August 2020
32. årgang - nr. 1

Velkommen til 32. årgang af Horne Lands Avis.
Det er en lidt tynd avis på 24 sider, men det er det bedste, vi kan præstere i disse
tider, hvor der ikke har været så meget fællesskab at skrive om.
Redaktionen har valgt at bringe beretningen for 31. årgang i dette nummer. Den
beretning som skulle have været givet på den aflyste generalforsamling i juni.
Jeg vil lige fremhæve et par punkter.
For det første at valg til alle foreningens poster er udsat til generalforsamlingen i
2021.
For det andet forklaringen på at der først kommer indstik med opfordring til at
sende et frivilligt bidrag til avisen i dette nummer. Det har de af jer, som altid trofast
sender et bidrag, sikkert undret jer over. Men nu er chancen her for alle.
Hele beretningen kan læses på s. 22.
Deadlines for 32. årgang

Udkommer/uddeles

Nummer 2 1. november (20)
Nummer 3 7. februar (21)
Nummer 4 6. maj

Uge 47
Uge 8
Uge 20
På redaktionens vegne
Vibeke Bargfeldt

BESTYRELSE – REDAKTION
Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, tlf. 60 62 42 13
Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, tlf. 20 83 72 51
Grethe Poulsen, kasserer, Sønder Hjørnevej 1, Bøjden, tlf. 40 42 78 58
Susanne Trolle Pedersen, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18/20 32 13 18
Lena Bagge, Egsgyden 19, Horne, tlf. 22 61 41 73
Stof til næste nummer, der udkommer i uge 47 - 2020 sendes via e-mail
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20
DEADLINE er søndag den 1. novenber 2020 kl. 12.00
Tryk: FAABORG TRYK, Aps. tlf. 65 94 36 21
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Puls/ Styrke.
Jeg har fået den ære at overtage Ninas ”Puls og Styrke” hold fra efteråret 2020. Jeg påtænker, det
kommer til at ligne det vi plejer, med lidt afvigelser ind i mellem. Tanken med træningen er
opstramning og øget styrke af de store muskelgrupper. Der bliver også 15-20 minutters
afspænding efterfølgende, hvor der modtages ønsker ift. problemområder - hvis du har ondt i
lænden, nakken, skuldrene osv., bliver der fokuseret på det område. Min baggrund er, at jeg er
uddannet idrætslærer fra lærerseminariet og har arbejdet som aerobic- instruktør i Grønland i 2
år. Jeg er også uddannet fysiurgisk massør. Jeg har altid dyrket sport - mest løb, men også fitness
og ridning. Jeg glæder mig til at se jer og at vi sammen kommer i god form.
Venlig hilsen Ann Helene Wilms

SPIL KROLF I HGF
Har du lyst til frisk luft, hyggeligt samvær og at være med til et sjovt spil – så kom og vær med til at
spille krolf.
Vi spiller hver tirsdag kl. 15 på krolfbanen/Motionstræfpunkt Horne, på Skolevej – parkering
overfor Skolevej 36.
Spillets formål:
Krolf er en krydsning af Kroket og Golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på
færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har brugt færrest slag. Du
skal benytte en krocketlignende kølle, og der spilles hos os på græsunderlag.
Du kan låne kølle og kugle, så det er blot at møde op og være med.
For nærmere info – Erik Nøhr 23357314
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Program for sæsonen 2020/2021
Mandag første gang 31/8
16.40-17.30 Forældre/Barn 1½-3 år

Inge von Essen
Rikke Greve
Emilie Christensen

17:35-18.25 Krudtugler 4-7 år

Caroline Knudsen
Kasper Rasmussen
Rikke Greve
Lærke Jensen

18:30-19:45 Spring fra 8 år

Kasper Rasmussen
Caroline Knudsen
Rikke Greve
Lærke Jensen

18.35-19.35 Qigong i Gymnastiksalen

Anette Pedersen

19.50-20.50 Herrer

Anette Pedersen

Tirsdag første gang 1/9
17.30-18.30 Yoga for voksne

Marianne Larsen

(Foregår i annekset)

Eydvør Thomasen

Onsdag første gang 2/9
9.00-10.00 Gymnastik for Seniorer

Inge Eriksen

17:30-18:30 Dancemix 10-14år

Theresa Johansen

18.50-19.50 Puls/styrke

Ann Wielms

Torsdag første gang 3/9
9.30-10.30 Stolegymnastik i annekset

Grethe Poulsen

19.50-21.50 Contra/square dance
Gymnastiksalen i kærnehuset

Helga Preh

Horne Gymnastikforening ser frem til at tage imod til sæson 2020/21.
Dog er al opstart og træningstider med forbehold for myndighedernes fremtidige udmeldinger
om retningslinjer, afstandskrav mm. ifht. COVID-19. Vi forbeholder os således ret til ændringer.
Evt. ændringer kan findes på foreningens hjemmeside/facebook-side.
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Løbeklubben har, som alle andre aktiviteter, været ramt af corona nedlukning i foråret, og glæden
var stor, da vi 10/6 startede op igen, hvor mange af medlemmerne glade mødte op igen.
Løbeklubben foregår som altid hver onsdag aften året rundt. Vi mødes kl. 17.45 bag ved Horne
hallen. Her er der altid en gruppe af instruktører, som står klar til at tage imod dig, om du er til en
rask gå eller løbetur såvel nybegynder som erfaren.
Som ny har du altid mulighed for at deltage et par gange inden tilmelding.
Vi lægger stor vægt på det sociale aspekt og gør vores til, at man som medlem føler sig
velkommen i klubben. Her er altid plads til et godt grin, samt til opbakning eller skulderklap, hvis
man har brug for det.
Så mød frisk op om onsdagen kl. 17.45 bag ved Horne hallen.

LOTTOTRÆKNING
Måned

præmie

nummer

beløb

Maj

1.

33

100,00

2.

19

50,00

3.

79

25,00

1.

186

200,00

2.

190

100,00

3.

3

50,00

Ekstra

183

250,00

1.

25

300,00

2.

149

150,00

3.

183

75,00

Juni

Juli

Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto (60-188-40). Et lod koster 120,00 kr. for et år med 12
trækninger. Med 3 trækninger pr. gang + 1 Ekstra trækninger pr. 3 mdr. Overskuddet går til indkøb af
redskaber til aktiviteter. Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 Hvis du ønsker et nr.
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Horne Forende Sportsklubber
Badminton
Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.
på Facebook – HFS Badminton

Hvis alt er gået som planlagt og corona har holdt sig væk, har vi startet den nye sæson
her i august måned.
Motionister med start den 11., seniorer og torsdagsspillere den 13. og ungdom den 20. august.
Som altid spiller motionister tirsdage fra 17.30-20.30. Kontakt Kate Nørrelund på mail
katenoerrelund@outlook.dk, for at høre, om der er ledige baner.
Seniorer spiller torsdage fra 18.30-20.30. Ønsker du at høre mere om seniortræning, kan du kontakte
Kristoffer Andersen på mail hoerkild@gmail.com.
U9-U11 spiller torsdage fra 16.00-17.00 og U13-U17 spiller lige efter fra 17.00-18.30. Ida Bagge svarer
på spørgsmål vedrørende ungdom, send en mail til ida_bagge@hotmail.com.

Støt lokalt kampagne
Da vi inderligt ønsker, at vores ungdomsspillere bliver ved med at spille hos os i Horne, har vi sat en støt
lokalt kampagne i gang. Kampagnen løber til om med november måned og går således ud på, at hvis
man fortsat er medlem af klubben og samtidig får en ny ven med til vores træninger, vil begge spillere
modtage hver et gavekort på kr. 200 til Intersport.
* Begge spillere skal betale kontingent (som ny spiller har man fire gratis prøvegange, inden man skal
tage beslutningen om at blive medlem). Gavekortene udleveres i december måned.

Badminton-udvalget
9

Brahesminde Skoler og Børnehuse

Inden sommerferien blev der opsat nyt henvisningsskilt på Vesterballe og et
næsten tilsvarende et på Hornelandevej. Nu kan ingen være i tvivl om
beliggenhed og kørselsretning. ষ
Efter sommerferien starter skoledelen igen op med undervisning efter
folkeskoleloven. (sædvanlig længere skoledag, alle elever i respektive klasser og
undervisning i alle fag). Både i skole, SFO og Børnehus tages der fortsat højde
for tidens gældende coronaforeskrifter. HUSK at tage hensyn til nye små
”skole startere” i trafikken omkring skolen.
”Coronaen” er skyld i, at på sidste skoledag før ferien blev alle overraskede,
da Brahesminde blev beæret med et fornemt og royalt besøg.
På sin rejse til landets skoler lagde Majestæten sin vej forbi Horne, for med
egne øjne at fornemme sig tingenes tilstand på Horneland.
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Brahesminde Skoler og Børnehuse
I en sen eftermiddagstime med det dejligste sommervejr blev der holdt minidim for 6H og deres forældre. Som noget nyt - men skik og brug i coronatiden - foregik det udendørs i skolegården.
Kære 6H husk, hvor I trådte jeres første skridt ud i jeres skoleliv. Glæd jer
til de mange år I har til gode, inden en uddannelse er i hus og glem ikke, at I
altid er velkomne til at besøge Brahesminde skole.

Børnehuset har nydt sommerdagene i juni måned og har bl.a., hejst det 15.
Grønne Spirer flag. Heksen blev sendt afsted til Sct. Hans . Der er
blevetleget i skyggen, leget med vand og der er spist mange is i den varme juni
måned
Vi elsker is.
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land
v/Elna Johansen

Lokalrådets Årsmøde er aflyst i 2020 pga. Coronakrisen.
Lokalrådets bestyrelse har besluttet at aflyse årsmødet i 2020. Årsregnskabet for 2019 er revideret
og kan ses på lokalrådets hjemmeside www.horneland.dk

Affaldsindsamling lørdag den 19. september 2020.
Danmarks Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsindsamling lørdag d. 19. september.
Denne lørdag samler hele verden affald i anledning af World Cleanup Day, og vi er selvfølgelig
med til at holde Horne land ren. Der bliver samlet affald ind både i Horne, Dyreborg og Bøjden.
I Horne samles der ind fra kl. 10 – 12. Mødested: Spar købmanden.
Tid og sted kan ses på Lysavisen ved Spar købmanden i Horne og Provianten i Dyreborg, samt
”Dyreborgnyt”.

Lokalrådet inviterer til borgermøde tirsdag den 6. oktober kl. 19.00
i aulaen, Brahesminde skole, Horne afd.
På borgermødet vil vi præsentere landsbyanalysen, som Faaborg-Midtfyn kommune har fået
udarbejdet, og med afsæt i analysen for de 4 landsbyer på Horne Land - Bjerne, Bøjden,
Dyreborg og Horne drøfte:
"Hvem vi er, hvor vi er - og hvad gør vi nu?"
Landsbyanalysen er udarbejdet for at give Faaborg– Midtfyn Kommune og de 59 inkluderede
lokalsamfund et fælles grundlag at arbejde videre på. Rapport rummer dels en individuel analyse af
hver landsby, en tværgående analyse samt et inspirationskatalog. Samtidig findes der rapporter med
baggrundsdata om hver landsby, som kan hentes separat på kommunens hjemmeside.
Mens de individuelle analyser ser på de specifikke kvaliteter, muligheder og udfordringer, der
findes i hver enkelt landsby, ser den tværgående analyse på tværs af alle landsbyerne. Her beskrives
en række karaktertræk, der går igen i kommunens landsbyer, ligesom denne del af analysen rummer
anbefalinger til den fremtidige udvikling af landsbyerne. Analysen peger på konkrete muligheder og
udfordringer, lokalt og på kommunalt plan, og lægger både op til handling her og nu og langsigtet
planlægning. Landsbyanalysen kan se på: www.fmk.dk (søg på landsbyanalyse)
Tilmelding til mødet på: tilmelding@horneland.dk eller på tlf. 40278004 senest den 1. oktober
Ved henvendelse til Elna Johansen, elna@horneland.dk eller på tlf. 40278004 kan du få en kopi af
analysen for Bjerne, Bøjden, Dyreborg og Horne.
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Nyt fra støtteforeningen
Horne Lands Støtteforening
ng
g

Nyt bestyrelsesmedlem
Mariane Larsen har valgt at stoppe i støtteforeningens bestyrelse. TAK til Marianne for
hendes indsats. Bestyrelsen har været så heldige at få Marianne erstattet af Laura Roy. Vi
byder Laura velkommen i bestyrelsen.

Flagallé – status
Støtteforeningen har nu indkøbt flagstænger med flag til Dyreborg, Bjerne og Bøjden samt
til sideveje i Horne. Næste etape bliver gravearbejdet – inden der også kan flages i
Dyreborg, Bjerne, Bøjden og en sidevej i Horne.

Bestilling af flagallé
Priser:
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 snart)
Kirkevej alene (f.eks. ved bryllup)

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

Du kan finde mere information om bestilling af flagalléen på vores facebookside:
”Horne Lands Støtteforening” eller i et tidligere nummer af HLA.
Du kan også kontakte Ib Birkemose for nærmere information: 20 78 56 29.

_____________________________________________________________
Fællessang – nu sammen….?
Under nedlukningen blev det vældig populært med
fællessang – hver for sig!
Nu kunne vi godt tænke os at lave et lokalt arrangement,
hvor vi kan mødes og synge sammen – naturligvis under
forhold der lever op til retningslinjerne.
Vi håber, det kan lade sig gøre.

__________________________________________
_________________
Horne Lands Støtteforening støtter hele Horne Land - støt os ved at blive medlem
nu.
Sparekassen FYN: Regnr: 0828 kontonr: 164 85 51 eller Mobile Pay: 82845
HUSK: skriv ’kontingent’ og dit ’navn’ og ’adresse’, tak.

_____________________________________________________________
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Horne Lands Orkester fylder 150 år!

At fylde 150 er i sig selv en bedrift der vidner om engagement og måske også
røber, at vi holder til i et musikalsk opland. Hvordan orkestret blev dannet,
hvem der var med, og hvad der blev spillet kan man læse om i flere
jubilæumsskrifter og i referater fra mange generalforsamlinger. Der er
historier om grundlæggerne, om ægteskabet med Horne Mandskor, indgået i
1897 og afsluttet i 2015, og man finder underholdende klip fra ture med
orkestret:

… Ejner og Herluf glemte noderne. Ejners kasket blev væk. Jørgen Malers
althorn forsvandt og kom først til syne, da orkestret dannede kæde og
finkæmmede mosen, og - Stasiak bakkede op i stortrommen, så den sprak og det tilføjes: Det var bestemt en dejlig dag. (1960)
Det er også fra referaterne vi ved, at man holdt en to dages jubelfest til
jubilæet i 1995, og at generalforsamlingen i 2014 vist ikke rigtigt fangede
tilhørerne. Her har referenten bemærket, at Mandskorets beretning varede 45
minutter mod orkestrets fem minutters udgave … der høstede langt det

største bifald.

Tilværelsen har været omskiftelig. Orkestret har haft forskellige navne, blandt
andet Horne Amatørsymfoniorkester, og i vores lange liv har vi også haft flere
formænd og dirigenter. Søren Winther dirigerede fra 1995, Elsebeth Pedersen
tog over efter Søren og blev i 2019 afløst af Henrik Kold der også underviser i
violin.

17

Det begyndte med en kvartet og et blæserorkester. I 1885 var der otte mand i
orkestret. Nu er vi godt 20 og halvdelen er damer. Vores medlemmer kommer
ikke kun fra Horne Land, men fra en større del af Sydfyn, blandt andet har vi
medlemmer fra Broby Klarinetorkester.
Fælles er selvsagt glæden ved musikken, og vi har haft medlemmer der har
spillet i næsten 80 år, som Hans Hjarnø, og medlemmer der har spillet i Horne
Lands Orkester i 70 år, som Christian Christoffersen, og Johannes Knold der
var efterkommer efter orkestrets grundlægger. Vi har mistet en del
personligheder siden sidste jubilæum, som det jo må ske, men vi har også
fået mange nye medlemmer.
Vores repertoire er under stadig udvikling, og vi har med held taget en del
lettere musik til os, så vi nu kan divertere med Kai Normann Andersen, Benny
Andersen og Birger Sjöberg. Desuden er vi så heldige at have en nodemester,
Jens Schepelern, der forstår at arrangere musikken i overensstemmelse med
de instrumenter, vi spiller på i orkestret.
Alt i alt er vi under udvikling, som vi har været det i 150 år. Vi nyder stadigt koncerter
og sommerture, og vi glæder os til at se, hvad fremtiden vil bringe af musik,
musikalske oplevelser og fællesskab. Og vi har altid plads til en til.

Vi starter 3/9 -20 med at spille badminton.
Vi holder afstand, og der er sprit.
Der er generalforsamling d. 24/9, vi nåede det ikke i foråret.
Der er plads til nye spillere - mød op og prøv.
Vi cykler stadig hver onsdag fra Hallen kl 9.30.
Der er mulighed for at spille krolf tirsdag kl 15 ved Hallen.
VEL MØDT
Hanne
18

Horne Lands Folkemindesamling

Kulturarvsboxen på besøg i Horne
Kulturarv Fyn havde i samarbejde med Folkemindesamlingen her i foråret lavet en udstilling om
besættelsestiden på Horne Land. Ovenfor ses et par billeder fra åbningen den 29.maj, hvor
Albanifondens direktør, Paul Nissen, og Vera Ramming holdt åbningstalerne.
Desværre var der p.g.a. coronarestriktionerne kun mulighed for at samle få mennesker til
åbningen, men i løbet af åbningstiden de følgende 4 uger kiggede over 1600 besøgende indenfor.
En stor tak skal lyde til SPAR-købmanden for udlån af plads og faciliteter til udstillingen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Efterårssæsonen 2020 i Folkemindesamlingen begynder onsdag den 2. september kl.19, og
forudsat der ikke kommer nye regler og restriktioner for besøg på arkiverne, er man meget
velkommen til at aflægge arkivet og museet et besøg og se, hvad vi har at byde på.
Det er da også planen fremover at holde åbent den første onsdag i hver måned kl. 19 – 22.
men hold endelig øje med vores hjemmeside for seneste nyt!
www.hornelandsfolkemindesamling.dk
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Arkivernes Dag 2020
Forudsat der ikke kommer nye regler i forbindelse med coronasituationen, forventer vi, at den
årlige ”Arkivernes Dag” gennemføres anden lørdag i november som vanligt.
I år derfor den 14/11 og Folkemindesamlingen holder åbent i lokalerne kl. 13 – 16.
Der vil være kaffe på kanden, mulighed for slægtsforskning, for at se de permanente udstillinger,
samt også en sidste chance for at se Folkemindesamlingens egen udstilling om årene 1940-45 på
Horne Land.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Dyreborg Beboerforening
Sommeren er gået, men det har kunnet mærkes i Dyreborg,
at danskerne har holdt ferie herhjemme.
Der har været rigtig mange sejlere og mange gæster i
sommerhusene.
Rigtig mange turister er kommet forbi gående eller
cyklende og shelteret i skoven har været optaget hele
sommeren.
Det har givet sved på panden med så mange handlende i
Provianten, men de er så seje i den butik.
Beboerforeningen afholdt Sct. Hans aften som sædvane,
og da det foregår udendørs tænkte vi at det ville være
forsvarligt. Det blev et tilløbsstykke med omkring 200
mennesker, der stod over et stort areal og holdt god afstand.
Der blev sunget mange sange, selvom det er svært med et
så stort kor.
Der var mange børn og voksne, der fik lavet sig pandekager
over et mindre bål.
Den aften viste Dyreborg sig fra den flotteste side med sol,
havblik og sang om bålet.
Kapsejladsforeningen afholdte Krabbefestival 25 juli.
Det blev en fantastisk dag, hvor mange børn, forældre og bedsteforældre nød at være på
havnen, hvor det vrimlede med krabber. Der blev i alt fanget 219 krabber med en vægt
på 10,2 kg. Der var fine præmier til den der fangede den første, de fleste og den med
den største vægt.
Der var sang og musik ved Valbak og dejlig
grillmad, samt mulighed for en lille sejltur og en
ridetur, hvor Elsebeth stillede sine heste til
rådighed.
Dagen bør helt sikkert gentages til næste år.

Bådebyggeriet er gået i gang med
udlejning af SUP og kajakker og
ombygningen er startet. De håber at
være klar til maj 2021.
Der er startet en ny forening: ”Byrum Dyreborg”, som vil arbejde for at etablere
legeplads og tennisbane i Dyreborg.
Dyreborg er under forvandling. Der bygges om, der bygges nye huse, der flytter folk
til og denne sommer har givet flere familier lyst til at flytte hertil. Corona har yderligere
åbnet øjnene for at Danmark og denne plet, måske ikke er så tosset alligevel.
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Forsamlingshusbrunch

Vi håber at ”tingenes tilstand” giver mulighed for at invitere til
forsamlingshus-brunch i efteråret.
Tidspunkterne er som vanligt, 9.30 til 11.30, og vi planlægger datoerne
søndag den 4. oktober og
søndag den 1. november.
Måske bliver det med mulighed for lidt færre gæster, da vi må forvente at
der stadig er afstandskrav og hygiejneregler, der skal overholdes.
.
Venlig hilsen Brunchholdet

Tilmelding ”først til mølle” senest dagen før kl. 08.
Kaja.Knudsen@outlook.dk eller 40821290
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Beretning for 31. årgang af Horne Lands Avis
31. årgang af avisen er på 132 varierede sider – de fleste fra Foreningen til Udgivelse af Horne
Lands Avis's medlemmer – men også 9 1/2 side læserindlæg og 5 sider praktisk oplysende
årsberetning fra Horne Vandværk.
31. årgang nummer 4 havde deadline lige midt i coronanedlukningen, og i redaktionen var vi
spændte på, om vi overhovedet ville få nogen indlæg.
Men det gjorde vi. 28 sider - mange af dem opfindsomt udnyttet til den tak for sidste sæson, som
man ikke havde kunnet komme af med på sædvanlig vis – og opfordringer til at holde fast ved sine
interesser og være klar til næste sæsons morgenluft.
Til redaktionens skuffelse er ”Mit yndlingssted på Horne Land” ikke rigtig slået an. Vi sender en
kraftig opfordring til beboerne på Horne Land til at sende deres indlæg til denne rubrik.
Trykning og omdeling har fungeret fint i år. Mange tak for det. Dog husk stadig uddelere at give
redaktionen besked, hvis I ved, at I ikke kan klare en af omdelingerne. Hvis vi ved det i god tid, har
vi chance for at finde en vikar til ruten.
Pga. en fejl fik vi ikke indlæg med opfordring til frivillige bidrag i 31.4. Det kommer i 32.1. Til den
tid håber vi på ligeså mange bidrag, som vi plejer at få – det plejer næsten at kunne dække udgiften
til et nummer – men heldigvis er økonomien så fornuftig, at det går.
Sidste år gav særlig travlhed for redaktionsgruppe pga. Jonna Kejs sygdom og død. Vi blev
reetableret med Lena Bagge som 5. medlem. Men da jeg ikke har trukket fuldt læs i år pga. sygdom,
har de øvrige 4 øvrige redaktionsmedlemmer også haft travlt i år. Tusind tak for det gode arbejde.
Hvis alt var gået som planlagt, skulle denne beretning være aflagt d. 11. juni på Foreningen til
Udgivelse af Horne Lands Avis's generalforsamling på Horne Skole. Pga. af coronarestriktioner må
vi desværre aflyse generalforsamlingen.
Beretningen bliver udsendt elektronisk sammen med regnskabet til foreningens medlemmer, og
valg til alle poster: Redaktion, suppleanter og revisorer stilles i bero til generalforsamlingen 2021.
Slut på beretningen for 31. årgang af Horne Lands Avis.
Vibeke Bargfeldt
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KALENDER2020
DATO

ARRANGØR

ARRANGEMENT

STED

TID

Menighedsrådet
HorneGymnsatikforening

Valgmøde
Sæsonstart

Kirken
Hallenm.fl.

19.00

Fredagsåbent
Folkemindesamlingen
HorneSeniorIdræt
Forsamlingshuset
Menighedsrådet
Menighedsrådet
Lokalrådet
HorneMandskor
HorneSeniorIdræt

Planlægningsmøde
Åbenthus
Sæsonstart
Brunch
Foredrag
Valgmøde
Affaldsindsamling
Jubilæumreception
Generalforsamling

Skolen
Kærnehuset
Hallen
Forsamlingshuset
Kirken
Kirken
Købmanden
Forsamlingshuset
?

19.00
19Ͳ22

6.
7.

Lokalrådet
Folkemindesamlingen

Borgermøde
Åbenthus

Skolen
Kærnehuset

19.00
19Ͳ22

30.

Fredagsåbent

Fredagsåbent

Skolen

17.45

Brunch
Åbenthus
Arkivernesdag
Adventskoncert

Forsamlingshuset
Kærnehuset
Kærenhuset
Kirken

9.30Ͳ11.30
19Ͳ22
13Ͳ16
16.00

August
19.
31.

September
1.
2.
3.
4.
7.
15.
19.
19.
24.

9.30Ͳ11.30
19.30
19.00
10Ͳ12
11.00

Oktober

November
1.
4.
14.
29.

Forsamlingshuset
Folkemindesamlingen
Folkemindesamlingen
Menighedsrådet
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Fredagsåbent er god mad til billige penge og hyggeligt for unge og ældre:
Fællesspisning
Aktivitet eller foredrag, café
Plads for børnene at boltre sig på
Vi skal have arrangeret den kommende sæson af Fredagsåbent, og
inviterer derfor til:

Planlægningsmøde, tirsdag den 1. september 2020 kl. 19.00
På Horne Skole, gangen ved skolekøkkenet.
Vil du være med til at stå for maden eller underholdningen til en
fredagsåbent, gerne sammen med andre, så kom til vores
planlægningsmøde. Har du gode ideer eller forslag til forbedringer, er du
også mere end velkommen. Vi vil også bare gerne høre, hvad Fredagsåbent
skal byde på, for at du og din familie vil komme.
Fredagsåbent er vært ved et let traktement, derfor er tilmelding
nødvendig, senest den 30. august 2020 kl. 20.00 til:
Vibeke Bargfeldt, tlf. 6062 4213 eller vibekebargfeldt@gmail.com
Sæt X i kalenderen - Første fællesspisning i efteråret bliver:

Fredag den 30. oktober 2020
Fredagsåbent er for alle – og det er alles projekt. Ved det enkelte
Fredagsåbentarrangement hjælper alle hinanden, men den lille gruppe der
arrangerer aftenerne modtager meget gerne forslag til madhold, aktiviteter,
tilbud om hjælp mv. Kontakt Tina B. Jungfeldt på telefon 20688367
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