November 2020
32. årgang - nr. 2

Kære læser –
November startede med varmerekord, Corona og aflysninger i kalenderen,
men inden længe bliver julelysene heldigvis tændt ude og inde, så vi kan
komme igennem de næste par måneder med forhåbning om at 2021 vil
blive et mere normalt år, hvor vi igen kan samles om vores aktiviteter på
Horne Land.
Redaktionsgruppen håber, at Horne Lands Avis bliver læst med interesse,
og måske har DU nu tid til at skrive et indlæg til avisen, f.eks. om du har et
yndlingssted på Horne Land, om gamle dage eller hvad ved jeg?
Redaktionsgruppen vil her på denne side ønske alle vores læsere en rigtig
glædelig jul og et godt, velsignet nytår - og på gensyn i 2021.
På redaktionens vegne
Susanne Trolle

Alle frivillige bidrag – store som små – gavner vores fælles avis –
Reg.nr. 0828 – konto nr. 80956 40169 – tak.

BESTYRELSE – REDAKTION
Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, tlf. 62 60 15 72/60 62 42 13
Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, tlf. 20 83 72 51
Grethe Poulsen, kasserer, Sønder Hjørnevej 1, Bøjden, tlf. 40 42 78 58
Susanne Trolle Pedersen, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18/20 32 13 18
Lena Bagge, Egsgyden 19, Horne, tlf. 22 61 41 73
Stof til næste nummer, der udkommer i uge 8 - 2021 sendes via e-mail
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20
DEADLINE er søndag den 7. februar 2021 kl. 12.00
Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21
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D. 24 August var Gåklubben på den årlige madpakketur.
Denne gang til Egebjerg Mølle og Bakker.
Vi parkerede ved Møllen og gik derfra en dejlig tur i Egebjerg Bakker, rigtig mange bakke og skov
og den flotteste natur, kom tilbage til Møllen og madpakkerne, spiste i haven til Møllen
Egebjerg Mølle er et Naturrum indvendig og med den flotteste udsigt over Øhavet.
En rigtig dejlig tur.
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Corona gjorde sit indtog i foråret, så vi der ikke kunne slutte forrige sæson ordentligt af med vores
årlige gymnastikopvisning. Tættere mod sommeren klingede pandemien af, og vi så frem til at gå
mod en ny sæson på normal vis. Men sådan skulle det ikke være. Da vi mødtes, instruktører og
bestyrelse, i august for at planlægge opstart af sæson, var smittetallet forsigtigt på vej op igen, og
allerede der kom tvivlen op i os, hvad var det rigtige at gøre? Starte alle hold op med de
restriktioner, som der var på det tidspunkt?, kun starte voksenhold op ? eller slet ikke starte nogen
hold op? Frustrationerne og spekulationerne var store.
Vi kom frem til at udskyde sæsonstart til uge 40, vi kunne ikke bære, hvis nogen af vores
medlemmer eller instruktører skulle blive smittet på et af vores hold.
Men da vi nærmede os uge 40, var frustrationerne de samme, men vi blev, efter mange
overvejelser enige om, at starte voksenhold op, og havde planer om, at alle børneholdene kunne
følge efter efterårsferien.
Også denne gang blev vores planer ændret, for med et var vi nødsaget til at lukke alt ned igen, da
statsministeren meldte ud, at forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 fra 50 personer.
Så status er nu, at alle hold foreløbig er lukket ned i 4 uger fra mandag den 26/10.
Vi har henover sommeren holdt gang i løbeklubben, men også der er vi udfordret af, at vi har
instruktører, som har sårbare pårørende, og derfor ikke kan være aktive for tiden.
Lige nu, i skrivende stund, ved vi ikke, hvad der sker fremadrettet. Vi følger de instrukser, som vi
får fra DGI, og må se, hvad der meldes ud, efter de 4 uger er gået.
Vi håber, at I er tålmodige, og glæder os til at tage glade imod jer igen på alle vores hold, så snart
det kan lade gøre.
Pas godt på Jer selv derude.

Nogle af instruktørerne til planlægning af sæson 2020 på Sinebjerg.
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Årets julekalender i HGF – nu med mulighed for bestilling
Som vanligt har vi igen i år lavet julekalender, som kan købes fra 1. november og helt frem til juleaften.
Vi er rigtig glade for den opbakning vi har fra vore sponsorer, som selv i en Corona-tid, gør det muligt for
foreningen at tjene en skilling til foreningskassen. Tak fordi i altid står klar til at støtte, når noget rør sig De foregående år, er de fleste af vore kalendere blevet solgt af vore gymnaster, men i denne tid ser alting jo
noget anderledes ud end vanligt. Derfor vil vi prøve noget nyt i forhold til kalendersalg.
VIL DU KØBE EN ELLER FLERE AF FORENINGENS KALENDERE?
Send en SMS eller en mail til foreningen, skriv hvor mange kalendere (25,- kr. pr. stk.) du vil købe, om du vil
afhente i Horne eller Faaborg/ eller evt. have dem leveret i din postkasse.
Der vil også flere gange i løbet af november være repræsentanter fra foreningen, som sælger kalenderen
hos Spar som vanligt.
Det vil være muligt at betale på mobilepay på foreningens box 5774rc (Helle Nielsen)
Har du lyst til at sælge kalendere for foreningen, hører vi gerne fra dig.
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk
SMS: Helle – 20951197 / Inge - 40621408

LOTTOTRÆKNING
Måned

præmie

nummer

beløb

August

1

38

400,00

2

133

200,00

3

177

100.00

1

43

500,00

2

55

250,00

3

33

125,00

Ekstra

95

250,00

1

195

600,00

2

165

300,00

3

99

150,00

September

Oktober

Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto (nr.40-60-46) Et lod koster 120,00 kr. for et år med 12
trækninger 3 trækninger pr. gang + 1 ekstra trækninger pr.3 mdr. Overskuddet går til indkøb af redskaber til
aktiviteter. Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 mail: grethe.poulsen@godmail.dk.
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Nyt fra L*egsmarken
L*egsmarken er stadig godt i gang
med masser af aktiviteter.
Der kommer mellem 10 og 14 børn
hver dag og hygger.
Nu blev det Halloween og
bloddryppende FREDAG D.30 hvor der
blev holdt en fantastisk Halloween
fest. Børnene havde pyntet flot op i
klubhuset og tre forældre hjalp til
i køkkenet.
16 flotte udklædte børn mødte op og
var klar til masser af gys og gru.
Kælderen var forvandlet til
”torturkammer og lighus” og vi var fire
til at skræmme børnene, så der var
masser af skrig. Menuen var grønne
orme og blendet hjernemasse.
Nu går vi snart ind i jule måneden, hvor
vi plejer at lave en pakkekalender og en
dag hvor vi bager julekager.

Mange hilsner Heidi

Billederne er fra Halloween festen den 30. oktober

December nærmer sig med hastige skridt og igen i
år vil SFF 2015 sælge julekalendere gennem børns
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vilkår og overskuddet går til støtte for ungdomsarbejdet i SFF
For at få solgt flest mulige er salget startet, og vi håber I vil tage godt imod vores sælgere når de
henvender sig.

Stævner i Hallen
DBU Fyn og Horne FS afholder
to stævner i Horne Hallen før
jul.
Første gang er lørdag 21.
november hvor det gælder U13
drenge, og anden gang som er
lørdag 5. december hvor det er
U11 drenge er indtager
halgulvet.
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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

Badmintonsæsonen 2020-21 er i gang. Og selvom den på mange måder er meget
anderledes, end hvad vi er vant til, er vi glade for, at vi fortsat kan spille badminton
sammen.
Både kantinen og omklædningsrummene, har i en periode været lukket. Og her i november har vi været
nødsaget til at booke mere haltid, da der ikke må være så mange mennesker samlet i hallen på samme
tid længere. Mange af vores motionister fået en anden træningstid, end de normalt har. Det samme
gælder for seniortræningen.
Mellem de forskellige træningstider, er der lavet en pause på 10 minutter, hvor hallen kan blive luftet
ud, inden de næste kommer i hallen.
Til ungdomstræningen er der også sket ændringer. Begge træningstider er blevet forkortet med 10
minutter, netop så der mellem holdene, kan blive luftet ud i hallen. Selve træningen er uden diverse
fangelege eller andre former for nærkontakt, men vi spiller stadig en masse badminton sammen.

Holdturnering:
Vi har i denne sæson tilmeldt et U13hold,
et herrehold, et 40+ damehold og et 50+ mixhold.
Alle hold klarer sig godt - især herreholdet, som har
indtaget første pladsen i deres pulje.

Ungdom:
Lørdag den 31. oktober var der stævne i
Langeskov. Her deltog Jacob Møller Andersen i
U13 D-rækken, og tog hjem med en guldpokal i
hånden. Han vandt finalen 28/26 - 21/19. Stort
tillykke til Jacob!
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Horne Petanque klub 25 år

Horne Petanque klub afholdt 25 års jubilæumsstævne den. 30. august. Det blev en
rigtig god dag med høj sol, hvor alle de fremmødte, som deltog med deres gode
humør, bidrog til at gøre dagen mindeværdig.
Der var 24 hold tilmeldt (fuldt hus) til stævnet fra det midt- og sydfynske, 60 kampe
blev afviklet planmæssigt under ledelse af Mogens Hansen.
Til frokost var der lejet en pølsevogn med hjælp fra lokale sponsorer, hvor alle
deltagere og gæster kunne fylde deres maver.
Efter turneringen trakterede klubben med kæmpe kagebord med hjælp fra lokale, så
alle kunne få stillet deres kaffe og kage behov.
Præmierne, som var gavekort til vores lokale SPAR købmand, gik til Svanninge,
Ulbølle og Faaborg.
Vi vil fra bestyrelsen sige STOR TAK til alle der har deltaget, hjulpet og sponsoreret,
De har været med til at gøre det til et flot stævne.
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Horne Petanque Klubmesterskab

Årets Klubmesterskab blev afviklet d. 27. september, hvor vejret igen var med os,
det blev til nogle timers hyggelig petanque afsluttet med middag om aftenen hvor
årets klubmestre blev kåret. 2020 blev det Børge og Anders der vandt over Eva og
Pia i finalen tillykke til dem

Hornerevyen ramt af corona

Den kommende februar bliver lidt mere stille end
vanligt i Horne. Normalt ville Horne Forsamlingshus
være fyldt med forventningsfulde revygæster samt
spændte revyskuespillere. Flere ugers forberedelse
skulle kulminere i fest, sang og latter.
Desværre er det med de nuværende coronarestriktioner ikke muligt at gennemføre Horne
Revyen 2021. Øget antal smittede samt et forsamlingsforbud, der ikke ser ud til at blive
lempet nok foreløbigt, gjorde udslaget.
Derfor er vi desværre nødt til at aflyse Horne Revyen 2021.
Vi håber, at det igen bliver muligt at forsamles, så vi i 2022 kan tage ekstra meget ”gas på
land og på by” – på gensyn.
PS: Huset går en uvis fremtid i møde, nu hvor vi ingen udlejninger har. Derfor håber vi, at
mange vil støtte op ved at betale medlemskontingentet på 100,-. Beløbet kan indbetales på
kontonr. 0828/2553120 eller MobilePay 86699. Husk at oplyse navn og adresse.
Bestyrelsen
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=
175 år

AFLYSNING-IGEN
Som så mange andre har også Horne Mandskor måttet aflyse den
planlagte fest i forbindelse med fejringen af det flotte jubilæum. Først
planlagt til den 6. juni og siden flyttet til den 19. september.
MEN – vi giver den et skud mere, så den 29. maj 2021 håber vi at kunne
byde velkommen til sponsorer og andre med interesse for det kor, som
den 1. juni 1845 blev etableret på opfordring af den daværende pastor
Bangs 2 døtre.
Den gamle fødselar må siges at være i god form. En stor tilgang i de
senere år har bevirket, at koret nu tæller 50 sangglade mænd med en
aldersspredning helt fra 25 til 83 år.
Ikke nok med at vi ikke fik lov til at fejre os selv i juni, men den nuværende smittesituation har også gjort, at bestyrelsen for øjeblikket har meldt
ud, at der ikke bliver øveaftener før i 2021. Alle de traditionelle
julekoncerter er også aflyst, så ved opstart – på et eller andet tidspunkt –
vil de sanglade mænd nok skulle fjerne gravrusten med en vis mængde
dertil fabrikeret fluidum.
Vi ser frem til at igen at kunne underholde ved forskellige lejligheder på
såvel Horne Land som det øvrige Fyn. Men lige her og nu er det savnet
af det kammeratlige samvær, der fylder. Det er jo denne sociale kontakt
med sangen som katalysator, der har holdt liv i koret i så mange år, og
som vil føre det videre i endnu mange år – håber og tror vi.
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Horne Sogns kirkeblad
Vinter 20/21

www.hornerundkirke.dk

Julen i Horne Kirke 2020
De fleste af os véd det godt, at Gud er stor. Alligevel kan udsagnet efterhånden godt få det til
at gibbe i nogle af os, da ordene efterhånden lyder ud af alt for mange niddingsmænds mund
i forbindelse med deres usle terror.
Terror har selvfølgelig ikke noget med Gud at gøre, men kun med dem der råber. Og det har
endnu mindre at gøre med den Gud, som vi plejer at fejre den 24.,25. og 26. december,
nemlig Kristus. Julen er kristnes fejring af, at gud er lille. At Gud blev så lille, at han kunne
være i et menneske. Billedet af det nyfødte og værgeløse liv i krybben taler til vores forståelse
af Gud, som en Gud der vil være hos os og med os i alt. Selv en barneble. Det er vel også
derfor, at julen er den højtid, hvor de fleste går i kirke for at se og høre, at, puha,…. jo! det er
sådan! Gud er også lille!
I år er kirken også gået hen og er blevet lille. Covid-19 kravene begrænser det antal vi kan
være i kirken hårdt. Når vi synger, skal afstanden til dem vi ikke er i “boble” med være to
meter. Vi kunne også undlade at synge, så skal afstanden kun være en meter. Men det ville,
ærligt talt, være en noget mærkelig julegudstjeneste.
Vi har derfor i år valgt at “smøre” den lille Gud ud over et større tidsrum, end blot den 24/12
klokken 16.00 og den 25/12 klokken 10.00. Faktisk begynder vi allerede “krybbetemaet” i
adventstiden, der normalt er tiden til forventning om julens komme. Men det har vi altså
hverken tid eller plads til i år, så det bliver et lille 2020 mix i stedet for.
Julen i kirken skruer vi helt op for allerede Lillejuleaften, den 23/12 klokken 19.30. Hér
vil jeg, Anitta og Anittas organist fra Sanderum Kirke, Kamilla Sørensen, holde en musikalsk
julegudstjeneste sammen med jer, hvor fokus er lagt særligt på de skønne julesalmer.
Kamilla er også uddannet koncertpianist og har givet koncerter bla. i Vilnius, Rostok,
Stokholm, Rom, mm. og spillet som solist sammen med Odense Symfoniorkester. Hun
medvirker ofte som akkompagnatør for flere af landets dygtigste sangere. Nu er det så vores
chance.
Juleaftensdag, den 24/12, holder vi i år gudstjeneste både klokken 14.00 og klokken
16.00. Gudstjenesterne bliver som de plejer og vi håber, at vi finder ud af at fordele os lidt
på de to tjenester, så vi alle kan være der under trygge og lovlige former.
Husk, at der også er Juledag, den 25/12 klokken 10.00, hvor der plejer at være væsentlig
bedre plads end på juleaftensdag.
Anden Juledag, den 26/12, holder vi “ønskekoncertjulegudstjeneste” klokken 10.00, hvor
deltagerne kan være med til at vælge julesalmer.
Så er det også dét og vi håber, at vi, alle sammen, på denne måde kan bruge alle de mindre
gudstjenester (målt på deltagerantal), til at gøre det hele stort, som det plejer...
Jesper Svärd/sognepræst
Sognepræst Jesper Svärd
Præstegårdsgyden 6
5600 Fåborg
62601041 - jesv@km.dk
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*Bjarne Graver: 52241950
Linda Graver: 52241960

www.hornerundkirke.dk
sogn.dk
hornekirkegaard7763@gmail.com
Facebook:
*Bjarnes sidste arbejdsdag: Horne Rundkirke, Horne
App’en: Kirkekalenderen
6.12.20

Redaktør:
Hanne
Wolfsberg
40358387

Farvel

-

Goddag

Bjarne Graver er vi nødt til at sige farvel til,
selv om vi alle kan se, at der er masser af
krudt og styrke i manden bag trillebøren, et
syn mange af jer har set på kirkegården i de
forløbne 7 år. Bjarne Grønbæk har valgt at gå
på pension som graver.
I et års tid har vi ved kirken forberedt os på
den kendsgerning. Makkerparret Bjarne og
Linda har ligget så urokkeligt fast i vores
bevidsthed. At være graver er at udfylde en
funktion, at være en god graver er at lade sin
personlighed gennemstrømme, tydeligt og
diskret, alt hvad man foretager sig i arbejdet.
Du milde, hvor har Bjarne brugt af sig selv,
tydeligt og diskret, og hvor har han været
inspirerende at arbejde sammen med!
Tak, Bjarne. Alt godt til dig og din familie.
HW

Marc Winther er kirkens nye graver. Marc bor
i Fåborg og træder til 1. dec.
Ida L. Kristensen er kirkens nye organist. Ida
er under uddannelse som organist og træder
til 15. dec.
Vi byder begge velkomne og glæder os til
samarbejdet.
Første søndag i advent træder det nye menighedsråd til:
Lars Udenby, Bjerne, Lars Askholm, Bjerne, Niels Sønderby, Dyreborg, Anne Lise
Spange, Dyreborg, Henning Halvorsen, Dyreborg og Hanne Wolfsberg, Dyreborg.
Stedfortrædere: Lis Tolderlund, Fåborg, Lars Skaaning, Dyreborg og Arne Greve,
Horne.
Vi siger farvel til Birgit Skovhøj og takker for 12 års godt samarbejde i MR.
Gudstjenester i Horne Rundkirke:
Dato
November
29.
December
6.
13.
20.
24. Juleaften
24. Juleaften
25. 1. juledag
26. 2. juledag
27.

Tid

Prædikant

10

Jesper Svärd

10
14
14
14
16
10
10
10

Jesper Svärd
Torkil Jensen
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

Dato
Januar
1.
3.
10.
17.
24.
31.
Februar
7.
14. Fastelavn
21.

Tid

Prædikant

14
10
10
10
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

10
14
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
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Horne Skytteforening
DM Terræn 2020
DM 50m Dansk Skytte Union
Der er ikke blevet
afholdt mange stævner
i år. Både DM 15m i
DGI og DM 50m i DGI
blev desværre aflyst,
men det er blevet til
flotte resultater
alligevel.
Emma Klinck blev
Danmarksmester på
50m i U 17, 40 skud
liggende.

Nikolai Kling Larsen blev Danmarksmester
både i Terrænskydning og
Sekundskydning i BK/juniorklassen.
Flot skydning

Kamilla Jørgensen blev Danmarksmester på
50m Dame Junior 60 skud liggende og her
vandt Emma Klinck Sølv.

Stort tillykke til alle skytterne med de
mange flotte resultater
i vintersæsonen skyder Horne skytteforening 15m
gevær hver mandag og onsdag, og 15m pistol hver
onsdag. Hjemmeside: horne-skytter.dk, facebook:
horne-skytteforening
16

Telemarkstævne 2020
Blev i år afholdt 29. og 30. august med pæn
tilslutning.
Finalen, for de 10 bedste BK skytter, blev
vundet af Ida Damtoft Nielsen fra Otterup,
nr. 2 blev Freya Poulsen fra Esbjerg og nr.
3 blev Marie Kej Eskesen fra Fj./Harndrup.
Horne havde 3 skytter med i finalen.

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

Brahesminde Skoler & Børnehuse
Grundet Corona har der siden udbruddet været lukket for fritidsbrugere i
Brahesmindes lokaler. Denne lukning må desværre gælde året ud, efter den sidste
udmelding fra statsminister og sundhedsstyrelse. Det betyder også, at der i år ikke
kan være de traditionsrige julesamlinger, med deltagelse af forældre og
bedsteforældre.
Al kontakt mellem skole og hjem forsøges afviklet digitalt og over Google Meet.
Forældrenes ikke til stede værende gør, at mangt og meget fra elevernes hverdag
formidles via afdelings Hornes Facebookside. Her er et eksempel på, hvordan et
opslag kan være.
”3H på udflugt til vores 'Besøgsmark', som vi besøger cirka hver anden måned, og
hvor vi studerer årets gang. I dag så vi tåge, regn, solsorte, krager, en hare,
rådyrspor og hoppede i vandpytterne på majsmarken. Heldigvis mødte vi senere en
stor vandpyt, som vi kunne vaske os 'rene' i... På hjemturen så vi en nyttehave med
porrer, grønkål m.m. og fik en snak om fødevareopbevaring for mere end 100 år
siden.”
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
Vi er ved at vænne os til den nye corona-hverdag her på SFO’en. Børnene er rigtig
gode til at finde på aktiviteter og lege. Hver klasse har sin zone, hvor der bliver
leget, blandt andet skygge-fange, Kongens efterfølger og meget andet. Vi spiller
fodbold, tegner med kridt, leder efter meteor støv ved hjælp af magneter, og
senest er vi begyndt at være i sandkassen og laver veje og landskaber. I
skolegården har vi cyklet i “vores egen by”, hvor vi har tegnet McDonald, huse, veje,
parkeringspladsen og meget mere. Vores borg bliver brugt rigtig meget også.

I oktober måned har 2. klasse lavet
græskarhoveder, som vi sætter rundt
om i skolegården. Så vi kan få lidt
“u”hyggeligt lys i de mørke
morgentimer:-).
Tomme glas er ved at blive lavet om til
diverse skræmmende lysgivere, som vi
også stiller rundt om i skolegården.

Inden længe skal vi i gang med vores juleforberedelser. Det bliver også en hel del
anderledes, end det vi er vant til.
Nogle af børnene har allerede fundet nissehuerne frem - måske i stedet for
18

almindelige huer:-), mens andre er begyndt at synge julesange:-)

Brahesminde Skoler & Børnehuse
Børnehus får nyt børnebibliotek.
Den 23. september fik Horne Børnehus et nyt mini bibliotek, som bl.a. skal være
med til at udvikle læselysten blandt børnene. Det nye bibliotek indeholder 450
bøger som fire gange om året vil blive skiftet ud. Børnene får lov til at tage
bøgerne med hjem, så de kan kigge i dem sammen med deres forældre. Børnene er
allerede meget glade for biblioteket og bruger det flittigt.

Udelivet fylder mere efter Corona.
Natur og udeliv fylder meget i børnehuset, særligt efter coronaen, hvor børnehuset
lavede en omstrukturering, som betød at alle børn og voksne skulle være udenfor
fra kl. 7:30-16:30 hver dag. Tiden udenfor bliver brugt på en masse forskellige
aktiviteter. Nogle følger årstiderne med temaer om regn og vind, og da efteråret
nu er trådt ind, er der blandt andet blevet lavet forskellige aktiviteter med
kastanjer.
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Markhus Sinebjerg
___________________________________________________________
Indlæg ved stiftende generalforsamling af foreningen Markhus Sinebjerg

Af tidligere ejer af markhuset Niels Erik Præstekær.
For mig har markhuset altid været noget særligt, et rart og særpræget hus med gode minder. Det
ligge et stykke fra min fædrene gård så det var sjældent vi kom der, men så når vi kom der var det
for at hente de aktuelle maskiner som skulle bruges i marken. Det mest spændende var høsten, så
skulle alt ud af huset for selvbinderen stod bagerst. Det var et større projekt som tog nogen tid. Da
loftshøjden var meget lav, skulle vi montere vingerne, som var taget af for at selvbinderen kunne
komme ind.
Jeg husker markhuset med stråtag og høj rejsning, men taget mod syd var meget dårligt.
Sidst i 1950 érne blev det fjernet og en anden tagkonstruktion med lav rejsning og eternitplader
blev lavet af min bedstefar og karlene. Det var jeg ikke imponeret af, men det var nok økonomien
og tidens trend som gjorde valget.
Funktionen som maskinhus virkede helt frem til 1979, hvor en stålhal på gården tog over.
Så var der en årrække uden noget egentligt formål, men i 3 – 5 år var det lånt ud som jagthytte til
den lokale jagtforening.
Så skete der meget lidt indtil en sommerdag for 3 – 4 år siden, hvor der var halm på marken ved
siden af markhuset. Halmen skulle presses og maskinstationen kørte ind af den brede indkørsel,
men da han var færdig tog han vejen tilbage mod vest, forbi markhuset på sydsiden. Det var ikke
godt, for den smalle passage der er, gør at han rammer markhuset og det meste af vestsiden rives
ned. Efterfølgende stives huset af så det ikke falder sammen.
Nu var vi så der, hvor der skulle træffes et valg – nedrivning eller en meget omfattende renovering.
En god arbejdskollega Finn Schaarup prikkede til mig med en genopførelse som oprindelig – vi fandt
gamle billeder og han lavede et flot skitseoplæg – så nu var tvivlen væk – jeg måtte i gang.
Jeg var tæt på min pensionering og kunne måske selv gøre noget ved det, så derfor fik jeg dispensation til tilbageførsel af Kystinspektoratet i dec. 2015.
En af mine gode debattører fra kampen om Nationalpark Sydfyn, Per Brunsgaard, Friluftsrådet, ser
min dispensation og hen vender sig fordi det er det eneste bevarede markhus på Sydfyn og der er så
kun to tilbage i landet. Men skulle Friluftsrådet hjælpe skulle det være til gavn for friluftslivet. Det
var jeg ikke lige klar til, det var ikke min plan.
Jeg gik i gang med at få lidt tilbud frem og så kom chokket, det var noget dyrere end jeg havde
forstillet mig. Jeg fik undervejs en meget stor opbakning til projektet fra Horne Lands Folkemindesamling, Øhavsmuseet, Stråtagsforeningen, Faaborgegnes Efterskole og Horne Løbeklub.
Efter nogen tid tog jeg så igen kontakt til Per Brunsgård og vi aftalte et møde hvor Michael Martin
Jensen som sidder i bestyrelsen for Naturturisme også kom med. Mødet sluttede med at jeg
”overgav” markhuset til friluftslivet, madpakkehus, Grønt Støttepunkt eller lign.
Et lille år går før der endelig sker en meget aktiv indsats fra Naturturisme I/S i løbet at 14 dage er vi
på Underværker og nok likes til at søge hos RealDania. Men ejerskabet måtte ikke være privat.
Jeg vil gerne være sikker på at markhuset ikke pludselig forsvinder og tilbyder Øhavs Muset
markhuset, de takker nej. Og så er der kun en forening/fond tilbage som kan gennemføre mine håb.
Derfor sælger jeg Markhuset til foreningen Markhus Sinebjerg for 1 krone.
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Markhus Sinebjerg
Det seneste

Markhus Reddet - Grønt Støttepunkt

Sydfyns eneste markhus er sikret sin beståen. Markhuset er en meget vigtig del af
bondekulturen fra omkring år 1800, da gårdene blev udstykket fra landsbyerne.
Det var en midlertidig bygning på den tildelte jord, som blev brugt i forbindelse med
arbejdet på markerne. Husene forsvandt over tid, når gårdene var udflyttet.
Markhuset ligger tæt på Sinebjerg strand, Horne Land og er under kraftigt forfald.
Der er dannet en forening til Markhusets beståen – ”Markhus Sinebjerg”.
I samarbejde med sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav, er det lykkedes
foreningen, at sikre det nødvendige økonomiske fundament til at kunne tilbageføre det
gamle markhus til sit oprindelige udseende som et nyt grønt støttepunkt - med
information om husets historie, geologien i området og som madpakkehus.
Det er tænkt som et udflugtsmål, for lokale borgere, vandrere, cyklister og andre gæster
på Horneland, som har brug for en pause på turen og måske nyde den medbragte kaffe
eller madpakke. Derudover håber foreningen også, at de lokale skoler, foreninger og
motionister vil se muligheder i støttepunktet.
Målsætningen er at markhuset står klar senest i det tidlige efterår 2021, men gerne før.
Projektets samlede udgifter er 582.000 kr. og er blevet en realitet takket være tilskud fra:
o Landdistriktsmidler fra LAG SØM – kr. 260.000
o Lokale & Anlægsfonden – kr. 142.000
o Foreningen PlanDanmark – kr. 100.000
o Fynbo Fonden – kr. 80.000
1953
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land
v/Elna Johansen

På grund af Covid-19 har lokalrådet ikke kunnet afholde Årsmøde i 2020, og det
planlagte borgermøde den 6. oktober blev vi også nødt til af aflyse. Vi måtte også
aflyse det årlige arrangement 1. søndag i maj med rejsning af Majstang.
Vi håber at 2021 bliver anderledes, så vi igen kan afholde aktiviteter.
Lokalrådet søger velkomstambassadører til Horne by og omegn.
Har du lyst til at være med til at byde nye borgere i Horne velkommen, så meld dig
som velkomstambassadør til Elna på elna@horneland.dk eller på tlf. 62601991 eller
mobil 40278004.
Ud over at du kan være med til at give de nytilflyttede borgere en positiv oplevelse,
inviteres velkomstambassadørerne også med til de velkomstmøder Faaborg-Midtfyn
kommune invitere til.
I Dyreborg og Bøjden står beboerforeningerne for dette arbejde. I Horne og Bjerne er
der under lokalrådet udpeget velkomstambassadører.
Covid-19 og ensomhed
Vi har i lokalrådet valgt at tage problemet med ensomhed op, et problem som
angiveligt ikke er blevet mindre i disse Coronatider, hvor de fleste aktiviteter er
aflyst, og hvor mange afholder sig fra at mødes fysisk med andre mennesker.
Ensomhed kan være livstruende.
Projektet: Snak-sammen
Røde Kors har i et samarbejde mellem IT virksomheden Bobleberg og FaaborgMidtfyn kommune udviklet et On-Line program, der hedder ”Snak-Sammen”.
Teknologien er udviklet så systemet er nemt tilgængeligt og udformet med en enkel
og effektiv brugerflade, så alle kan deltage. For at kunne benytte systemet skal man
have adgang til en computer, en I-Pad, tablet eller en mobiltelefon.
Projektets målgruppe:
Målgruppen er primært ældre enlige kvinder og mænd over 65 år, men også alle
andre enlige mennesker, der savner social kontakt.
Har du lyst til at høre mere om dette tilbud er du velkommen til at kontakte Elna på
tlf. 62601991 eller mobil 40278004.
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Borgerbudget 2021
Om Borgerbudget 2021:
Borgerbudget i Faaborg-Midtfyn er blevet permanentgjort. Formålet med borgerbudgettet er, ”at
styrke den demokratiske deltagelse og udvikling”, og som delmål at styrke ”egnsprofileringen”.
Det skal ske ved at afvikle og gennemføre borgerbudgetprocessen for hver egn med det samlede
beløb til borgerbudget, frem for gennem hvert lokalråd og små projekter. Der er således afsat
150.000 kr. til hver egn.
Borgerbudgettet skal understøtte kommunens udviklingsstrategi.
Fynsland er tovholder på processen for at sikre løbende overlevering og erfaringsopsamling i
samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Få indflydelse på årets borgerbudget
Opstartsmøde Borgerbudget 2021
Tirsdag den 24. november kl. 17.00 – 18.30
Der inviteres til opstartsmøde af Borgerbudget 2021 i Faaborgegnen. Mødet foregår
online på Skype.
På opstartsmødet skal der nedsætte den styregruppe på mellem 5 og 7 medlemmer,
der får indflydelse på borgerbudget 2021 i Faaborgegnen.
Styregruppen vil planlægge borgerbudgetprocessen i Faaborgegnen – herunder
fastsætte eventuelle temaer, varetage indsamling af forslag, og beslutte hvordan
fordelingsprocessen skal foregå. Styregruppen understøttes af Fynsland og
kommunens administration.
Tilmelding skal ske til Johanne Holten på jholt@fmk.dk senest fredag den 20.
november.
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CORONA STOPPER IKKE ALT!

Horne Lands Støtteforening
Ikke alle traditioner må ligge i dvale på grund af Corona. Vi har lige gennemført malerikonkurrencen i samarbejde med skolen, den flotte årskalender med motiver fra Horne Land er i
trykken, og lige om lidt kommer også vores hyggelige og kæmpe julekalender til syne ved SPAR.

Vejkunst – malerikonkurrence!
Eleverne på Brahesminde Skole – afd. Horne har malet de malerier, som er sat op rundt omkring
på Horne Land.
Eleverne har fortolket temaet ”sport og aktiviteter på Horne Land”.
Malerierne bliver bedømt af Mikael Larsen og Sven Åradsson, og alle klasser får en kommentar
for deres arbejde. Der kåres et vinderbillede og den vindende klasse får 1000,- kr. til
klassekassen.
Dette års vinderbillede
lavet af 1. klasse

er

Se bedømmelsen af
alle malerierne på
vores facebookside
Horne Lands
Støtteforening.

Julepakkekalender
Traditionen tro opstiller HLS en kæmpe lågekalender ved SPAR.
Ved at købe et lod deltager du i lodtrækningen om en af de 24 gevinster. Lokale sponsorer har
skænket mange flotte gevinster - deltag endelig og vær med til at støtte Horne Land.
Du deltager ved at købe et lod i SPAR – udfylde det med navn og telefonnr. – og aflevere loddet i
den opstillede kasse i SPAR.

Et lod koster 25,- kr.
Årskalender
Endnu engang udgiver HLS en årskalender
med motiver fra Horne Land.
Køb den meget smukke kalender i SPAR for kun:

75,- kr.

Lodder og kalendere sælges i SPAR fra d. 20. november!
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Dyreborg Beboerforening
Så blev det november og ”corona” har lagt sin tunge hånd over
os alle og mange arrangementer er/bliver aflyst. Heldigvis bor
vi et dejligt sted, hvor efterårets smukke farver kan nydes på
vandre– eller cykelture.
Men tab nu ikke modet !!! Bliv ikke ”corona” træt.
På Dyreborg rører mange ting sig heldigvis og kontakten kan
holdes gennem ”DyreborgNyt” og facebook gruppen:
”Dyreborg”.
Nu kan vi flage!!
Horne Lands Støtteforening har foræret os 4 flagstænger
med flag. De sættes i huller ved Brombærvænget.
Private og foreninger kan leje/låne disse ved
henvendelse til: mariannegelund8@gmail.com
Fælles arbejdsdag d. 26 september !
Mange mødte friske op og nogle med avanceret
værktøj og maskiner, så nu er ”gamle” stier i skoven
igen farbare. Der blev samlet affald i grøftekanter og
vandkanter, men der var kun ganske lidt og det kan
vi takke alle jer, der går ture med en pose til affald.
Efter endt arbejde serverede Tine æbleflæsk og
flæskesteg, samt der var brunsviger til dessert.
Rigtig dejlig dag….

Litteraturkredsen nåede at
mødes 1. oktober, men novembermødet er aflyst. Vi håber det
bliver muligt at mødes
3. december som afslutning på
året. Besked på ”DyreborgNyt”

Kortspil startede 20. oktober og der
spilles nu hver tirsdag kl 10 - 12 med
behørig afstand og afspritning.

Den kreative gruppe samles hver torsdag
kl 10 - 12, hvor der males, strikkes, syes og
hygges. Det er ganske uforpligtende, så mød
blot op med dine egne sysler.
Vi hjælper hinanden med det vi kan.
Julemanden har fået corona forbud om at
komme på Havnen, men det holder ham ikke
helt væk. Børnene skal ikke snydes for deres
slikposer……
Derfor opsættes en rød postkasse ved
Sejlerstuen og her kan afleveres navn og
adresse på barnet.
Julemanden vil så i løbet af december
komme susende på sin scooter og aflevere
slikposen på adressen.
Postkassen er oppe fra 1/11 - 24/11 kl 16.00

Dyreborg Motion er startet op med
udendørs aktiviteter.
Onsdag kl 17.30 - powerwalk
Lørdag kl 9.30 - cykeltur
Bådebyggeriet arbejder med at klargøre
den lille depotbygning og der er holdt
rejsegilde. I selve bådebyggeriet er der
lagt et bjælkelag, der skal bære det indskudte dæk, hvor der skal være teknikrum og plads til kreative sysler. Der
arbejdes med at få lagt tag lige nu, men
kig ned og se det på det.

Efterårshilsen
Mie og Marianne
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Horne Lands Folkemindesamling

Fra Folkemindesamlingens generalforsamling den 11.marts 2020,
hvorefter intet har været, som det plejer!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Med alle forbehold har vi valgt en dato for Åbent Hus næste år,
så man kan sætte et ”forsigtigt” X i kalenderen ved den 21. marts 2021
Læs mere i næste nummer af Horne Lands Avis og på vores hjemmeside
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Coronaen har dog ikke stoppet en af efterårets faste begivenheder:
Det lokalhistoriske skrift STAVN årgang 2020 er udkommet!
Det kan købes ved henvendelse til kasserer Tove Jungfeldt, tlf. 62 60 18 66
HUSK: Man får rabat på købet, hvis man er medlem af Folkemindesamlingen.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
På grund af Covid-19 situationen er det kun muligt at besøge Folkemindesamlingen
efter forudgående aftale. Altså ingen faste åbningstider indtil videre.
Derfor kan det virkelig anbefales at tjekke foreningens hjemmeside, som holdes
opdateret med seneste nyt. Derudover er der som altid masser af spændende
fortællinger og billeder.
www.hornelandsfolkemindesamling.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Julehilsen fra Børneteateret OSCAR
Børneteateret OSCAR har besluttet, at der ikke bliver nogen juleforestilling i år. I skal
dog ikke snydes for et billede fra sidste års juleforestilling. Vi er meget
fortrøstningsfulde, og håber at vende stærkt tilbage til sommer.

Glædelig jul og godt nytår – pas godt på jer selv.

KALENDER 2020 - 2021
DATO

ARRANGØR

ARRANGEMENT

STED

"Julemandens slikposer"

se i avisen

Folkemindesamlingen

Åbent for besøgende

Kun efter forudgående aftale

20.

Horne Lands Støttefor.

Salg af julepakke- kalender Købes ved SPAR starter
i avisen

24.

Lokalrådet

Borgerbudget

Skype - se i avisen

Fredagsåbent

Fredagsåbent

afventer

November
1.-24.
Dyreborg beboerforening

TID

se

17-18.30

Januar
29.
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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

Fredagsåbent, fredag den 27. november 2020 er aflyst
På grund af coronavirus har gruppen bag Fredagsåbent dette efterår valgt
at aflyse fællesspisningerne i oktober og november måneder. Som
situationen er lige nu, er der ikke mulighed for at benytte aulaen på skolen
i Horne. Her ud over sætter forsamlingsforbuddet lige nu grænser for
antallet af personer og der er store krav til indretning, afstand og
afspritning. Med svingende forsamlingsforbud og restriktioner er det ikke
til at kende mulighederne om en måned eller to. Vi vil derfor hellere vise
samfundssind og aflyse end løbe nogen former for risiko i forhold til
coronavirus.
Sæt x i kalenderen:
Fredagsåbent, fredag den 29. januar 2021 kl. 17.45
Afhængig af udviklingen i coronavirus bliver der måske Fredagsåbent i
januar. Hold øje med Lysavisen, Facebook eller folderen, der ligger hos
Spar og Provianten i starten af januar.
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

