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Tid til forundring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er hvidt herude:  
kyndelmisse slår sin knude 
overmåde hvas og hård.........   (fra St. St. Blichers dejlige vintersang) 
Deadline for dette nummer er 2. februar – netop kyndelmisse, og her blev ovenstående foto 
taget. 
 
Opfordring til medlemmerne. 
Bestyrelsen for Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis har regelmæssigt brug for at 
kontakte medlemmerne (Kirke, Skole og Horne Lands foreninger) 
Det går nemt med telefon og mail, hvis vi vel at mærke ved hvem vi skal kontakte. Det 
drejer sig om formænd og kasserere. 
Desværre sker det ikke så sjældent, at nogle glemmer at informere os om ændringer på de 
poster. Og så har vi besværet. 
Derfor opfordrer vi jer til - i denne tid med mange generalforsamlinger – straks at give os 
besked, hvis der er nye folk på posterne. Henvendelse til Grethe Poulsen og Susanne Trolle 
eller til avisens mailadresse hornelandsavis@gmail.com 

På redaktionens vegne, 
Vibeke Bargfeldt  

 
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. 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 21 - 2020 sendes via e-mail 

på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 
 

DEADLINE er søndag den 3. maj 2020 kl. 12.00 
 

Tryk: ODENSE TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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julekalender 

Igen i denne sæson solgte vi skrabe julekalendere op mod jul. Mange var, som de tidligere år, 
meget villige til at købe en kalender eller to. Vi fik et flot overskud på salget på 13.000 kr. Da vi har 
været så heldige, at få mange dygtige nye instruktører i sidste og nuværende sæson, har vil brugt 
pengene på at sende instruktørerne på kurser, så de kan dygtiggøre sig inden for netop deres 
interesse-område. 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
Gymnastikopvisning 

  
Årets gymnastik opvisning løber i år af stablen lørdag den 14 marts. Vi starter kl. 14 med indmarch, 
og der vil som de tidligere år igen være vores flotte tombola takket være alle vores mange 
sponsorer. Så husk at mød op i hallen kl. 14 og få en dejlig eftermiddag i godt selskab med alle 
vores dygtige gymnaster og instruktører. Tag gerne hele familien med eller naboen under armen. 
Der kan købes kaffe/kage m.m. i vores cafe. 
 
 
    
 
 

Løbeklub 
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Hvis du er bosat i Horne kan du ikke undgå at have lagt mærke til alle de blinkende lys og lygter 
vinteren igennem, det er selvfølgelig vores aktive løbere og powerwalker fra løbeklubben, som 
hele vinteren har begivet sig ud på en tur i al salgs vejr. Vintersæsonen slutter onsdag den 11 
marts. Derefter starter sommerløb op den 18 marts, hvor vores dygtige instruktører samtidig står 
klar til starte træning op til royal run, som afholdes i forskellige byer her i foråret 2020, så 
overvejer du at starte op med at løbe/gå, så mød op om onsdagen kl 17.30 bag ved Horne 
hallen.  Du vil ikke fortryde det  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandags gå holdet 

Hver mandag formiddag kan det ske at I hører snak og grin. Det er såmænd friske gå motionister 
som går ture rundt på Horneland. De mødes hver mandag kl. 9.30 oppe ved hallen for at gå en 
frisk tur rundt på Horneland. Hvis I har lyst til både at få frisk luft, motion og socialt samvær er I 

mere end velkommen til at møde op eller kontakte: Grethe Poulsen på tlf.: 40427858 
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HUSK Generalforsamling 

  
I år har vi generalforsamling i Horne gymnastik forening den 31 marts kl 19.30 i Hornehallen, vi 
håber at se dig 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
LOTTOTRÆKNING  

 
 Måned   præmie   nummer   beløb  

 November  1.    39  500,00  

   2.     168  250,00  

    3.     166  125,00  

  December  1.    60  600,00  

    2.   06   300,00  

    3.   198  150,00 

  Ekstra  64  250,00 

Januar  1.  145  700,00 

  2.  167  350,00 

  3.  17  175,00 

 Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto. Et lod koster 120,00 kr. for et år med 12 
trækninger. Med 3 trækninger pr. gang + 1 Ekstra trækninger pr. 3 mdr. Overskuddet går til indkøb 
af redskaber til aktiviteter.  

Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 Hvis du ønsker 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 
 
Tirsdag den 25. februar holder vi årsmøde i hallens cafeteria kl. 20.00. 
 

Gratis søndagsbadminton for klubbens medlemmer: 
Du og din familie kan spille badminton om søndagen følgende dage: 
SØNDAG DEN 1. MARTS 2020 FRA KL. 12.00-14.00 
SØNDAG DEN 15. MARTS 2020 FRA KL. 12.00-14.00 
Tilmelding er ikke nødvendig, men vil man være sikker på at have en bane, kan man skrive sig på 
bookinglisten, som hænger i hallen på badmintons opslagstavle. 

 
 
Ungdom:                                                                                                                                                                                

Isabella Høgh og Ida Pilegaard            
kæmpede sig til en flot 1. plads i U13D damedouble, 
ved ABCD-turneringen i Faaborg lørdag den 1. februar. 
Stort tillykke til pigerne! 
 
 

 
Søndag den 2. februar afviklede vi et begynderstævne fra kl. 10-13 i hallen. I alt deltog 40 seje spillere 
fra forskellige klubber på Fyn - 14 af dem kom fra Horne. Det var en god dag med en masse badminton. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Badminton-udvalget 



I vinter sæsonen skyder Horne Skytteforening 15 m gevær hver mandag og onsdag kl.: 
18.30 og 15 m pistol hver onsdag kl.: 18.30 i Skyttecentret på Telemarken i Faaborg
hjemmeside: http://horne-skytter.dk, facebook: horne-skytteforening

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

Halvøskydning 2020
Halvøskydning afvikles fra 2. til 
8. marts, Det er 37. gang Horne 
Skytteforening afholder 
Halvøskydning.
Der skydes med gevær cal.22. 
og luftgevær

Generalforsamling:
på generalforsamlingen blev der 
valgt 2 nye medlemmer af 
bestyrelsen det er: Heidi Nyborg 
og Jakob Rosenkjær.
Tak til de afgående mangeårige 
medlemmer Conni H. Larsen og 
Søren G. Pedersen for deres 
store arbejde for foreningen.

Skole DM i Skydning 2019
28 elever fra 5. klasse på 
Brahesminde Skole Afd. Horne 
og Afd. Svanninge deltog i 5. 
klassernes Skole DM i skydning 
2019. Der blev skudt mange 
gode skydninger, og hold 1 fra 
Afd. Horne kvalificerede sig med 
en 15. plads i indledende runde, 
til Landsdelsfinalen i 
Skallebøllecentret, hvor de 
opnåede en flot 7. plads. På 
holdet var: Johanne Solvang, 
Emma Jensen, Marius 
Rasmussen og August Højbjerg.
Bedste hold fra afd.Svanninge 
blev nr.  29
Ialt deltog der 295 hold på Fyn

Horne Skytteforening

       

Halvøskydning

15m gevær og
Luftgevær
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  1845 - HORNE MANDSKOR - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Horne Mandskor fejrer 175 års jubilæum  
med en stor reception lørdag den 6. juni i Horne Forsamlingshus 

Faaborgkunstneren Oliver Streich arbejder på en invitation, der senere sendes ud 
til korets samarbejdspartnere. Herudover vil det naturligvis glæde os også at se 
personer, der har fulgt koret i nogle af de mange år. 

         Dagens program ser således ud: 

- Formand H.C.Glasdam byder velkommen kl. 11.00 
- Der bydes på et glas vin og kransekage, mens Horne Mandskor synger 

”Champagnegaloppen” af H.C.Lumby 
- Hyggeligt samvær og tid til at besigtige de udstillede arkivalier 
- For evt. gratulanter er ordet frit 
- Horne Mandskor underholder 
- Der bydes på et lettere traktement  
- Formanden takker de fremmødte og for evt. gaver 
- Receptionen forventes at slutte kl. ca. 13.30 

 
             VELKOMMEN TIL JUBILÆUMSRECEPTION 

Den 1. juni 1845 opfordrede den daværende pastor Bangs 2 døtre den lokale organist til at 
oprette et sangkor ”til højnelse af den kirkelige sang”, som det står skrevet i korets 
stiftelsesdokument, som heldigvis stadig findes. Dette var starten på Horne Mandskor, der 
har været aktiv siden, og som her i jubilæumsåret er mere sprudlende end nogensinde før 
og tegnes af 49 sangglade herrer. 
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Horne Lands Folkemindesamling 
  

 ÅBENT HUS 
 

 SØNDAG DEN 8. MARTS 2020 kl. 10 – 17 
 Skolevej 2, Horne 

 

 

 

 

                    Roerensning                          4. maj 
  

Trækkraft og håndkraft på Horne Land  
 

Se et bredt udsnit af redskaber og håndværktøj samt arbejdstøj  

 
Fotoudstilling i anledning af 75 året for befrielsen i 1945 

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

permanente udstillinger 
 

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

Rampe forefindes til kørestolsbrugere 

Husk at tjekke:  
 www.hornelandsfolkemindesamling.dk 

for seneste nyt! 
 

I anledning af 100 året for genforeningen med Sønderjylland 
 

Indsamler vi til opbevaring på arkivet fortællinger, erindringer, dagbøger, breve 
og lignende, som kan fortælle om denne periode. Vi tager også gerne kopier, 
hvis man ikke måtte ønske at aflevere originalmaterialet. 

 
I samarbejde med Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn og Horne Lands Lokalråd 

arrangerer HLF den 14. juni 2020 en fejring af genforeningen. 
(mere om dette i næste nummer af Horne Lands Avis). 

 
Der afholdes ordinær 
generalforsamling i vore lokaler 
onsdag den 11. marts kl. 19.30 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
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         Interaktiv legeplads i   
                Horne Hallen              

Prøv alle de sjove spil for hele familien 
1. time incl. instruktør…… kr. 450,- 
Efterfølgende timer………. kr. 350,- 
For pakketilbud kontakt halbestyreren: 42215114 

BEMÆRK - FÆLLESMØDE 
ÅRSMØDE    GENERALFORSAMLING 
HORNE HALLENS BESTYRELSE OG HORNE HALLENS STØTTEFORENING 

AFHOLDER FÆLLESMØDE I HORNE HALLENS KANTINE 
ONSDAG D. 4. MARTS KL. 19.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne – forslag fremsendes til bestyrelserne 8 dage før mødet 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Vi havde glædet os til, at det istandsatte og ny renoverede læringscenter og  
de nye faglokaler i kælderen kunne blive vist frem ved skolefesten i februar. 
Det blev desværre ikke tilfældet, men som I kan se på billederne her, er der sket ting og 
sager i rummene og uden for over mod hallen. Vi er optimistiske og tror på, at det færdige 
resultat bliver godt. Både for skolen i det daglige, men også for de mange fritidsbrugere, 
som flittigt benytter skolens lokaler.  2 billeder fra biblioteket 
                                                             

Kælderen 

  

 

 

 

                      Der er kommet brandtrappe op og gravet ud over mod hallen 

Vi håber, at alt blive færdig til fremvisning på MARKEDSDAG 2020, den 28. maj. 

 

 

 

 

0H vandt årets trafikkonkurrence i Faaborg-Midtfyn Kommune 
Eleverne i 0. klasse har vundet en præmie i forbindelse med den landsdækkende kampagne 
’Børn på vej’. Det er kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, der står bag 
konkurrencen, som skal være med til at gøre børn mere trafiksikre.  
 

Den digitale indskrivning til kommunens børnehaveklasser 2020 er netop afsluttet. I 
afd. Horne kan vi, som det ser ud lige nu, byde velkommen til 6 piger og 3 drenge efter 
sommerferien..   



Brahesmindes 6. kl til Julemarked i Flensborg (som led i tyskundervisningen) 

6.klasserne fra Horne og Svanninge tog færgen fra Bøjden en tidlig morgen. Palle kørte bussen 
og Klaus Thormand, var med som gæst. Vi havde en fantastisk tur. 

Brahesminde Skoler & Børnehuse  

I Faaborg-Midtfyn kommune er målet, at alle børn skal kunne komme sikkert rundt i 
trafikken fx til og fra skole. I august satte kommunen plakater op ved alle skoler med 
budskabet ’Børn på vej’ for at minde trafikanterne om at passe på de nye i trafikken.  

Samtidig underviser skolerne børnene i sikker adfærd i trafikken, så børnene også lærer 
at passe på sig selv. I den forbindelse har alle 0. klasser fået udleveret ’Min Trafikbog,’ 
hvor børnene har skulle løse opgaver om sikker adfærd i trafikken. Fx skulle eleverne 
finde den sikreste vej til skole, og vise hvordan cykelhjelmen spændes korrekt.  

Blandt de klasser der har svaret på opgaverne, har kommunen udtrukket 0H, som bliver 
præmieret for deres besvarelser. Præmien var et sæt cykellygter til hvert barn i klassen 
samt 10 cykelhjelme til skolen, som må lånes til de elever der har glemt når en klasse skal 
på tur.  

Cykellygterne blev overrakt 0. klasse af Udvalgsformand for Teknik og Miljø Søren 
Kristensen og cykelhjelmene blev overrakt af 0. klasse til morgensang fredag. Stort 
tillykke til 0H. 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

 



Brahesminde Skoler & Børnehuse  

 

Uhhh, vi har haft travlt i de sidste måneder. Vi har holdt julearrangement med fjollede 
voksne, der ville snyde forældrene for børnenes Krybbespil, ved at lave deres eget show. 
Heldigvis fik børnene leveret den rigtige udgave, både hjemme og i kirken. 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her har vi ”Fake holdet”                  … og her…  kommer De dygtige skuespillere i Krybbespillet.  

                    …og det smukke Luciaoptog i pensionistforeningen 

Der har været Bedsteforældredag, hvor der blev sunget sange, lavet juledekorationer og 
ikke mindst hygget. Salen var fyldt og det er dejligt med så megen opbakning.  
 
       
 
 
 
 
 
 
Vi havde også Julemanden på besøg og børnene var så forventningsfulde og spændte.  
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

     
Besøg af Lysfeen i januar. Lysfeen har  
sendt breve til børnene og har givet små  
opgaver gennem måneden.  
Sidst men ikke mindst; ca 130 forældre,  
Bedster og børn mødtes en sen efter- 
middag og gik lanterneoptog gennem Horne  
i mørket og Lanternesangen blev sunget. 
 
 
 
 
 
                                                   Vores naturgruppe består af børn fra såvel Horne som  
                                                   Svanninge. Vi køre ud med bussen til Sollerup, Dyreborg, 
                                                   Bøjden eller naturlegepladsen. Vi har stor succes med       
                                                   vores Græshopper.  
                                                   Den 1.april skyder vi Forårs SFO’en i gang, og der bliver                 
                                                   således nye pladser i gruppen. 
 

GENERALFORSAMLING i 

Børneteateret OSCAR 
Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.30 i SFO’en på Horne Skole 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formand Tina Jungfeldt i 
hænde senest 7 dage før, evt. på mail oscarteater@gmail.com  

 

Bliv medlem af foreningen Børneteateret OSCAR: 

Alle er velkomne til at melde sig ind, oplys blot navn og mail ved indbetaling. 
Kontingentet er uændret 100 kr. og kan indbetales på foreningens konto, reg.nr. 0828 
kontonr.  000-36-00653.  Følg med på facebook og på lysavisen hos SPAR Horne og 
Provianten i Dyreborg   http://www.facebook.com/Borneteateretoscar/ 
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Tårnuret 

Igen kan man, når man passerer kirken fra Søren Lundsvej, løfte blikket og se, hvad 
klokken er. Efter alle kunstens, og Nationalmuseets, regler er det gamle ur frisket op og 
klar til at udsige tidens gang for os med sine gyldne tal og visere omgivet af dybblå farver 
og ornamentik. I andet forsøg kom uret på plads. Det første forsøg mislykkedes, fordi en 
lille mus havde sat sig fast i liftens styresystem. I mellemtiden stod det store ur i 
Graverhuset, så vi i detaljer kunne iagttage urskiven. Det siges, at evighedens farve er 
dybblå. I så fald har vi et tårnur, hvor viserne går med evigheden rundt om sig.  

Menighedsrådsvalg 2020 

Hvert 4. år er der i de fleste sogne valg til menighedsrådet. Denne gang kommer valget til 
at foregå efter en ny valglov, hvor orienteringsmødet og valgmødet er skilt ad. Her i foråret 
vil det siddende menighedsråd indkalde til orienteringsmøde og fortælle om arbejdet og 
planerne for den kommende tid, hvor ikke mindst den store istandsættelse af kirken vil 
fylde.   

I Fåborg Provsti, som inkluderer kirkerne i den sydlige del af Fåborg-Midtfyn Kommune 
har provstiudvalget sat de store anlægsønsker i rækkefølge. Lige nu står Fåborg Kirke for 
tur. 2023 er det Horne Rundkirke, der får en grundig istandsættelse. Vi har længe gjort 
forberedelser og holder lige nu møder med den arkitekt, vi har valgt ud efter en omfattende 
proces, Martin Jonø fra CW-arkitekterne i Svendborg. MJ bor i Bøjden med sin familie og 
er en erfaren kirkearkitekt. 

Det nye i valgloven er altså, at hvad der før foregik på samme aften, foregår nu med flere 
måneders mellemrum. Tanken er, at interesserede kan høre om arbejdet i menighedsrådet 
ved orienteringsmødet og tænke over en eventuel opstilling af sig selv eller andre i de 
næste måneder og fremkomme med forslag til valgforsamlingsmødet. 

 

 

 

 

Læs mere på www.hornerundkirke.dk når tiden nærmer sig. 

 

@gmail.com 

Horne Sogns kirkeblad 
Forår 2020 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Lokalrådet afholder Årsmøde er fredag den 24. april 2020, som 
afholdes efter konceptet Fredagsåbent med spisning på Horne skole.  
 
Det er blevet en fast tradition, at Årsmødet i Lokalrådet starter med spisning Kl. 
18.00 (vi mødes kl. 17.45) og det koster 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn at 
deltage i spisningen.  
Tilmelding på tilmelding@horneland.dk. Eller på tlf. 62601991 senest mandag den 
20. april.  
Selv om du ikke ønsker at deltage i spisningen kan du deltage i Årsmødet der starter  
Kl. 19.30. Lokalrådet giver kaffe og kage til Årsmødet.  
Dagsorden til Lokalrådets Årsmøde 2020 jf. vedtægterne. Dagsordenen vil være 
tilgængelig på www.horneland.dk fra 1. april 2019.  
 

 
Affaldsindsamling 2020 

 

Hold Horne land ren. 
Kom og deltag i ” store oprydningsdag”  
  
Danmarks Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsindsamling søndag  
den 26. april og Horne Land er naturligvis med. 
Lokalrådet opfordrer derfor alle til at give en hånd med. 
Vi mødes kl. 10.00 ved Spar i Horne, hvor der vil blive uddelt affaldssække og 
uddelegeret diverse ruter. Forventet afslutning kl. 12.  
Læs mere på www.dn.dk/affald og på #Horneland et godt sted at være.  
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Rejsning af Majstang  
søndag e ermiddag den 3. maj  
kl. 13.00 – 16.00 2020 i Sørens Ha-
ve, Søren Lundsvej i Horne.  
Det er blevet en fast tradi on at binde en ny 
krans l majstangen i Sørens have, og den 
tradi on vil vi i lokalrådet gerne holde i 
hævd.  
Som sædvanlig starter vi med at binde en ny 
krans. Medens kransen bindes er der andre 
der laver ak viteter for børn og voksne, så 
det bliver en hyggelig e ermiddag præget af 
fællesskab og hyggeligt samvær. Når maj-
stangen er rejst er der fællessang, tale og 
underholdning ved Horne mandskor og   
musik for sjov.  
Lokalrådet er vært ved kaffe og kage.  

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

Bakkedal inviterer i samarbejde med 
lokalrådet l workshop om den  
selvforsynende have. Du lærer om 
kompostering, såning og dyrkning.   

Deltagerbetaling: 250 kr. inc. middag, 
e ermiddagskaffe, planter og frø. 

Tilmelding l:  

lmelding@horneland.dk 

Senest den 28. marts 

Besøg på Bakkedal lørdag den 4. april 2020 fra kl. 10—16 
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         Generalforsamling  
                            i Horne Forsamlingshus. 

 
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset 
Tirsdag den 17. marts 2020, kl. 19.00 

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

formanden i hænde senest den 10. marts 2020. 
Bestyrelsen.  

 

 

GODT NYTÅR 
BBF indkalder hermed til GENERALFORSAMLING i Færgegårdens Fælleshus 

LØRDAG DEN 7. MARTS 2020 KL. 16.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

MØD TALSTÆRKT OP FOR AT VÆLGE NYE BESTYRELSESMEDLEMMER. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning. Medbring selv mad, service og drikkevarer. 

Med venlig hilsen 

Bøjden Beboerforening 

BENYT DE DEJLIGE STEDER VI HAR I BØJDEN: 
LEGEPLADSEN MED GODE LEGEREDSKABER – TREKANTEN MED BORD/BÆNKESÆT OG FLOT UDSIGT – 
FAMILIEHAVEN MED GRILL OG BORD/BÆNKESÆT – OG INDEN LÆNGE BLIVER BADEBROEN KLAR.  
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HORNE LANDS 

HJERTESTARTERFORENING 
 

Som I ved, er vi i gang med at udskifte vores hjertestartere. 

De første 4 blev udskiftet i november 2019 og sådan fortsætter det i hhv. 2021 og 2023. 

Funktionsdygtigheden vil således blive sikret fremover og vi håber at de gør gavn, der hvor der måtte 
være behov. 

Følgende er hentet fra Region Syddanmarks hjemmeside, hvor der bl.a. står: 

Region Syddanmark har, ligesom Region Midtjylland og Region Hovedstaden, besluttet at skifte fra 
Dansk Folkehjælps ”Danmark redder liv” til Trygfondens ”Hjerteløberordning”, med forventet start 
den 1. maj 2020. 

Det skulle give den bredest mulig dækning, og én fælles løsning i form af én app med mange frivillige 
på tværs af regionsgrænser. Vi har mange førstehjælpere i Region Syddanmark under Danmark 
Redder Liv, men endnu flere under hjerteløber-projektet, og dem bør vi samle i én fælles løsning. 

Danmark Redder Liv har cirka 4.500 førstehjælpere, mens Hjerteløberne har cirka 61.000. 

Trygfonden stiller ikke krav til, at man har gennemført en førstehjælperuddannelse for at blive hjer-
teløber. 98% af de nuværende har dog kursus i hjertelungeredning.  

Flertallet i udvalget ser dog gerne, at så mange som muligt har en førstehjælperuddannelse, når de 
bliver kaldt ud. Regionen vil derfor undersøge, om de kan tilbyde en række førstehjælpskurser i hjer-
telungeredning. 

Regionsrådet har tidligere afsat 1 million kroner om året til førstehjælperområdet. Forhåbningen er, 
at pengene blandt andet kan bruges til uddanne førstehjælperne og uddele førstehjælperveste til dem, 
der måtte ønske sig en vest og dermed tydeligere signalere, at de kommer som førstehjælpere. 

Beslutningen vedrørende førstehjælperne vil ikke påvirke regionens øvrige akuthjælperordninger, 
der fortsætter som hidtil. 

I skal hermed være så velkommen til generalforsamling; så I derved både kan komme med input 
og/eller yde støtte til den sag, som vi synes er vigtig. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Generalforsamling 

Afholdes den. 24. marts 2020 kl. 19.30 på Faaborgegnens Efterskole.  
I ”Asgård” på 1. sal, i hallen – nede bagved. 
Dagsorden ifl. vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt 
til formanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. 
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Min mor Edith Kej Nielsen, Bøjden, (senere Millinge) var i sommeren 1947 elev på Den 
jyske Idrætshøjskole i Vejle. Hun var født på Bygmestergården i Horne. 

Her skrev hun om følgende oplevelse fra befrielsesdagene i begyndelsen af maj mdr 
1945: 

Jeg vil prøve at fortælle lidt om Dagene før og omkring den 5te Maj. 

I Foraaret 1945 kunde vi se, høre og mærke, at Krigen snart vilde faa Ende, og som man 
tit sagde: ’Nu kan Tyskerne da ikke mere, nu er Krigen snart slut…’ 

Jeg skulle have en ny Plads til Maj efter at have været hjemme og passet Arbejdet i to 
Aar. Sammen med en Veninde bestemte vi os til at finde en Plads i Odense. 

Det havde jeg ret let ved, da der kom Bud fra en Komtesse B.B.S (Bille Brahe Selbye), at 
hendes Søster i Odense manglede en ung Kokkepige til første Maj. 

 Det syntes jeg godt om og var i Odense en Dag sammen med min Søster og blev fæstet 
til Pladsen, som saa skulde betrædes til 1ste Maj. 

Men der herskede en vis Ængstelighed og Uro i dette hjem, der havde Krigen saa nær 
inde paa Livet, som nogen kunde have den, da deres Svigersøn Baron Wedell sad som 
Fange ved Tyskerne i Schellhuset og deres Søn’s Barn, Steen, var flygtet til Sverige. 

Men optaget som jeg var af min nye Stilling, skulde de sidste Dage snart forsvinde 
hjemme i Horne med at faa alt færdigt til Dagen. De sidste Dage i Foraaret -45 gav os 
mere at tænke paa end lige det, som skulle ske den 1ste Maj. 

I Horne var der meget illegalt Arbejde, hvilket gav til Følge, at 10 -12 Mand blev taget til 
Fange af Tyskerne og deres Medhjælpere og ført til Frøslev. 

En Torsdag Eftermiddag paa en klar, smuk Foraarsdag, Solen stod højt paa Himmelen, 
og en frisk Foraarsvind blæste ind over Landet, fik Horne by igen Besøg af vore ’grønne 
Kammerater’, som kom med store Biler og gjorde holdt ved det Hus, som de faa Dage 
før havde taget Manden fra. Nu blev resten af Familien jaget ud med kun 10 min’s 
Varsel, der blev lagt Bomber, og faa Minutter efter var Huset sprængt i Luften med 
Møbler, Tøj og alle andre Værdier, som nu fandtes i et saadant Hjem. Egnens Folk var 
saa forskræmte og urolige, at de næsten ikke turde se paa hinanden og tale sammen. 

Otte dag før jeg skulde tiltræde min nye Plads i Odense, fik jeg gennem min søster at 
vide, at Baron Wedell, som vi husker det store Bombardement af Schellhuset, havde 
prøvet paa at springe ud fra Vinduet paa 5te Sal for at befri sig fra Tyskerne. Som vi 
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husker, var der de Mennesker, der slap derfra med Livet i behold, men Wedell havde 
brækket sin Rygsøjle. Han levede dog alligevel et Par Dage derefter, hvor han var indlagt 
paa et Hospital under streng Bevogtning. Hans Kone maatte ikke engang komme 
indenfor og besøge ham, men fik den Besked at Wedell havde det godt og var snart rask 
igen. Det slog dog ikke til med de Ord. Mærkeligt som det end lyder, fik Familien dog 
hans Lig udleveret, og man kunde da faa lov at vise ham den sidste Ære. 

Baron Wedell sad i Celle sammen med Folktingsmand Paul Sørensen, som ogsaa var 
med i Springet fra Schellhuset. Paul Sørensen blev igen fanget af Tyskerne og indlagt 
paa et Hospital. Han overlevede det og blev befriet den 5te Maj. Nu er han igen, efter 
nogen tids Sygeleje rask og kan tage sit Arbejde op. Han skrev i Sommeren 1945 et 
langt, smukt Stykke om Baron Wedell fra deres Fangenskab sammen i Tyskernes 
Hænder, som den gode Kammerat og Mand han havde været. 

Endelig naaede vi første Maj, hvor Turen til Odense skulde finde Sted. Min Veninde som 
ogsaa havde faaet Plads derinde, ikke langt fra Villaen, hvor jeg skulde tjene, fulgtes jeg 
sammen med. 

Vi tog Turen paa Cykel og Ruth’s Mor sagde til os, da vi kørte, at hvis vi nu hørte 
Kirkeklokkerne undervejs, saa er der blevet Fred. Men det blev ikke den Dag, vi fik den 
store Nyhed og det glædelige Budskab. Det kom først til os den 4. Maj om Aftenen, hvor 
den unge Pige, som jeg nu tjente sammen med og jeg selv, kom ned i Stuen og hørte det 
sammen med de andre i Radioen. 

HURRA! Nu skulle vi alle være glade. Nu er der Fred. 

Næste Dag begyndte tidligt. Festdagen skulde jo fejres, og det blev den. Min Frue 
bestemte straks en lille Festmiddag for Familien i Hjemmet om Aftenen. Det hele skulde 
tilrettelægges og til dels gøres færdigt om Formiddagen, da min Medtjenerinde Ellen og 
jeg om Eftermiddagen skulde have fri et Par Timer og ind i Byen  og se, hvordan den ene 
Stikker og Nazist  foran Raadhuset blev ført frem foran den anden, saa Folket kunde 
haane og se dem, som saa skammeligt havde gjort vort Land skade under Krigen. Jo, der 
var meget at se inde i Byen. 

Det som glædede mig mest, var dog at se vort Politi igen i den sorte Uniform paa Vagt i 
Gaderne. Ja, jeg skal love for, at der var Liv i den lille Odense By. 

Snart var det tiden, at Ellen og jeg igen skulde ud til Arbejdet, desværre, det var dog saa 
spændende at se paa, men vi skulde jo tilbage og gøre det sidste af Middagen til rette. 
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Vi var nu næsten naaet ud af Byen igen, men da vi var i Klaregade, kom vi paa den skøre 
Tanke, at vi lige skulde en Tur ind i Byen igen. Vi steg op i den første Sporvogn, vi mødte. 
Den havde ikke kørt ret langt ind mod Byen igen, før der blev raabt ’Dæk jer’. Trods 
Pladsen var lille, smed vi os alle ned paa Bunden af Sporvognen, indtil vi lidt efter kunde 
snige os ind i eet af Husene ved siden af. Der stod vi en tid sammen med mange andre 
og hørte Kuglernes Susen og Knalden udenfor.  

Men hvad skulde Ellen og jeg dog gøre? Tiden gik, vi skulde altsaa Hjem, og ikke længe 
efter vovede vi os udenfor Døren. Der løb flere af vore Betjente med Gevær og skød og 
værgede sig mod Hippofolk, som havde gjort al denne uhyggelige Uro igen. Her spurgte 
vi dem, om der kunde ske noget ved at skynde os og rende ud paa Langelinie? De sagde, 
det måtte vi bestemt ikke! Jamen, hvad skulde vi dog gøre? Vi skulde hjem. Ved vort 
Spørgsmaal igen, sagde de: ’Det er paa eget Ansvar!’ Godt, saa løber vi, og jeg maa sige, 
det var med Fart paa, vi kom om paa den anden Side af Gaden og hjemad. 

Men vi blev standset af mange Mennesker undervejs, som skulde have Svar paa den 
Ballade og Krig indefra Byen. En ung Mand, som kom meget i Hjemmet, hvor vi havde 
Plads, kom paa Cykel indefra Byen. Hans Læbe var i sin Flugt fra Byen ramt af en Kugle, 
men dog kun lidt beskadiget. 

Endelig naaede vi da til Villaen i yderste Øjeblik, men der mødte os bestemt noget 
andet, end vi havde forventet. Udenfor stod en hel del af Naboerne og sagde, at vi ikke 
maatte gaa ind. Paa Døren sad en Seddel ’Sigtet for Krigsforbrydelse’ osv. Det fattede vi 
ikke helt, men sandt var det. 

Naa, det var næsten Aften, saa vi maatte lade Tanken gaa tilbage til os selv. Hvad skulde 
vi? Ja, vi var jo nødt til at køre hjem. Min Cykel var ved Cykelsmeden og Ellen’s stod og 
var flad, saa dem kunde vi ikke faa meget Hjælp fra, men saa stod Fruens og Familien 
Baron Wedell’s Cykler der, saa dem blev vi nødt til at laane til vi hørte, hvordan det de 
næste dage vilde gaa med det hele. Det var gode og lette Cykler, saa vi var sådan set 
ikke kede af Byttet, for nu gik det rask hjemad. Nu skulde vi hjem og se om 
Festlighederne blev fejret hjemme. Jeg blev standset op flere Gange af Folk undervejs, 
som saa jeg kom fra Byen. De var nysgerrige og vilde have noget at vide. 

Inden jeg naaede hjem til Horne, blev jeg igen holdt op og skulde efterses, men dem der 
gik Vagt ved Sognegrænsen, viste sig at være nogle af vore gode Mænd, der maatte gaa 
under Jorden om Vinteren. Da de saa, det var mig, blev jeg selvfølgelig ikke undersøgt, 
men fik at vide at der igen var blevet Ro i Odense. 
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Snart var jeg i Horne, og der blev gjort store Øjne, da jeg kom hjem midt under det hele. 
Jeg var med til Fakkeltog gennem Byen, og vi sang mange af vort Lands skønne 
Fællessange. Aftenen sluttede med en rigtig god gammeldags Kop stærk Kaffe ved min 
Broder, som er Købmand. 

Næste Morgen skulde vi tidligt op. Det var Søndag, og alle skulde til Kirke for ogsaa der 
at høre vort Budskab om Freden blive lyst. 

Mandagen begyndte med straalende Sol, og den Dag skulde ikke gaa stille hen, for da 
vendte alle Sognets Mænd hjem fra Frøslev. Byen var klædt i sin Festdragt med Flag og 
Blomster. Udenfor Byen var rejst en stor Æresport, og da de meget ventede Mænd 
skulde holde deres Indtog, havde Faner fra alle Byens Foreninger og med Musik i 
Spidsen taget Opstilling, klar til at gøre sit til at gøre Modtagelsen saa hjertelig og festlig 
som vel muligt. 

 
 

Vi er godt i gang igen efter jule og nytår 
 

Cyklerne er stadig i fulde omdrejninger og der er endnu ikke 
noget sne, som forhindrer de kører. 

 
Vi holder generalforsamling den 12. marts 2020. 
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HORNE VANDVÆRK 
 

 
 

ÅRSBERETNING 2019 

 
ANTAL MEDLEMMER 
Andelsselskabet HORNE VANDVÆRK består pr. 31.12.2019 af 499 medlemmer. 
479 Enfamiliehuse       -       15 Landbrug       -         4 Institutioner        -       1 Storindustri. 
 
BESTYRELSESARBEJDE 
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder med kvartalsregnskab og der har været deltaget i 
fællesmøde med Faaborg – Midtfyn kommune og de øvrige Vandværker i kommunen. 
Fra mødet med kommunen fremkom følgende: 
Kommunen går i gang med nye vandforsyningsplaner med fokus på pesticider, som jo har 
givet store udfordringer for mange forsyninger rundt i landet. Indtil videre, har vi her i Horne 
været heldige og er endnu ikke stødt på pesticider i vores analyseresultater. 
Staten har pålagt kommunerne at udarbejde nye vurderinger af boringsnære 
beskyttelsesområder, BNBO. Kommunerne skal de kommende år gennem følgende to faser 
for at mindske risikoen for grundvandsforurening med pesticider: 
FASE 1: Kommunerne skal inden den 31. december 2022 besigtige alle BNBO'er i deres 
respektive kommuner for at se, om der er behov for en yderligere beskyttelsesindsats for at 
mindske risikoen for forurening med pesticider. Det er alene BNBO'er, som ligger på 
landbrugsjord og andre arealer, hvor pesticider bliver brugt til erhvervsmæssige formål (f.eks. 
på gartnerier, planteskoler og arealer med juletræsproduktion), der skal besigtiges. Private 
husejere bliver altså ikke berørt. 
FASE 2: Hvis kommunerne ikke når at besigtige alle BNBO'er inden den 31. december 2022, 
vil partierne indføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO'erne.  
 
Fjernaflæste målere er nu succesfuldt opsat alle steder og den årlige aflæsning blev 
foretaget den 30 november 2019, hvor Jeg (formanden) cyklede en tur rundt forbi alle vores 
forbrugere og hjemtog alle aflæsninger indenfor samme dag. Der blev foretaget nogle få 
justeringer og opdateringer i systemet undervejs med stor succes. Selv målere med 
uhensigtsmæssig placering blev opfanget, nogle steder krævede det godt nok, at man 
cyklede langsomt forbi eller stoppede helt op.   



35

 

Så fremover foretages årsaflæsning typisk den sidste dag i november. Selv om vi hjemtager 
aflæsninger ca. 4 gange/år er det stadig grundejerens ansvar at kontrollere sin måler med 
jævne mellemrum og tjekke om forbruget er fornuftigt eller se om der er læk/brud. 
 

         
 
Måler placeret under gulv             Aflæsning via mobil og antenne 
 
Vi var spændt på, om de kvartalsvise aflæsninger ville afsløre nogle lækager, og det gjorde 
de rent faktisk. 
Der blev fundet 5 ejendomme, hvor der var lækager i noget installation og et enkelt sted var 
det et toilet der stod og løb, hvilket nemt kan betyde et merforbrug på 200 m3 eller mere.  
Vores hjemmeside er god og til stor nytte for mange. Man kan nemt finde de nyeste 
vandanalyser, vedtægter, regulativ, regnskab, takstblad o.lign.  
Ligeledes findes nemt ledningsoplysninger over Horne vandværks ledningsnet. Man kan gå 
ind og søge på egen adresse og se placering af egen stophane og stikledning i offentligt 
areal, som så kan skrives ud efter behov. Vi har ikke alle stophaner indtegnet, så hvis i har 
kendskab til stophaner som ikke er indtegnet, så giv os et kald, vi kommer gerne ud og måler. 
Kig ind på Jeres hjemmeside www.hornevand.dk 
 
VANDFORBRUG 
Der er sket et generelt fald i Vandforbruget. Mejeriet`s vandforbrug er dog faldet mest, hvilket 
skyldes nogle ganske fornuftige vandbesparende foranstaltninger.  
Den samlede solgte vandmængde var på 181.682 m3 og hermed 18.069 m3 mindre end 
2018. Lækagetabet ligger meget lavt på 876 m3, svarende til 0,5 % af den udpumpede 
vandmængde. Hvis lækagetabet overstiger 10 % skal der betales strafafgift til staten. 
Vores største udfordringer på ledningsnettet er områder med gamle PVC ledninger og de 
private stikledninger. Så hvis vi fortsat skal sikre lavt vandtab er det vigtigt med hurtig kontakt 
til vandværket, når der observeres vandbrud eller fugtige områder, så der kan ske hurtig 
udbedring. Stikledninger og rør på privat grund skal vedligeholdes og udskiftes for egen 
regning.  
 
Fra egen boring er der indvundet 142.794 m3 og der er indkøbt 41.293 m3 fra Faaborg, 
hvilket er ca. 27.000 m3 mindre end året før.  
Vores vandindvindings tilladelse er på 155.000 m3 og skal fornyes i 2020.  
 
VANDANALYSER 
Vores vandanalyser har været pæne og der ses ingen nævneværdige overskridelser.  
NVOC tallet holdes under grænseværdien ved at supplere med 3-4 m3 vand fra Faaborg pr. 
produktionstime. 
Højt NVOC tal i grundvandet er i Horne geologisk betinget og ikke sundhedsskadeligt, men 
kan give en gullig farve i vandet hvis tallet er for højt. Vores farvetal ligger ofte på 13 eller 
under og kravet er maks. 15. 
Pesticidanalyserne er også meget fine og der er ingen målbare stoffer.  
Alle vandanalyser kan ses på vores hjemmeside. 
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VANDVÆRK OG LEDNINGSNET 
Vores filteranlæg serviceres og trimmes 2 gange årligt for at sikre, at processen kører perfekt. 
Iltningsbassin renses 4 gange årligt for at fjerne bundfældet jern og mangan. Vores forfilter 
begyndte at halte sidst på året og det blev nødvendigt at udskifte filtermaterialet, hvilket 
sikrede, at vi igen kører optimalt.  
Vi har haft 3 vandbrud i år primært på de gamle PVC ledninger, Sinebjergvej, Hornelandevej 
og ved Trælastgrunden. Vi har måttet udskifte 90 m ø 75 mm PVC ledning til Pe, som 
forsyner Mejeriet og den gamle trælast. 
Inden for en overskuelig fremtid må vi forvente at skulle forny vores SRO 
overvågningssystem og elinstallation. Vi arbejder med kravsspecifikation i 2020 og forventer 
et udbud i 2021. 
 

                                                       
 
ØKONOMI 
Driftsregnskabet for året 2019 matcher samlet set fornuftigt budgettet. Vi har investeret 
150.000,- kr på udskiftning af vandledning og filteranlæg, så vores kassebeholdning er faldet 
til ca. 1.7 mill.  
 
Takstblad 2020 
Horne Vandværk fastholder den meget lave vandpris. 
Der er fortsat meget lave driftsomkostninger, Sund Økonomi og lille Administration.  
 

Low Cost Vandværk 
Hvor vi fastholder et højt hygiejne og kvalitetsniveau 
Fast afgift 200,- kr og en m3 pris på 3,- kr 

 
Gennemsnits forbrugeren som er på 85 m3 i en almindelig husstand betaler således kun 
455,- kr om året for det rene vand fra Horne VV.  
Vandprisen for Mejeriet er 3,50 kr højere pr m3, for det forbrug, der ligger over 70.000 m3/år.  
Vandprisen i Faaborg er 8,20 og det vand vi køber fra Faaborg koster 3,70 kr/m3. Vi skal 
købe omkring 40.000 m3 vand fra Faaborg i 2020 afhængig af Mejeriet`s forbrug. 
Statsafgift af ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse fastholdes på 6,37 kr/m3. 
Alle priser er excl. moms. 
 
Horne den 1. februar 2020 
Bestyrelsen 
 

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

 
Finn Christoffersen         Carsten Lindegaard 

                                               Sekretær                        
 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Horne Forsamlingshus  
Onsdag d. 4 marts 2020 kl. 19.30  
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KVALITET, RÅD OG VEJLEDNING 
 
 
VANDFORSYNING 
 
Til vandforsyning af Horne anvendes udelukkende grundvand, og der tilsættes hverken klor, 
fluor eller andre former for kemikalier. 
Vandbehandlingen består i, at råvandet fra boringen beluftes (iltes) i et råvandsbassin og 
derefter filtreres gennem 3 sandfiltre. Efter filtrering er vandet klar til at blive pumpet ud til 
forbrugerne. 
 
Vandkvaliteten kontrolleres hyppigt, både på værket og ude hos udvalgte forbrugere. 
 
Hårdheden for vandet er på 17  dH. 
 
Hvis vandet bliver rødbrunt/rustfarvet skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan 
f.eks. ske under reparationsarbejder/ventillukninger på ledningsnettet i gaden eller inde i 
ejendommen. 
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at bundfældet jern/mangan rives med 
fra ledningssystemet. 
For at få rent vand igen skal man gennemskylle sit ledningssystem ved at lade alle vandhaner 
løbe et par minutter, indtil vandet er klart.  
 
RÅD OM VAND 
 
Det er vigtigt, at rør, vandhaner og wc-cisterner er i orden. 
 
- Et rør med hul på 0,9 mm, svarende til en synål, kan på et år give et vandspild på 
   ca. 25 m3   
- En utæt vandhane kan på et år medføre et vandspild fra ca. 36 m3. 
- En løbende cisterne kan forårsage et vandspild fra ca. 200 m3 på et år. 
 
Kontroller derfor vandmåleren på et tidspunkt, hvor der ikke tappes vand (wc-cisterne er løbet 
fuld). Hvis det lille vingehjul på vandmåleren løber rundt, er der en utæthed i 
vandinstallationen. 
Aflæs jævnligt vandmåleren, herved opdages uregelmæssigheder tidligt og unødigt 
vandforbrug undgås.  
Undgå problemer om vinteren, sørg for at installationer sidder frostfrit - vandmåler skal sidde 
frostfrit, hvis måler frost sprænger skal den udskiftes for egen regning. 
 
Når du har mistanke om, at vandinstallationen ikke er i orden, skal du kontakte en autoriseret 
VVS- installatør. 
 
Se i øvrigt Horne Vandværks hjemmeside www.hornevand.dk 
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KALENDER 2020
DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
Februar
25.2. HfS badminton Årsmøde  Horne Hallen 20.00
28.2. Dyreborg beboerforening Kim Larsen i ord og toner Kulturhuset 18.30

Marts 
2.3. Danske Seniorer Jørgen Rasmussen fortæller 

om Sri Lanka
Forsamlingshuset 14-16.30

2.-8.3 Horne Sky eforening Halvøskydning Telemarken 
4.3. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
4.3. Menighedsrådet "Pigerne på Sprogø" Svanning præstegård 19.30
7.3. Bøjden Beboerforening Generalforsamling Færgegårdens fælleshus 16.00
8.3. Folkemindesamlingen Åbent hus Kærnehuset 10-17
10.3. HfS Fitness Årsmøde  Idrætscentret 18.30
10.3. HfS Fodbold Årsmøde  Idrætscentret 19.30.
11.3. Folkemindesamlingen Generalforsamling Kærnehuset 19.30
12.3. Horne Senior Idræt Generalforsamling
14.3. Horne Gymn orening Forårsopvisning Horne Hallen 14.00
17. 3 Dyreborg Kulturhus Årsmøde  Kulturhuset 19.00
17.3. Horne Forsamlingshus Generalforsamling Forsamlinghuset 19.00
18.3. HfS Generalforsamling Horne Hallen 19.30
20.3. Fredagsåbent Fredagsbåent Skolen 17.45
23.3. Danske Seniorer Arne Mariager fortæller Forsamlingshuset 14-16.30

 om "Mennesker på vejen"
24.3. Horne Hjertestarterfor. Generalforsamling Fåborgegn erskole 19.30
31.3. Horne Gymn orening Generalforsamling Horne Hallen 19.30

April
1.4. Dyreborg Beboerforening Generalforsamling Kulturhuset 18.00
4.4. Lokalrådet Sådag på Bakkedal Bakkedal, Tværgyden 10-16
1.4. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
3.4. Dyreborg beboerfoening Generalforsamling Kulturhuset 18.00
7.4. Børneteatret OSCAR Generalforsamling Skolen 19.30
20.4. Danske Seniorer Forårsafslutning Forsamlinghuset 17-21
22.4. Horne Hallen "Mikkel og den kolde 

verden"
Horne Hallen

24.4. Lokalrådet Årsmøde m spisning Skolen 17.45-?
26.4. Lokalrådet A aldsindsamling V. Spar købmanden 10-12
26.4. Dyreborg beboerfoening A aldsindsamling v. Provianten 11.00

Maj
3.5. Horne Lands Avis Deadline hornelandsavis@gmail.com
3.5. Lokalrådet Majstangsrejsning Sørens Have 13-16
6.5. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
12.5. Menighedsrådet Orienteringsmøde om valg Kon rmandstuen 19.00
16.&17.5. HfS Fodbold HSV-fodboldskole Idræstcentret
28.5. Brahesmindeskolen, Horne 

afd,
Markedsdag Skolen
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Fredagsåbent er god mad til billige penge og hyggeligt for unge og ældre: 

 
Fællesspisning 

Aktivitet eller foredrag, café 
Plads for børnene at boltre sig på 

 
 Sæt x i kalenderen:   
 
 

Fredagsåbent, fredag den 20. marts 2020 kl. 17.45 
OBS. ny dato  

 
Nærmere følger om aftenens menu og aktivitet/foredrag. Hold øje med 
folderen og opslag på Lysavisen og Facebook.  
 
Sted: Brahesminde Skole afd. Horne, aulaen, Skolevej 2, 5600 Faaborg 
Medbring: Glas – bestik - kaffekop 
Pris incl. kaffe og kage: Voksne 50 kr., børn u. 12 år 20 kr. 
 
 
Tilmelding senest søndagen før kl. 20 til: 
 
Vibeke Bargfeldt:  60 62 42 13 eller vibekebargfeldt@gmail.com 
Fanny Bjerg:  62 60 15 73 

 
 
 
 
 

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

tilbud om hjælp mv. Kontakt Tina B. Jungfeldt på telefon 20688367 


