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Kære Læser
I sidste nummer af Horne Lands Avis opfordrede vi jer læsere til at fortælle
om jeres yndlingssted på Horne Land.
Heldigvis tog en af læserne imod opfordringen og sendte et dejligt indlæg,
som I kan læse i denne avis.
Men følg op. Horne Land har så mange potentielle yndlingssteder, så send en
beskrivelse af jeres, gerne med et billede.
Det vil glæde alle og på forunderlig vis også jer selv.
I dette nummer er indlagt et løsark med opfordring til at sende et økonomisk
bidrag til avisen. Efter beslutningen om at bladet skal trykkes i farver, er
økonomien stram.
Alle bidrag – små som store gavner vores fælles avis.
På redaktionens vegne Vibeke Barkfeldt

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 18/20 32 13 18
Stof til næste nummer, der udkommer i uge 34 - 2019 sendes via e-mail
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20
DEADLINE er søndag den 4. august 2019 kl. 12.00
Tryk: FAABORG TRYK, Aps. tlf. 65 94 36 21
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Gymnastikopvisning
Lørdag den 23/3 løb vores årlige gymnastikopvisning af stablen. Som altid kunne vi nyde synet af mange
gymnaster i alle aldre på gulvet. Også i år havde vi været så heldige at få besøg af gæstehold. Ikke mindre
end 2 gæstehold fra Broby Sportsefterskole, deres elevhold med 130 gymnaster, samt gamle elevhold, kaldet
Brobyholdet, med 54 gymnaster. De satte et flot punktum på en fantastisk dag, fyldt med smil, dejlig energi,
mange gæster, indbydende cafe, som vores halbestyrer sørgede for, samt vores tombola. Igen i år blev vi
beriget med mange flotte gevinster fra alle vores sponsorer, hvorfor der skal lyde en stor tak til dem.

Herremotion
Selvom gymnastik sæsonen er slut, så fortsætter herreholdet med friske gåture, Der er fastlagt gåture på
bestemte datoer, hver gang kl 19, hvor der hver gang er en tur guide. Se i kalenderen, hvor alle gåture er lagt
ind.
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Løbeklubben
Efter påske er vores sommer løb startet op, vi løber hver onsdag, mødes bag ved hallen/ anneks kl. 17.30.
Der er kommet nye ansigter til, bla. kan vi byde velkommen til en ny instruktør Ann Wilms, som startede i
vinter med at løbe i klubben, og nu har fået lyst til at være instruktør. Ann har boet i Horne siden 01/01-19
og er meget glad for egnen, samt den varme velkomst, som hun har fået såvel fra naboer samt horneboerne
generelt. Ann har i en årrække været idrætslærer, men underviser nu i engelsk og dansk. Har tidligere været
medlem af en løbeklub og er en habil og god løber. Et stort velkomme skal lyde til Ann.

Onsdag den 29/5 griller vi pølser efter løb, så tag endelig familien med til en frisk løbe eller gåtur den dag,
hvorefter der kan hygges og nydes en pølse.
Der er plads til flere medlemmer, så mød frisk op, hvad enten du er til løb eller gåtur.

Nye aktiviteter i Hgf
Vi har været så heldige, at få en instruktør til et yogahold.
Det er Marianne Larsen som vil kan byde velkommen. Hun bor i Bjerne, er i gang med en sundhedsfaglig
diplomuddannelse. Marianne er uddannet massør, mindfuldnes instruktør og indehaver af MBL –
MASSAGE. Har i løbet af vinteren været yogainstruktør i Dyreborg. Holdet er startet op her efter påske. Det
er hver tirsdag kl. 17.00-17.50. Holdet er 9 gange træning og koster 270 kr.

Rytme/dansehold
Som noget nyt fortsætter vores instruktør Louise med et dansehold, et rytme/dansehold for 10-14 årige, som
er startet op 1/5, det er hver onsdag kl.16.30-17.30. Holdet er 8 gange træning og med en lille opvisning som
afslutning. Det koster 225 kr.
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Contra-Square dance
2 torsdage først i april havde vi en event med Contra-Square dance. Vi er så heldige, at vi er blevet kontaktet
af Helga Prehn, som igennem mange år har været instruktør på Contra-Square dance. Contra-Square dance
er en dans for alle aldersgrupper, og Helga præsenterer kort og godt dansen på denne måde: ” er du til smil,
kan du tælle til 8 og kende forskel på højre og venstre? Så er Contra-Square dance lige noget for dig. Det er
en social danseform, hvor du kan deltage med eller uden partner. Dansen har intet med linedance eller
cowboydance at gøre, og der er ingen speciel beklædning. Kort og godt er det god motion, og man får sig
rørt på en festlig måde. Vi forventer at starte et hold op i den næste sæson.

LOTTOTRÆKNING
Måned

præmie

nummer

beløb

Februar

1.

79

600,00

2.

101

300,00

3.

121

150,00

1.

52

700,00

2.

194

350,00

3.

148

175,00

Ekstra

167

250,00

1.

28

800,00

2.

108

400,00

3.

200

200,00

Marts

April

Henvendelse til Grethe Poulsen på tlf. 40427858, hvis du har lyst til at købe et lod, der er ledige numre.
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Da U12 drengene for snart et år siden forlod de trygge rammer i Horne, for at
indtræde i fællesskabet
SFF, var det med en vis
spænding. Drengene
har altid haft et godt
sammenhold og
kammeratskab og
mange af dem har
spillet sammen siden de
gik i børnehaven. Det
var også spændende at
se om alle ville bevare
lysten til fodbold, når de
nu fik nye
holdkammerater.
Vi må nu konstatere at indtrædelsen i SFF har været en succes for både spillere,
forældre og trænere. Fra første dag de mødes var der bare en god stemning og
spillerne snakkede med hinanden, så man skulle tro de havde kendt hinanden altid.
Forældrene fik også hurtigt kontakt på kryds og tværs og pludselig kendte alle
hinanden. Der blev tilmeldt 2 U13 hold og 1 U12 hold, hvilket fungerede rigtig fint.
U12 spillerne kunne så hjælpe på det ene U13 hold når de manglede spillere.
Alle spillerne trænede sammen som en stor enhed, hvilket gav et fantastisk
sammenhold.
Som træner var man jo også spændt på, hvordan det ville komme til at køre med de
nye kollegaer. Når alle i det nye trænerteam bare brænder for at det nye skal
fungere, så er det jo en fornøjelse at være træner, alle byder ind med nye øvelser,
god planlægning og en vilje til at det skal lykkedes.
Vi må sige at Hornedrengene er
kommet i godt selskab og at udviklingen
som fodboldspillere bare går stærkere
nu, med alle de nye holdkammerater.
Efter sommerferien skal U13 til at prøve
kræfter med 11 mands-banen, det
bliver spændende. Vi forventer at få 2-3
træningskampe inden sommerferien, så
vi ikke starter på bar bund efter ferien.
VH Karsten – en glad træner
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2018/2019 sæsonen i L*egsmarken har været begivenhedsrigt med mange aktiviteter
Her er nogle fotos fra årets gang taget af
Heidi og forældre
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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.
Sæson 2018-2019
Vinderene af den årlige afslutningsturnering for motionister/seniorer blev Lene Bagge
og Kirstoffer Andersen. Efter turneringen var der fællesspisning i kantinen,
hvor vandrepokalen for de voksne blev uddelt. Den gik i år velfortjent til vores formand
Stine Madsen.
For vores ungdomshold var der fællesafslutning, hvor forældre og søskende også var
inviteret med til spil og hygge i hallen samt efterfølgende spisning i kantinen. Her blev
klubmesterskabet for de ældste børn spillet færdigt. Isabella Høgh fik en flot 3. plads,
Anders M. Andersen fik 2. pladsen og Clara J. Christoffersen vandt 1. pladsen. Derudover blev
venskabspokalerne også uddelt.
U9-U11
U13-U15

2.

1.

3.

Marisol M. Ansbjerg

Janus W. Jørgensen

Badminton udvalget vil gerne sige tak til alle klubbens medlemmer for den forgangne sæson.
Vi glæder os til at se jer igen efter sommerpausen.
Opstart sæson 2019-2020
Der er gratis fællestræning for motionister og seniorer alle tirsdage i august kl.18.00-20.00 – første gang er
tirsdag den 6. august.
Motionister: Baneudlejning starter tirsdag den 3. september.
Motionister kan booke baner tirsdag og torsdag aften. Kontakt Pia Stentebjerg på tlf. 22 58 19 06
for at høre nærmere om ledige tider.
Seniorer: Træning stater den 5. september.
Seniortræning er torsdage fra kl. 18.30 til ca. 20.00. Kontakt Kristoffer Andersen på tlf. 22 41 94 20
for mere info.
Ungdom: Træning starter den 5. september.
U9-U11 træner torsdage fra 16.00 til 17.00.
U13-U15 træner torsdage fra 17.00 til 18.30.
Alle nye ungdomsspillere kan prøve-træne gratis 4 gange,
inden man skal meldes ind i klubben.
Kontakt Ida Bagge på tlf. 6174 3833 for mere info.
Hilsen Badminton-udvalget
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Horne Lands Støtteforening
ng
g

Du har sikkert set, at flagalléen har været oppe ved flere lejligheder på Hornelandevej.
Lige nu arbejder vi på næste etape af flagalléen:
Hver 4 stænger med flag til Dyreborg og Bøjden, samt stænger med flag til Skolevej (op til
hallen) og Egsgyden (ud til stadion).
Budgettet for denne etape er på 50.000 kr., og vi mangler ca. halvdelen for at være i mål.
Vi arbejder derfor på en event, der kan skaffe de sidste penge.

Vil du gerne vide hvem der flages for, så kan du
nu se det på infotavlen, som hænger ved SPARs
indgang fra gaden.

Generalforsamling
Vi har for nylig afholdt generalforsamling. Niels Dreyer er nyt medlem i bestyrelsen og
indtræder i stedet for Steen Outzen. Vi byder Niels Dreyer velkommen i bestyrelsen.
En stor og varm tak skal lyde til Steen Outzen for hans meget store arbejde i bestyrelsen.
Støtteforeningens bestyrelse ser således ud:
Formand:
Jørgen Bächler
Find os på
Næstformand:
Elisabeth Kej Åradsson
Facebook!
Kasserer:
Niels Dreyer
Sekretær:
Vips Brems
Menige medlemmer:
Diana Pedersen
Ib Birkemose
Marianne Larsen
Medlemsrekord
I år har vi oplevet en stor tilgang af medlemmer. Støtteforeningen er nu oppe på ca. 170
medlemmer og det er vi meget stolte af! Vi takker for den store opbakning.
Hvis du ikke er medlem – kan du selvfølgelig nå det endnu!
Bliv medlem for kun 50,-kr. årligt pr person
Kontonummer: 5056 1305108 i Jyske Bank
Husk: skriv ”kontingent” og ”dit navn”, tak.
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Bestilling af flagallé hos
Horne Lands Støtteforening
Horne Lands Støtteforening

Ring til:
x

Kontaktperson, Ib Birkemose tlf. 20 78 56 29. Hvis Ib ikke træffes, så ring til et
bestyrelsesmedlem:

x
x
x
x
x
x

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Jørgen Bächler
Elisabeth Kej Åradsson
Niels Dreyer
Vips Brems
Diana Pedersen
Marianne Larsen

tlf.: 29 66 53 07
tlf.: 40 46 23 17
tlf.: 21 75 70 86
tlf.: 20 93 40 78
tlf.: 22 92 16 78
tlf.: 23 64 45 96

Hvad koster det?
Opsætning på landevejen (fra byskilt til byskilt) 37 stk.
Tillæg for sidevej (pt kun Kirkevej til kirken)
(Skolevej til hallen og Egsgyden til idrætscentret følger senere)
Kirkevej alene (f.eks. ved bryllup)

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

Priserne gælder for opsætning og nedtagelse samme dag.
På dagen opsættes flagene kl. 08.00, dog tidligst ved solopgang, og de nedtages igen senest ved
solnedgang. Endelig tidspunkt aftales når bestillingen bekræftes.

Betingelser og vilkår!
Betalingen skal ske senest 14 dage før opsætning til:
Reg.nr.: 5056 konto nr.: 000 1305 108 i Jyske Bank
MobilePay: 82845
Ved begge betalingsformer skrives: ”leje af flagallé”
Der vil kunne forekomme dage, hvor der ikke kan opsættes flag.
(f.eks. ved frostvejr eller stormvejr).
Har du allerede bestilt, og vejret driller, vil du kunne få din betaling retur.
Af hensyn til arbejdsgruppen vil vi gerne have bestillinger i så god tid som muligt,
og senest en måned før opstillingen skal finde sted.
”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt.
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Badmintonsæsonen er slut for dette halvår. Vi starter igen d. 5/9-2019.
Der er krolf hver mandag bag hallen kl. 15.
Cykelholdet cykler hele året om onsdagen. Lige nu er det flot med
syrenerne og rapsmarkerne.
Nye medlemmer er velkomne for alle sportsgrenene.
Alle ønskes en god sommer.

Børneteateret OSCAR
præsenterer:
OSCAR – Den villdeste ferie
i Horne Forsamlingshus
Lørdag d. 22.. og søndag d. 23.. juni
Begge dage kll. 14.00
Cafeen har åbent
Entré 25 kr. pr. person
Billletter sælges fra 3. juni hos SPAR Horne
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Horne Blandede Kor
www.hoblakor.dk
mail: Kontakt@hoblakor.dk
Forårssæsonen 2019 er ved, at være slut.
Men vi har heldigvis efterårssæsonen, at se frem til.
Vi begynder igen i Horne Skoles Aula.
Den 2 september kl. 19.30 – 21.40
Maj måned byder på en del koncerter, hvor alle er velkomne.
5- maj synger koret til Majstang fejring på pladsen nede foran Horne Kirke.
15- maj er der forårskoncert på Fåborgegnens Efterskole.
17- maj Kirkekoncert i Horne Kirke med et pigekor fra Færøerne.
25-maj Korfestival i Fåborg.
Alle kormedlemmerne elsker, at synge sammensange.
Når vi så slutter sæsonen holder vi en sommerfest. Vi spiser noget god mad og
drikker også ”lidt”. Og så fester vi sammen med de ægtefæller, samlevere eller
kærester, der har undværet os, hver mandag aften, en stor del af året.
Hvis nogen sidder og tænker de gerne vil prøve, hvordan det er, at synge i kor.
Så er du/i meget velkomne til, at komme, og prøve om det er noget i synes om.
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HORNE MANDSKOR – SNART 175 ÅR,
MEN HVAD MED FREMTIDEN?
Forårskoncerten ”Horne Land synger og spiller” er netop overstået, og
igen var der fantastisk mange tilhørere på Faaborgegnens Efterskole, som
fik en hyggelig aften, hvor sang og musik var det der lokkede de mange til.
Det er da også noget særligt, at Horne Land kan byde på så varieret underholdning inden for den
musikalske genre: To kor, et symfoniorkester, et lokalt musikalsk makkerpar og endelig de unge
efterskoleelever og deres inspiratorer, som tydeligvis også oplever sangen som et samlende
element.
Forude, den 25. maj venter så Faaborg Korfestival, hvor Faaborgegnen igen skiller sig ud fra
andre købstæder med opland ved at kunne mønstre hel 7 kor – dog har det ene kor i år måttet
melde fra p.a.. travlhed. Alt i alt et tydeligt bevis på, at sang er en fritidsbeskæftigelse, man kan
dyrke hele livet – også som senior.
Vi har i Horne Mandskor haft adskillige nye senior-sangere, som har udtalt: ”Hvorfor er jeg dog
ikke startet på dette noget før!” Vores tidligere formand sagde altid, at hvis man kom træt hjem
fra arbejde torsdag, så var sofaen et forkert valg - nej, gå træt til sangaften på Horne Skole og
kom glad hjem igen.
Derfor, alle I 40 - 60 årige unge mænd fra Horne Land og omegn, prøv det utænkelige, at synge
i kor! At synge i kor er blot at synge SAMMEN og dermed oplevelsen af en fælles udfoldelse og
glæden over det gode resultat af ”træningen” - for nu at sammenligne det med sportens verden.
En øve aften består af mandlig hygge, hvad dette nu engang indebærer, ”indpakket” i munter
sang. Denne er typisk fordelt på 4 forskellige stemmer, så resultatet bliver en ørehænger. Og
dette resultat glæder vi så ikke blot os selv med, men underholder også andre adskillige gange
på en sæson. Vi har den glæde i Horne Mandskor, at vi ofte får en invitation til at underholde –
enten i form af en koncert eller som et festligt indslag ved en privat fest. Således har vi det sidste
års tid sunget ved 6 private fester og givet 5 koncerter både inden- og udenbys!
Dette opråb for at gøre opmærksom på, at det gamle mandskor næste år blev startet for 175 år
siden – og har været aktivt lige siden. Vi er vel i øjeblikket mere aktive end nogensinde før, og
vi håber alle, at koret stadig fremover kan være en del af kulturen på vores skønne Horne Land.
Vi mangler ikke - på kort sigt - sangere, men vi er nødt til at forholde os til kormedlemmernes
gennemsnitsalder. Vi er mange, der har været med i over 30 år, altså var vi ikke så gamle, da vi
blev bidt af glæden ved at synge – især i dette mandskor. Vi håber derfor, at vi i nærmeste fremtid
vil se unge eller midaldrende mænd møde op torsdag aften kl. 19.30 på Horne skole.
Horne Mandskor har i en årrække haft tradition for en sommerudflugt med vores
ægtefæller/kærester, og i anledning af det kommende jubilæum går turen den 12. -17. juni 2019
til Vilnius, Litauens hovedstad. Her venter der en mængde spændende oplevelser inkl. en koncert
sammen med et lokalt mandskor i den imponerende Sct. Cathrine Katedral. Herom nærmere i
næste nummer af Horne Lands Avis.
Horne Mandskors 42 sangere
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HORNE LANDS
HJERTESTARTER-FORENING
I februar nummeret skrev vi, at vi var i dialog med vores leverandør, Heat2Start, om udskiftning af hjertestartere.
Nu har vi truffet aftale om udskiftning af hjertestartere, med 4 stk. i 2019, 4 stk. i 2021 og 3
stk. i 2023.
Samlet pris kr. 110.000,Man kunne selvfølgelig finde billigere hjertestartere, men så er der måske nogle elektroder, batterier m.v. som er dyrere. I øvrigt det et meget broget marked.
Yderligere vurderes det, at den vi har valgt til brug på Horne Land, ér en af markedets
bedste - Og da vi med en god aftale med vores leverandør, kan sprede udskiftnings omkostningen over flere år, så vælger vi, at fortsætter med den type.
Spar-købmanden har, via deres sammenslutning, fået sat en hjertestarter op, ved Deres
lager. Vi har så, for at dække en arbejdsplads og et lidt større geografisk område, flyttet
vores hen til Mejeriet Uhrenholdt. Den sidder på administrationsbygningen, og er således
stadig tilgængelig 24/7.
I april 2018 holdt vi det 2. kursus om førstehjælp, herunder hjertelungeredning – således at
vi nu har 32 medlemmer, som har fået udstedet førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
Der er så p.t. kun 1 person, som har tilmeldt sig som akuthjælper. Det er selvfølgelig sin sag
at være parat til at stå op, hvis alarmcentralen ringer, også midt om natten.
Det giver os selvfølgelig nogle overvejelser omkring vores kursusvirksomhed. Det er jo
godt, at så mange som muligt kan noget, i en evt. situation – om man så vil forpligte sig
fast – er måske noget andet.
Men vi har fortsat brug for opbakning både økonomisk og til foreningen.
Det er jo generelt svært, at få folk i bestyrelser nu om dage, men vi håber på jeres støtte og
opbakning og at I vil tage godt imod vores indsamlere. Og hvis der stadig er nogen, der har
interesse i, at fortsætte Horne Lands Hjertestarterforening, så lad jer gerne indskrive til en
god sags tjeneste.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Horne Sogns kirkeblad – Sommer 2019
www.hornerundkirke.dk

Det glade budskab
En rigtig kristen

Se godt på billedet her. Det forestiller en rigtig kristen. En ægte riddersmand, dygtig, tapper og god.
Det er man ikke i tvivl om med de store flotte ordener og det faste blik. Han stammer fra en familie fra
Assens og han endte også som biskop i Odense. Han
hed Frederik Plum (1760 - 1834).
Frederik Plum var rationalist. Rationalist vil sige, at
man tillægger den menneskelige fornuft forrang.
Med fornuften overvinder man mange indgroede
dårligdomme, det gjorde man også i Plums tid. Det
betød, at Plum også satte sin menneskelige fornuft
over det, der stod i Bibelen. Altså; står der noget i
Bibelen, der strider mod ens sunde fornuft, så har
fornuften ret.
Frederik Plum havde en del samarbejde med lensgreve Preben Bille-Brahe (1773-1857), der dengang
boede på Hvedholm. Hvedholm var stamhus i grevskabet med navnet “Brahesminde”. Preben Bille-Brahe har siden 1857 ligget i det smukke lyserøde hus på Horne Kirkegård. Der var 3000 mennesker til hans bisættelse, men inden det
kom så vidt, udøvede han en meget stor indflydelse på den egn, som vi andre bor på i dag. Ja,
egentlig har han også haft indflydelse efter sin død. Preben Bille-Brahe var nemlig også rationalist og som lensgreve var det ham, der ansatte præsten i Horne og biskop Plum der havde
det biskoppelige tilsyn med præsten. Tidligt i 1800 tallet håndplukkedes den rationalistiske
præst Jakob Bang til sognepræst i Horne.
Og de her fyre lod virkelig fornuften råde. Moderne dyrkningsmetoder blev indført. Skoler
blev oprettet, så almuen kunne lære at læse og skrive og tænke fornuftigt - rationelt. Selv prædikestolen blev brugt til formålet. Præsterne prædikede, så kirkerne den dag i dag nærmest
står tomme på ugens største festdag i mange fynske sogne, fordi folk sidder derhjemme og
holder gudstjeneste med et rundstykke og deres fornuft. Og så var de myreflittige de her folk,
nærmest utrættelige med deres reformiver.
Biskop Plum havde været med til at oprette et nærmest obligatorisk pastoralseminarium
(1809) i København, der skulle sikre solide generationer af rationalistiske præster. Han skrev
en læsebog til de fynske skolebørn, der blev brugt ud over hele øen. Sammen med Preben
Bille-Brahe, der også var en stor bogsamler, og nogle andre, oprettedes Fyns Stifts Bibliotek.
Nu kunne de kvikkeste af eleverne, dem der havde mod på mere end det der stod i Plums læsebog, pludselig få adgang til bøger på lille Fyn. Samlingen er i dag en del af SDU’s bibliotek.
Alt det hér lagdes dybt, dybt, dybt ned i folkesjælen længe inden Grundtvig sendte folk på højskoler. Hos Grundtvig var menneskets fornuft ikke den højeste sandhed og kristendom ikke
en særlig disciplin for de lærde, præsterne og teologerne, at udtænke sandheden om, men noget levende der opstår om det talte ord. Grundtvig har ofte været fremdraget som noget unikt
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ved “dansk kristendom”, nærmest så unikt, at flertallet af rationelle kristne har tænkt, hvilket
jo er det religiøse særkende for rationalister, det med at tænke, at de ikke er sådan “rigtige
kristne” ligesom dem, der tog på højskole og sang salmer og lærte noget om hvad Grundtvig
nu sagde om ditten og om datten og måske endda også plejede kirkegang om ordet på søndage. Alt det overlader rationalisten til fagfolk, medens han tager sig af sit eget område.
C.W. Eckersberg, der malede vores altertavle i 1812, var også rationalist. Han gik ikke i kirke
ud over ved særlige lejligheder. Men han ville aldrig betegne sig selv som en “ikke rigtig kristen” - tværtimod. Han malede også Jesus i Horne Kirke som den største rationalist af alle,
som en læremester, der belærende peger op i himmelen. Så kan vi jo lade fornuften følge bevægelsen og komme til ham, hvis vi en dag får brug for at vide noget om ham og Guds rige.
Er du mon selv ærke-fynsk rationalist? Tag testen hér og lad fornuften råde:
Rationalisten besidder nogle særlige (religiøse) kendetegn. Især det moralske er fremtrædende og rationalister fremhæver fx. ofte de ti bud som noget grundlæggende ved kristendommen og i nyere tid er vi begyndt at høre meget om næstekærligheden. Og så er der fromheden. C.W. Eckersberg var næsegrus over det højtidelige ved det der skete i kirken, og fromhed er et særkende for rationalisten, hvilket måske ikke er så mærkeligt, da “from” er et gammelt dansk ord, der betyder dygtig, tapper og god. Hvem vil ikke gerne være det? Det vil en
rationalistisk kristen, men han vil ikke rigtig være véd, at det er sådan, for det kunne jo også
være anderledes….. og det kan det da helt sikkert. Men han er nu alligevel en rigtig kristen,
som også Eckersberg ville sige det. Måske endda den rigtigste, hvis vi, sådan lidt rationelt,
måler på kvantiteten.
Jesper Præst

Junior-Camp19 –
et tilbud til dig der en dag også skal konfirmeres
Hermed inviterer vi alle børn i Faaborg, Diernæs og Horne sogne, der efter sommerferien
skal gå i 4. og 5. klasse til Junior-Camp19.
I år foregår campen i Horne Kirke i dagene 6., 7. og 8. august. Om tirsdagen mødes vi i kirken
9.00 - 15.30. Onsdag mødes vi klokken 19.00 og overnatter sammen i kirken. Torsdag
slutter vi af klokken 15.30.
Kirkerne har vi stående overalt i vores landskab fra gammel tid og de er alle med til at fortælle
os noget om hvem vi er. Vi bliver døbt dér og engang også begravet der. De er med til at
hjælpe os med at finde rundt i hele livet. På campen skal vi høre lidt om dét og lege med det
hele. Sådan er livet bare bedst, når vi lytter og leger. Og det er kirken også.
Så vi håber du har lyst til at være med til sommerkirkehygge- og uhygge. Vi skal nemlig også
på natløb på kirkegården og der er også et meget, meget gammelt loft vi skal op på og en hel
masse andet…
Hvem vi er? Vi er præsterne og menighedsrådene i sognene. I år vil præsterne Lene Matthies
fra Faaborg og Jesper Svärd fra Horne være ledere på campen og vi glæder os utrolig meget.
Du kan se mere på hjemmesiden: www.hornepraesten.dk, hvor du også kan tilmelde dig senest 15. juli 2019
Alle på årgangene er velkomne!
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Jesper Svärd, Præstegårdsgyden 6, Horne
5600 Fåborg
62601041, jesv@km.dk

Aftensang 23. maj kl. 19.30

Arrangementet varer
mellem 40 og 45 min

Pinsen står for døren, og det ånder af liv rundt omkring
os. ”Liv og ånd” vil være omdrejningspunktet, når
kirkesanger Louise Elmelund-Præstekær og organist
Anette Haahr byder indenfor til aftensang i Horne Kirke.
”Naturen holder pinsefest” og ”Det ånder himmelsk over
støvet” er blot nogle udpluk af de mange salmer og
sange, der beskriver dette tema. Louise og Anette dykker
endnu engang ned i vores store sangskat, og sammen får
vi rørt sangmusklerne til gavn for både sjæl og krop.
Alle er velkomne, uanset hvilket næb man synger med,
og tag gerne ægtefællen, naboen og børnebørnene med.

Jesper Svärd fortæller om Eckersbergs
alterbillede 31. juli kl. 19
”Et dansk klenodie i den helt store skala
C.W. Eckersbergs første alterbillede hænger i Horne Kirke. Der er
i dag stor enighed om, at Eckersberg aldrig har overgået denne
sin første altertavle malet i Paris 1812.” (Jesper Svärd)
I foråret 2018 havde Jesper Svärd studieorlov. Studiet angik C.W.
Eckersberg og hans alterbillede i Horne Kirke.
På www.hornepraesten.dk ligger en del af resultatet af studiet.
Menighedsrådet inviterer til gode stunder denne sidste juliaften i
selskab med de to herrer, Eckersberg og Svärd.
Der er fri entré.

Hvem bor i Horne Sogn?
Ifølge sogn.dk bor der lige nu 2050 mennesker i Horne Sogn.
I efteråret 2018 oplyste Folkekirkens mellemkirkelige Råd alle sogne i landet om, hvor mange
beboere fra andre lande, der er. I Horne Sogn bor der 140, - 70 fra ikke-vestlige lande og 70 fra
vestlige.
Der har allerede længe været mennesker i gang med at støtte disse beboere.
Dorthe Duvander, som er lærer for de to modtageklasser på Brahesminde Skole har et fint
overblik over, hvilken hjælp og støtte, der behøves.
Har du tid og lyst vil Lokalrådet, Menighedsrådet, Red Barnet,
Brahesmindeskolen, Dansk Flygtningehjælp i Fåborg gerne opfordre til, at du
henvender dig til Dorthe Duvander, hvis mailadresse er: dort1735@fmkskole.dk
Selv en lille hjælp, kan blive en stor hjælp.
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Gudstjenester i Horne Rundkirke
19. maj

11:30 - 12:30

Jesper Hartvig Svärd

26. maj

10:00 - 11:00

Jesper Hartvig Svärd

30. maj

11:30 - 12:30

Jesper Hartvig Svärd

2. juni

9:00 - 10:00

Jesper Hartvig Svärd

9. juni

10:30 - 11:30

Jesper Hartvig Svärd

Pinsedag

10. juni

9:30 - 10:30

Jesper Hartvig Svärd

Anden Pinsedag

16. juni

11:00 - 12:00

Jesper Hartvig Svärd

23. juni

11:30 - 12:30

Jesper Hartvig Svärd

30. juni

11:30 - 12:30

Eva Ladefoged

7. juli

9:00 - 10:00

Jesper Hartvig Svärd

14. juli

10:30 - 11:30

Jesper Hartvig Svärd

21. juli

9:30 - 10:30

Jesper Hartvig Svärd

28. juli

10:30 - 11:30

Jesper Hartvig Svärd

4. august

11:30 - 12:30

Jesper Hartvig Svärd

11. august

11:30 - 12:30

Jesper Hartvig Svärd

18. august 10:30 - 11:30

Jesper Hartvig Svärd

Kristi Himmelfart

I et par år har vi haft udendørs
gudstjeneste pinsedag. I år har
vi barnedåb, så vi lader
døbefonten stå, hvor den står
og flytter i stedet datoen for
gudstjenesten på kirkegården
til 11. aug.

Udendørs på kirkegården

Menighedsrådet er flere gange blevet gjort opmærksomt på, at der i Amtsavisen fejlagtigt
står, at der ud for en given søndag ingen gudstjeneste er. Vi har meddelt avisen, at der er
gudstjeneste alle søndage og alle helligdage altid. Alligevel kunne man her i påsken ud for
Horne læse, at der Ingen gudstjeneste var.
Ny aftale med avisen skulle forhindre, at dette sker igen.

Nyt fra Svanninge Sogn
Fra gammel tid er sogne små enheder, der ofte har lukket sig om sig selv. Nu forsøger vi at
åbne grænserne og at samarbejde. Det har præsterne længe været nødt, når de skulle have
ferie og fri. Således også Vibeke Hammerum fra Svanninge og Jesper Svärd.
Dette samarbejde må nu slutte, idet Vibeke Hammerum går på pension 1. juni. Og når så
desværre netop ikke at komme tilbage i den ny-istandsatte Svanninge Kirke, der genåbner i
august efter to års lukning.
I Horne takker vi Vibeke Hammerum for et godt samarbejde med ønsket om en glædelig
overgang til den nye del af livet.

Kommende arrangementer, der uddybes i næste nr.
Den 6. oktober kl.19: Musikgudstjeneste med cellist Anne Vilain. Anette Haahr, vores
organist, arrangerer.
Den 23. oktober kl.19.30: Marianne Aagaard Skovmand fortæller om Thomasevangeliet, som hun nyligt har skrevet en bog om.
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Redaktør af kirkebladet: Hanne Wolfsberg, 40358387
Ring gerne, når I opdager fejl, såsom forkert adresse til
præsten i de seneste 2 numre.
Kirkens hjemmeside: www.hornerundkirke,dk

Brahesminde Skoler og Børnehuse

Renovering af skolens læringscenter og faglokalerne i kælderen.
Desværre var det ikke muligt at overholde den først udmeldte
tidsplan for arbejdet, men nu – syv måneder senere – er vi nået til,
at der har været afholdt licitation og der er indgået aftaler med
diverse håndværkere. Arbejdet går i gang omkring sommerferien.
Udsættelsen af projektet vil berøre de af vores fritidsbrugere,
som benytter lokaler i kælderen. Pt kender vi ikke det endelig
tidspunkt for, hvornår lokalerne igen er klar til brug. De berørte
brugere, vil senere modtage besked herom.
Overgang til nøglekort skolen og Kærnehus
Det er tæt på, at et nyt låsesystem tages i brug. Herefter vil det
ikke være muligt at komme ind med tidligere udleverede nøgler.
De ansvarlige for fritidsbrugerne er blevet kontaktet og vi har fået
oplyst, hvem der skal have de nye nøglekort.
Kontakt skolen på tlf. 7253 4505 afd.leder Ian Kristensen, hvis
ovenstående giver anledning til spørgsmål eller manglende kontakt
om nøglekort.

Skolespirene (forårsSFO): ”Det nyeste skud på stammen” er
kommet rigtig godt i gang med alt det nye. De er dejlig nysgerrige
på det meste og de nyder at være ude blandt de større børn i
frikvarterne.
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Brahesminde Skoler og Børnehuse
Vi er med til morgensamling 2 gange om ugen. Det er sjovt og
hyggeligt at synge sammen med resten af skolen.
I Udeskolen elsker vi at gå ude skoven
og klatre i træer, kigge på fugle. Det
bedste er at gå på jagt efter insekter,
bla. bænkebidere, biller, edderkopper og
det her spændende lille kræ, som vi ikke
helt ved, hvad erPå 1. salen: Vi har blandet godteposen godt. 1., 2. og 3. klasse er
blevet blandet og fordelt på 3 stuer, når vi holder samlinger
omkring eftermiddagsfrugten.
Børnene har efter afstemning selv bestemt nye navne til vores rum:
Pomfritterne, Skumfiduserne og Stillerum.
Perle-værksted og krea-hygge holder til på 1. salen om
eftermiddagen flere gange om ugen. Disse værksteder er vældig
populære blandt børnene.
Stuen: Skolespirene og 0. klasse holder til i køkkenet til
samlingerne. Vi får mange gode snakke, synger og slapper af. Det
nyder vi. Tallotteri er rigtig sjovt, mens vi spiser vores frugt.
Nu er tiden kommet, hvor alle er mere ude om eftermiddagen – det
helt store hit er, når vi holder picnic. Tæpper og puder kommer ud
på græsset, og vi ligger og snakker og hygger os på tværs af alle
aldersgrupper. Vi får så småt gang i sommerens mange lege.

Den fælles naturgruppe for Børnehusene i Horne og Svanninge
Fra den 1. april kom der nye børn med i vores fælles naturgruppe, da mange af
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de børn der har været med hele vinteren startede i Forårs SFO.

Brahesminde Skoler og Børnehuse

Vi er 8 børn og en voksen fra Svanninge og 8 børn og en voksen fra Horne,
som er af sted 3 dage om ugen. Vi har en fast base i Sollerup skov, og bruger
derudover også al den dejlige natur vi har omkring os. Vi oplever glade børn,
som er virkelige gode til at fordybe sig uanset, hvor vi befinder os. Vi har
lyttet til spætten der hakker og fuglene der synger, og fundet mange krible
krable dyr.

Vi har bygget hule, snittet, klatret i træer og gået på opdagelse. Nogle børn
fandt allerede første dag nye venner fra Svanninge. Der foregår flere fælles
lege på kryds og tværs, de udvikler sig jo flere dage vi har været af sted.
Masser af frisk luft og motorisk bevægelse i skoven giver trætte børn, så
enkelte, når lige at sove lidt i bussen på vej hjem -.
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land
Efter årsmødet den 26. april består lokalrådet af følgende:
Formand:

Elna Johansen

Næstformand:

Jørgen Bächler

Sekretær:

Ron Clausen

Webmaster:

Lars Askhold

Bestyrelsesmedlemmer: Morten Jæger Rasmussen, Peter Simonsen og Laura Roy
Suppl. til bestyrelsen:
Lis Kjeldgaard og Henry Stokholm

Udpluk fra beretning 2019 ved Årsmødet den 26. april 2019:
Lokalrådet har i 2018 forsøgt at få sat nogle nye tiltag i gang og med det møde vi holdt den 22. nov.
på Faaborgegnens efterskole kom der mange gode ideer frem, som der kan arbejds videre med. På
mødet havde vi Tyge Mortensen som oplægsholder og facilitator. Der var godt 30 der deltog i
mødet. Baggrunden for at indkalde til mødet var dels at vi som lokalråd hele tiden skal have fokus
på udvikling, samt Erhvervsministeriets rapport om Levedygtige landsbyer.
Lokalrådet arbejder med at styrke bosætningen på Horne land, da vi har brug for øget bosætning
for at udvikle området og holde liv i skolen, børnehaven og hallen. Lokalrådet har sammen med de
øvrige 5 lokalråd i Faaborgs opland, arbejdet med et projekt om at brande området i f.t. øget
bosætning.
De 3 vigtigste grunde til at folk flytter til et område er:
- skøn natur – det har vi her på Horneland
- billige boliger – det har vi også
- stærke sociale fællesskaber – her er der potentiale for forbedring. Det er nemlig også vigtigt
at vi fastholder de tilflyttere der kommer. Og det gøres bl.a. gennem sociale fællesskaber.
Velkomst af nye borgere:
Lokalrådet tog i 2018 initiativ til at få koordineret velkomsten af nye borgere på Horne land. I
Dyreborg og Bøjden er det beboerforeningerne der tager sig af dette. I Horne og Bjerne er der en
arbejdsgruppe under lokalrådet der går ud og byder nye borgere velkommen. Lokalrådet fik i 2018
trykt velkomstfoldere med tilskud fra kommunenes ”Slå i gang pulje”, hvor vi kan lægge et
velkomstbrev in samt forskellig information.
Lokalrådet arbejder også med at styrke turismen og synliggøre de mange tilbud der er på Horne
land. Vi har lavet en lille turistfolder, som bliver omdelt til campingpladserne, B&B, købmanden,
turistkontoret i Faaborg m. fl.
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Borgerbudget.
I 2018 var puljen på de 500.000 kr. opdelt i 3 puljer dvs. ca 167.000 kr. – til hver af de 3 egne i
kommunen. Lokalrådet påtog sig igen opgaven med at stå for afviklingen af borgerbudget 2018.
I Faaborgegnen havde vi besluttet at afstemningen skulle foregå elektronisk i uge 47.
Der kom kun 2 ansøgninger, 1 fra Bådebyggeriet i Dyreborg og 1 fra Horneforsamlingshus til
projektor og lærred. Begge søgte det fulde beløb. Det blev Horne forsamlingshus der vandt
afstemningen og fik hele puljen på 27.000 kr.
Kommunalbestyrelsen er i gang med at evaluere modellen for borgerbudget og pt. Kender vi ikke
resultatet af denne evaluering.
Skolen er samlingsstedet for lokalområdet og det er afgørende at vi har skolen i f.t. at tiltrække
børnefamilier til området. Lokalrådet gør hvad vi kan for at støtte op om skolen.
Ligesom skolen er Hornehallen også et vigtigt aktiv og samlingssted for lokalområdet.
Vindmøller i Lillebælt:
Lokalrådet har sammen med lokalrådene Faldsled, Millinge og Svanninge og Haastrup indgivet et
høringssvar til FMK angående Vindmølleprojektet i lillebælt.
Lokalrådet er generelt positivt indstillet ift. havvindmøller, men Sønderborg Forsynings planer om
en vindmøllepark i Lillebælt Syd af opstillingen af op til 20 stk. vindmøller i 250 m. højde eller 40
stk. i 150 m. højde er vi stærkt kritiske overfor. Vi er af den opfattelse, at Havvindmøller hører til
ude på det åbne hav og ikke i vores indre farvande. Så høje vindmøller vil være meget dominerende
i landskabet, vil forringe områdets uberørte natur og herlighed med såvel visuel som støjende
forurening. Desuden finder vi ikke at det harmonere med at Naturturisme I/S sammen med de fire
sydfynske kommuner og andre relevante interessenter i 2018 undersøgte muligheden for, at Det
Sydfynske Øhav kan udpeges som UNESCO Global Geopark.
Hjemmesiden:
Lokalrådet fik i 2017 lavet en ny hjemmeside. Vi er bevidste om, at der er brug for at der sker
fornyelse på hjemmesiden.
(Efter konstitueringen er Lars Askholm udpeget som webmaster og er i gang med at forny
hjemmesiden.)
Lysavisen:
Lysavisen fungerer og den bliver opdateret hver 14. dag. I Horne hænger lysavisen hos købmanden
og i Dyreborg hos provianten.
Arbejdsgrupperne:
Der er en række arbejdsgrupper under lokalrådet, som udfører et frivilligt stykke arbejde. Der er
forskønnelsesgruppen, som er den gruppe der tager sig af forskønnelsen af vores lokalområde, og
som også holder Sørens have.
Varetursgruppe der kører varer ud til nogle få ældre på Horne land fra Spar købmanden.
Jeg vil slutte af med at sige, at lokalområderne i fremtiden i højere grad bliver ansvarlig for
udviklingen i områderne. For Kommunen lægger i disse år op til, at flere og flere ting skal løses af
frivillige lokalt. Dette kræver stærkere lokalråd og måske en anden måde at arbejde på i
lokalrådene, at vi i højere grad arbejder strategisk for at få gang i udviklinge. Men det kræver også
nogle ildsjæle, der vil gå ind i arbejdet og være med til at løfte området.
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Rejsning af Majstang søndag den 5. maj 2019 i Sørens Have, Søren
Lundsvej i Horne.
For

6. år i træk mødtes vi i maj i Sørens Have til majstangsrejsning. Igen i år var vi heldige
med vejret til arrangementet. Det er efterhånden 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.
I år var der mødt omkring 85 mennesker frem til arrangementet. Horne Gymnastikforening
lavede pop-up volley i den bagerste del af haven medens kransen blev bundet. ”Musik for
sjov” underholdt. Bjarne Bekker holdt talen og talte om det at vokse op i Horne og landsbyernes kvalitet bl.a. i f.t. fællesskab og socialt sammenhold.
Horne blandede kor gav en lille koncert fra
deres repertoire og sang for på fællessangene.

Lokalrådet var vært ved kaffe og kage. Det blev
som sædvanlig en rigtig hyggelig eftermiddag.

Lokalrådet har arrangeret et besøg hos Keld Moseholm, Knoldsborgvej 1,
torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00. Alle er velkomne.
Keld Moseholm er guide på en tur rund i parken og i hans
værksted. Besøget varer ca. 1½ time. Herefter vil vi tage
ned til Sinebjerg strand og drikke kaffe, hvis vejret er til
det. Vi vil derfor opfordre dig til at tage en stol, kop og
tallerken med, så sørger lokalrådet for kaffe og kage til
kaffen.
Visitfaaborg skriver på deres hjemmeside:
”Med de små tykke mennesker har billedhugger Keld Moseholm
skabt et unikt univers, der på én gang fascinerer ved sin mangfoldighed og fantasirigdom og samtidig fungerer som et spejl for den
verden vi lever i til daglig.”

Tilmelding kan ske på mail: lmelding@horneland.dk
eller tlf. 62601991.
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Horne Skytteforening
DM 15 m 2019 ungdom
BK holdet og Junior holdet havde
kvalificeret sig til at repræsentere Fyn til
DM for kredshold både på 15 m gevær og
på 15 m luftgevær.
Juniorholdet blev DANMARKSMESTER
på Luftgevær og vandt SØLV på gevær.
På junior holdet var: Sara Jensen Simon
Rosenkjær, Emma Klinck og Nikolai Kling

BK holdet fra Horne Skytteforening vandt
SØLVMEDALJER på både på 15m
gevær og 15m luftgevær. på holdet var
Nocolai Ehrhorn, Helene Eckardt, Emil
Nielsen og Lukas Rosenkjær
Landsdelsholdet Ungdom vandt
Guldmedaljer på 15m gevær på holdet
var: Emma Klinck, Helene Eckardt, Sara
Jensen, Simon Rosenkjær, Nikolai Kling
Larsen og Emil Nielsen.
Individuelt vandt Nicolai Ehrhorn SØLV i
BK finalen på 15m gevær, og Emma
Klinck vandt SØLV i Juniorfinalen på
15m gevær. Emma Klinck vandt også
SØLV på luftgevær junior og i junior
klasse 1.

Horne Skytteforening: http://horne-skytter.dk Facebook: horne-skytteforening

Skydning ************ en idræt for hele familien
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Horne Skytteforening
DM 15m Voksen: Signe Steffensen vandt
BRONZE i finalen for åben/senior
Landsdelsholdet Voksen på 15m gevær vandt
Sølvmedaljer på holdet var: Anders Hansen
og Signe Steffensen. På Luftgevær vandt
Landsdelsholdet Sølvmedaljer. på holdet var:
Signe Steffensen, Anders Hansen, Jakob
Rosenkjær, Henning Steffensen og Jesper
Eckardt.

Horne Skytteforening havde 11skytter med til DGI
Skydnings 15 meter DM ungdom i Vingstedcenteret.
Til DM voksen havde Horneskytteforening 9 skytter med.
Horne skytteforening er medlem af Dansk Skytte Union og
har fået flotte resultater. Danmarksmestre i Dansk
skytteunion 10m luftgevær: Simon Rosenkjær U 15, Emma
Klinck U 17.
Danmarksmester i Dansk Skytteunion 15m gevær: Simon
Rosenkjær U 15.
Fynsmester 2019
på 15m
luftgeværgevær i
BK klassen.
Emil Nielsen
vandt BK
skytternes finale

Halvøskydning

Halvøskydning 2019
Ved Halvøskydning 2019 deltog 172 skytter fordelt med 132
geværskytter og 40 luftgeværskytter. Vi havde ikke pistol
med i år på grund af lille tilslutning de seneste år. 15m gevær
pokalerne blev vundet af: Fjeldsted/Harndrup vandt BKpokalen, Horne skytteforening Junior-pokalen, Stillingpokalen og Åbenklasse-pokalen og Fjeldsted/Harndrup vandt
Senior-pokalen.

Tak til alle sponsorer for flotte
præmier til Halvøskydningen

Horne Skytteforening: http://horne-skytter.dk Facebook: horne-skytteforening
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Skydning ************ en idræt for hele familien

Horne Lands Folkemindesamling
Folkemindesamlingen holdt Åbent Hus og forårsudstilling den 17. marts.
Her kiggede mange indenfor og kunne se de forskellige processer hørren
skal igennem, før den kan blive til tøj, duge,håndklæder m.m.
Ligeledes kunne man se mange forskellige skilderier udstillet, samt man
kunne møde Kirsten, iført sin oldemors brudekjole, og se hende hyggeligt
indtage eftermiddagskaffen sammen med Villy, forklædt som H.C.Andersen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bestyrelsen vil gerne sige TUSIND TAK til alle, som hjalp til med at gøre det
til sådan en god dag.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Generalforsamlingen blev afholdt den 20. marts, og Martin Kej og Jørgen
Hansen ønskede ikke at modtage genvalg. Villy Bjerg og Irene Salomonsen
tiltrådte som nye, så bestyrelsen ser herefter ud, som følger:
Knud Jakobsen, Hanne Dahl, Irene Salomonsen, Marie Hinz,
Villy Bjerg, Tove Jungfeldt og Annette Hjeronymus.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Foreningens ”grand old man”,Jørgen Hansen forlod
således bestyrelsen efter 40 år. Han blev for sin
mangeårige store indsats behørigt fejret med tale, fik
tildelt jubilæumsfad, samt blev udnævnt til
æresmedlem af foreningen, og lovede herefter, at han
fortsat vil kigge ind fra sidelinien.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Husk at tjekke vores hjemmeside:
www.hornelandsfolkemindesamling.dk
Åbningstid: Den 1. onsdag hver måned kl. 19 – 22
(august undtaget)
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Lad os nu få det med vejret overstået her i indledningen. Vi har haft skønne, varme dage, hvor
naturen vågnede og startede blomstringen. Men
lige nu i skrivende stund er det vinterligt koldt
og blæsende.
Vi længes!

Fastelavnsfesten i Kulturhuset den 3. marts
blev meget stille og rolig med en håndfuld
udklædte børn. Men et par barnlige sjæle
havde også sneget sig ind forklædt til
ukendelighed. Gæt selv!

Alle foreningerne på Dyreborg har nu holdt deres
årlige generalforsamlinger / årsmøder.
På Beboerforeningens generalforsamling blev
årets Dyreborger fundet – i år blev det faktisk til
hele 2 personer. Der var lidt ”rævekage” gemt i
udnævnelse af Marianne Egelund, som delte æren
med Lars Skåning.
Fredag den 5. april blev en stor dag for Dyreborg og Provianten, som blev kåret som ”Årets
Butik” af Vores Faaborg og Egn.
Provianten fejrede 10-års jubilæum torsdag den
2. maj med kaffe, kage og flag.

Og Dyreborg blev ”holdt ren” den 31. marts.
Ja, faktisk samledes ind ad omfartsvejen helt
ind til rundkørslen ved Assensvej. Flot indsats!
Efterfølgende blev Lokalrådets kage serveret
med kaffe.

Men festlighederne er ikke slut endnu!
Søndag den 26. maj bliver der fest i hele
Dyreborg, hvor Provianten og Kulturhuset
sammen fejrer deres 10-års jubilæum.
Der bliver festligt optog, kagekonkurrence,
grill og jubilæums-middag med canadisk
folkemusikkoncert.
Provianten holder åbent hele dagen og har
flotte jubilæums-tilbud på spændende varer.

Sommerfest på Havnen er 3. august.
Der er maratonspinning fra kl 9.00 til 12.00.
Der er lækker grillmad med tilbehør
a`la`Jan Slagter kl 18.00
Program og tilmelding kommer senere.
Dyreborg Motion er startet med udendørs
cykling. Se opslag i Provianten eller på
Dyreborg Nyt.

På bestyrelsens vegne
Marianne Egelund og Mie Busch

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

Søndag den 7. juli KL. 16.00
Indbydelsen sendes til alle medlemmer
Medlemskab kost 50 kr. og kan fås ved henvendelse til
Flemming Sørensen 6260 2255 – Tove Wikkelsø 6260 2537



0LW\QGOLQJVVWHGHUXGHQGLVNXVVLRQ¶'UHMHW¶Y+HVVHO¡MH%¡MGHQ $OWVnLNNH'UHMHWVRP
GHÀHVWHMRNHQGHUWLOY.QROG'\UHERUJ
(WYLGXQGHUOLJWIUHGI\OGWRJIUHGHWVWHGKYRUKXQGHLNNHHUYHONRPQH
'HWVN\OGHVEODKHQV\QHWWLOIXJOHQHVOLYRJUHGHE\JQLQJ
6WHGHWHUQ UPHVWPDJLVNLDOOHYHMUOLJ+LPPHORJKDYP¡GHVRJWXUHQXGPRGVSLGVHQ
V\QHVXHQGHOLJ
9HGQ UPHUHVHOYV\QHUIDUHUPDQDWGHQGHOHUVLJO QJVWXGH9DQGVWDQGHQDIJ¡UKYRU
ODQJWXGGXNDQJnW¡UVNRHW9HGODYYDQGHEHP UNHUGXGHQNDUDNWHULVWLVNHWDQJEU PPH
VRPVN\OOHURSYHGK¡MYDQGH
6\QIRUVDJQPHGKHQV\QWLOWLGHYDQGHWRJVWRUPHQHVRPUDVHULQGLPHOOHP
'UHMHWOLJJHULQGHL+RUQH%XJWHQPHGXGVLJWWLO+HOQ V,OOXP¡9LJ¡)DOVOHG+DYQ+n
VWUXSPHGEDNNHURJYLQGP¡OOHURJ+RUQH/DQGPHG5XQGNLUNHQSnWRSSHQ
6DQGVWUDQGHVNLIWHYLVPHGPHQQHVNHVNDEWHVWHQK¡IGHUVRPKLQGUHUYDQGHWLKHOWDW GH
ODQGVNDEHWLQGE\GHUWLOEDGQLQJLGHWUHWVnODYHPHQGRJIULVNHYDQG
'HQLQYDVLYHK\EHQEHYRNVQLQJEOL¶UW PPHWPHGM YQHPHOOHPUXP'HQKDUGHWPHGDW
EUHGHVLJ'RJGXIWHQDIYLOGURVHUQHK¡UHUPHGWLOELOOHGHW
2IWHVWHUGXKHOWDOHQHKHUXGH
(QHQNHOWKDYNDMDNHOOHUWRSDVVHUHUPnVNHIRUEL3nVRPPHUGDJHHUVSHHGEnGHRJVFRR
WHUHHQGHODIO\GW SSHW8)
%DJHQEXVNGHQHQHVWHLODQGVNDEHWJHPPHUVLJHQOLOOHE QN'HQHUPnVNHGLWPnO
KYRUGXLO NDQQ\GHGHQPHGEUDJWHNDႇH
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6WLOKHGHQEODQGHWPHGO\GHQIUDPDQJHVODJVIXJOHDIK QJLJDInUVWLGHQHU
RYHUY OGHQGH
2IWHVWHUGXKHOWDOHQHKHUXGH
(QHQNHOWKDYNDMDNHOOHUWRSDVVHUHUPnVNHIRUEL3nVRPPHUGDJHHUVSHHGEnGHRJVFRR
WHUHHQGHODIO\GW SSHW8)
%DJHQEXVNGHQHQHVWHLODQGVNDEHWJHPPHUVLJHQOLOOHE QN'HQHUPnVNHGLWPnO
KYRUGXLO NDQQ\GHGHQPHGEUDJWHNDႇH
6WLOKHGHQEODQGHWPHGO\GHQIUDPDQJHVODJVIXJOHDIK QJLJDInUVWLGHQHURYHUY O
GHQGH
6YDQHUQHKROGHUWLOLÀRNNHLQRUHWJ VVHQHSDVVHUHUIRUELLVWRUHIRUPDWLRQHURYHQRYHUGLW
KRYHG
2JQnUIRUnUHWQ UPHUVLJHUGHQOLOOHO QJHYHQWHGHO UNHGHURJVnPHGGHQVPXNNHVWH
VDQJ
'HQK QJHULOXIWHQÀDNVHURSRJQHGIRUV¡JHUDWVNU PPHGLJY NIUDVLQKHPPHOLJH
UHGHSnVWUDQGHQJHQPHGGHQNDUDNWHULVWLVNHEHYRNVQLQJ
0DQJHQHQJDQJKDUMHJSnPLWPHGEUDJWHW SSHOLJJHWRJNLJJHWOLJHRSLGHQEOnKLPPHO
RJLVN\HUQHIXQGHUHWYLGHUHRYHUOLYHWVP\VWHULHU
EOXQGHWWLOO\GHQDIIXJOHVDQJRJE¡OJHVNYXOSRJGHUQ VWKDIWPHJHWVY UWYHGDWIRUODGH
PLW\QGOLQJVVWHG
)RUW OGHWLNNHWLOQRJHQ
9HQOLJHKLOVQHU
(OLVDEHWK.HMcUDGVVRQ
360LQIDUKDUEHUHWWHWDWKDQRJNDPPHUDWHUQHVRPGUHQJHPHGKMHPPHODYHGHYnEHQ
OHJHGHLQGLDQHUHU¡YHUHRJVROGDWHU¶KHUXGHSn'UHMHWODQJWKMHPPHIUD
,QJHQYRNVQHEHN\PUHGHVLJRPGHW
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Horne d.8. maj 2019

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

Torsdag d. 13. juni 2019 kl. 19
i Horne Skoles aula

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning, herunder gennemgås planlagte aktiviteter
Godkendelse af regnskab
Behandling af evt. indkomne forslag*
Fastlæggelse af økonomiske bidrag og budget for kommende sæson
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelse: Jonna Kej, Vibeke Bargfeldt
På valg til suppleanter: Lena Bagge, Annette Hjeronymus

7.
8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

* Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – i år 6. juni

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

34

KALENDER 2019
DATO

ARRANGØR

ARRANGEMENT

STED

TID

Maj
20.
23.
23.
25.
26.

Horne Gymnastikfor.
Brahesminde Skole, Horne
Horne Menighedsråd
Horne Blandede Kor
Dyreborg Kulturhus

Gåtur med herreholdet
Markedsdag
Aftensang
Korfestival i Fåborg
10 års jubilæum

v.rensningsanlægget
Skolen
Kirken

19.00
16-19
19.30

Dyreborg Kulturhus

hele dagen

Juni
4.
5.
13.
13.
14.
17.

Danske Seniorer
Folkemindesamlingen
Horne Lands Avis
Lokalrådet
Horne Petanque
Horne Gymnastikfor.

Valdemarstur
Åbent hus
Generalforsamling
Besøg hos Keld Moseholm
Grillaften
Gåtur med herreholdet

Forsamlingshuet m.v.
Lokalerne på skolen
Skolen
Knoldsborgvej 1
Klubhuset
Stationsbygningen i
Fåborg
Forsamlingshuset

10-17
19-22
19.00
19.00

Familiehaverne
v. Barkkedlen

18.00
21.00

22.og23. Børneteatret Oscar
23.
23.

Bøjden Beboerforening
Dyreborg Beboerforening

Forestillingen "Den vildeste
ferie"
Skt. Hansbål
Skt. Hansbål

Juli
1.

Horne Gymnastikfor.

Gåtur med herreholdet

3.
6.
7.
9.
26.-28.
31.

Folkemindesamlingen
Bøjden Beboerforening
Gadekærlauget
Bøjden Beboerforening
HfS Fodbold
Horne Menighedsråd

Åbent hus
Loppemarked
Sommerfest
Hobbie-fiske-tur-kajakker
Liverpool fodbold camp
Eckersbergs alterbillede

Kaprifoliehuset i
Dueredsvænget
Lokalerne på skolen
Bøjden Landevej 1
Ved gadekæret
Bøjden Havn
Idrætscentret
Kirken

Dyreborg Beboerforening
Horne Gymnastikfor.
HfS Badminton
Horne Menighedsråd
Horne Petanque

Sommerfest
Gåtur med herreholdet
opstart sæson 2019/2020
Juniorcamp
Sensommerstævne

Dyreborg Havn
Trente Mølle
Hallen
Kirken mv.
Klubhuset

19.00
14.00

19-22
16.00
17.00
19.00

August
3.
5.
6.
6.-8.
18.

9.00 & 18.00
18.00
9.00-
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Horne Land
før og nu del 1 og 2
Kan stadig købes.
Pris: 75,00 kr pr. bog.
Skal de sendes er det + porto.
Kontakt venligst Grethe Poulsen.
Mail: grethe.poulsen@godmail.dk
Tlf. 40 42 78 58

