, som kan findes på vores hjemmeside www.hornevand.dk 
Kommunen nåede heller ikke i mål i dette år med den endelige indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelsen, som forventet, men nu tror man på, at det sker ultimo 2019. Der 
synes dog stadig ikke mulighed for at indgå frivillige aftaler, selvom der er truffet store 
politiske beslutninger på landsplan om større beskyttelseszoner. Forsyningerne i Faaborg 
Midtfyn Kommune ønsker at kunne være mere forebyggende i forhold til 
grundvandsbeskyttelse og sikre rent vand i fremtiden. Når planen kommer i høring, vil 
Vandrådet indgive høringssvar om mulighed for frivillige aftaler.  
 
I år blev der ikke udsendt aflæsningskort, da vi valgte at udskifte vandmålere sidst på året og 
dermed fik vi samtidig en aflæsning. 
Bestyrelsen tog en beslutning om at montere elektroniske vandmålere i 2018/19 og herved få 
mulighed for at hjemtage aflæsning via et Drive by system og derved spare udsendelse af 
aflæsningskort og sikre, at alle aflæsninger kommer hjem indenfor samme uge uden bøvl. 
I forbindelse med udskiftningen er vi stødt på mange dårlige installationer, så mange har haft 
behov for, at få nye kuglehaner og rørinstallation. 
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Vi konstaterede undervejs, at en del målere sidder ret utilgængeligt under gulvtæppe og 
gulvlem, i gamle dybe vandbrønde, nogle monteret i vægge og bag installationer. Mange af 
disse installationer levede slet ikke op til Normen og dermed vanskelige at aflæse og udskifte. 
Alt dette har jo givet en masse ekstra arbejde og dermed skred tidsplanen for selve 
målerudskiftningen også en del og afsluttes først endeligt i februar. 
Nu er vi bare spændt på, om aflæsningerne afslører nogle lækager, når vi får lavet den første 
aflæsning i løbet af marts måned.  
Vores hjemmeside er blevet fornyet og har nu et nyt flot udseende. Her kan man nemt finde 
de nyeste vandanalyser, vedtægter, regulativ, regnskab, takstblad o.lign.  
Ligeledes findes nemt ledningsoplysninger over Horne vandværks ledningsnet. Man kan gå 
ind og søge på egen adresse og se placering af egen stophane og stikledning i offentligt 
areal, som så kan skrives ud efter behov. Vi har ikke alle stophaner indtegnet, så hvis i har 
kendskab til stophaner som ikke er indtegnet, så giv os et kald, vi kommer gerne ud og måler. 
Kig ind på Jeres hjemmeside www.hornevand.dk 
 
VANDFORBRUG 
Grundet den varme sommer har vi haft et lettere stigende Vandforbrug hos parcelhusejere og 
landbruget. Mejeriet`s forbrug var lidt mindre og faldt med ca. 2.000 m3 og endte hermed på 
112.937 m3, hvilket svarer til 59 % af det samlede vandsalg.  
Den samlede solgte vandmængde var på 199.751 m3 og hermed ca. 4000 m3 mere end 
2017, hvilket er det største vandsalg i Vandværkets historie. Lækagetabet ligger igen pænt 
lavt på 1.348 m3, svarende til 0,7 % af den udpumpede vandmængde. 
Hvis lækagetabet overstiger 10 % skal der betales strafafgift til staten. 
Vores største udfordringer på ledningsnettet er områder med gamle PVC ledninger og de 
private stikledninger. Så hvis vi fortsat skal sikre lavt vandtab er det vigtigt med hurtig kontakt 
til vandværket, når der observeres vandbrud eller fugtige områder, så der kan ske hurtig 
udbedring. Stikledninger og rør på privat grund skal vedligeholdes og udskiftes for egen 
regning.  
 
Fra egen boring er der indvundet 135.012 m3 og der er indkøbt 68.492 m3 fra Faaborg.  
Ved at superoptimere på indkøbet af vand fra Faaborg forventer vi at udnytte vores 
vandindvindings tilladelse på 155.000 m3 endnu bedre.  
 
VANDANALYSER 
Vores vandanalyser har været pæne og der ses ingen nævneværdige overskridelser.  
NVOC tallet holdes under grænseværdien ved at supplere med 3-4 m3 vand fra Faaborg pr. 
produktionstime. 
Højt NVOC tal i grundvandet er i Horne geologisk betinget og ikke sundhedsskadeligt, men 
kan give en gullig farve i vandet hvis tallet er for højt. 
Pesticidanalyserne er også meget fine og der er ingen målbare stoffer, ej heller det nye stof 
Desphenyl Chloridazon.  
Alle vandanalyser kan ses på vores hjemmeside. 
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VANDVÆRK OG LEDNINGSNET 
Vores filteranlæg serviceres og trimmes 2 gange årligt for at sikre, at processen kører perfekt. 
Iltningsbassin renses 4 gange årligt for at fjerne bundfældet jern og mangan. 
Vi har haft en del vandbrud i år primært på de gamle PVC ledninger på Sinebjergvej, 
Nørreballevej og Hornegyden. Nogle brud og ventiludskiftninger er sket i forbindelse med 
vores målerudskiftning, da vi har skullet udføre flere lukninger på ledningsnettet grundet 
defekte kuglehaner hos kunderne. I forbindelse med målerudskiftningen er der fundet 2 
lækager på privat grund. 
 

 
 
ØKONOMI 
Driftsregnskabet for året 2018 matcher samlet set fornuftigt budgettet. Vi har investeret 
650.000,- kr på udskiftning af vandmålere, så vores kassebeholdning er faldet til ca. 1.8 mill.  
 
Takstblad 2019 
Horne Vandværk fastholder den meget lave vandpris. 
Der er fortsat meget lave driftsomkostninger, sund økonomi og lille administration.  
 

Vi er nok landets Billigste Vandværk. 
Samtidig med, at vi fastholder et højt hygiejne og kvalitetsniveau 

Fast afgift 200,- kr og en m3 pris på 3,- kr 
 
Vandprisen for Mejeriet er 3,50 kr højere pr m3, for det forbrug, der ligger over 70.000 m3/år. 
Gennemsnits forbrugeren på 85 m3 i en almindelig husstand betaler således kun 455,- kr om 
året for det rene vand fra Horne VV.   
Vandprisen i Faaborg er 8,20 og det vand vi køber fra Faaborg koster 3,70 kr/m3. Vi skal 
købe omkring 65.000 m3 vand fra Faaborg i 2019 afhængig af Mejeriet`s forbrug. 
Statsafgift af ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse fastholdes på 6,37 kr/m3. 
Alle priser er excl. moms. 
 
Horne den 1. februar 2019 
Bestyrelsen 

Henrik Uhd Markussen       -     Arne Greve     -     Palle Find  
                                   Formand                         Næstformand          Kasserer 

 
Finn Christoffersen         Carsten Lindegaard 

                                               Sekretær                        
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Horne Forsamlingshus  
Tirsdag d. 26 feb. 2019 kl. 19.30  

 



33

 
 
 
 

KVALITET, RÅD OG VEJLEDNING 
 
 
VANDFORSYNING 
 
Til vandforsyning af Horne anvendes udelukkende grundvand, og der tilsættes hverken klor, 
fluor eller andre former for kemikalier. 
Vandbehandlingen består i, at råvandet fra boringen beluftes (iltes) i et råvandsbassin og 
derefter filtreres gennem 3 sandfiltre. Efter filtrering er vandet klar til at blive pumpet ud til 
forbrugerne. 
 
Vandkvaliteten kontrolleres hyppigt, både på værket og ude hos udvalgte forbrugere. 
 
Hårdheden for vandet er på 17  dH. 
 
Hvis vandet bliver rødbrunt/rustfarvet skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan 
f.eks. ske under reparationsarbejder/ventillukninger på ledningsnettet i gaden eller inde i 
ejendommen. 
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at bundfældet jern/mangan rives med 
fra ledningssystemet. 
For at få rent vand igen skal man gennemskylle sit ledningssystem ved at lade alle vandhaner 
løbe et par minutter, indtil vandet er klart.  
 
RÅD OM VAND 
 
Det er vigtigt, at rør, vandhaner og wc-cisterner er i orden. 
 
- Et rør med hul på 0,9 mm, svarende til en synål, kan på et år give et vandspild på 
   ca. 25 m3   
- En utæt vandhane kan på et år medføre et vandspild fra ca. 36 m3. 
- En løbende cisterne kan forårsage et vandspild fra ca. 200 m3 på et år. 
 
Kontroller derfor vandmåleren på et tidspunkt, hvor der ikke tappes vand (wc-cisterne er løbet 
fuld). Hvis det lille vingehjul på vandmåleren løber rundt, er der en utæthed i 
vandinstallationen. 
Aflæs jævnligt vandmåleren, herved opdages uregelmæssigheder tidligt og unødigt 
vandforbrug undgås.  
Undgå problemer om vinteren, sørg for at installationer sidder frostfrit - vandmåler skal sidde 
frostfrit, hvis måler frostsprænger skal den udskiftes for egen regning. 
 
Når du har mistanke om, at vandinstallationen ikke er i orden, skal du kontakte en autoriseret 
VVS- installatør. 
 
Se i øvrigt Horne Vandværks hjemmeside www.hornevand.dk 
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KALENDER 2019

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
Februar
18.2. Danske Seniorer "Livet på Boreplatform" Forsamlinghuset 14-16-30
19.2. HfS, Badmintor Årsmøde Hallen 20
21.2. Senior Idræt Generalforsamling Horne Hallen
28.2. Dyreborg Kulturhus Årsmøde Kulturhuset 19

Marts 
2.3. Bøjden Beboerforening Generalforsamling Færgegårdens fælleshus 16
3.3. Dyreborg beboerfoening Fastelavn Kulturhuset 11
4.-10.3 Horne Skytteforening Halvøskydning Telemarken 
6.3. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Skolevej 2 19-22
6.3. Horne Løbeklub Sæsonstart Ved Hallen 17.30
6.3. Menighedsrådet Foredrag Svanninge Præstegård 19.30
7.3. Dyreborg beboerfoening Litteraturkreds Kulturhuset 19.30
11.3. Danske Seniorer "Rejseeventyr" Forsamlinghuset 14-16.30
12.3. Menighedsrådet Aftensang Kirken 19.30
13.3. HfS, Fitness Årsmøde Idrætscentret 18.30
13.3. HfS, Fodbold Årsmøde Idrætscentret 20
17.3. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 10-17
20.3. Folkemindesamlingen Generalforsamling Skolevej 2 19.30
20.3. HfS Generalforsamling Hallen 19.30
20.3. Horne Lnads Støttefore. Generalforsamling Skolen 19.30
21.3 Lokalrådet "Levedygtige landsbyer" Forsamlinghuset 19
22.3. Fredagsåbent Fåborgegnens Efterskole 17.45
26.3 Horne Forsamlingshus Generalforsamling Forsamlinghuset 19
27.3. Hjertestarterforeningen Generalforsamling Fåborgegnens Efterskole 19.30
31.3. Dyreborg beboerfoening Affaldsindsamling Kulturhuset 11-13

April
1.4. Danske Seniorer Tøj til voksne kvinder Forsamlinghuset 14-16.30
3.4. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
4.4. Senior Idræt, Badminton Afslutning Horne Hallen
5.4. Dyreborg beboerfoening Generalforsamling Kulturhuset 18.00
6.4. Horne Hallen Loppemarkes Horne Hallen 10-16
15.4. Danske Seniorer Forårsafslutnint Forsamlinghuset 17-21
26.4. Lokalrådet Årsmøde m spisning Skolen 17.45-?

Maj
1.5. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
5.5. Horne Lands Avis Deadline hornelandsavis@gmail.com
5.5. Lokalrådet Majstangsrejsning Sørens Have 13.00
23.5. Menighedsrådet Aftensang Kirken 19.30



Sæt X i kalenderen:
Fredagsåbent 22. marts 2019 kl. 17.45

Der serveres en lækker forårsbuffet.
Underholdningen bliver fællessang og banko.

Til bankospillet bedes alle have en lille præmie
med til præmiebordet, samt brikker til

egen plade.

Prisen er denne gang voksne 50 kr. og børn u. 12 år 20 kr.
Prisen er incl. kaffe og kage

Vi holder denne SPECIAL EDITION af
Fredagsåbent på

FAABORGEGNENES EFTERSKOLE
Kirkevej 13, 5600 Faaborg

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

Fanny Bjerg: 6260 1573
Vibeke Bargfeldt: 6062 4213

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

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


