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Kære læser
Vi er nået til den tid på året, hvor dagene så småt begynder at blive kortere. Endnu
mærkes det ikke så meget om morgenen, mere om aftenen. Mørket falder på tidligere og
tidligere. Det er ved at være sæsonstart i mange af de foreninger og fælleskaber, vi har på
Horne Land. Det være sig fysisk aktivitet, sang, musik eller kreativitet.
I år kan vi godt tillade os at gå efterår og vinter i møde med en god portion optimisme.
Med flere vaccineret og fortsat gode ”corona-vaner”, er der gode muligheder for at undgå
kedelige nedlukninger. En anden ting som bidrager til lokal optimisme, er det faktum, at
mange af ”til salg” skiltene rundt omkring på Horne Land, er blevet erstattet af skilte med
SOLGT. Herfra skal lyde et VELKOMMEN TIL til alle som har besluttet sig til at bosætte sig
på Horne Land. Måske I kan bruge Horne Lands Avis til at lære lokalområdet at kende og
gerne blive en aktiv del af det.
OL 2020 er netop ovre med mange medaljer med hjem i den danske bagage. Fælles for de
danske atleter var, at de, i deres interviews, næsten alle fremhævede og takkede deres
lokale forening, drevet af frivillige folk, som værende medvirkende til, at de kunne følge
deres drøm. Hvis den danske medaljehøst skal fortsætte, er der fortsat brug for stor
frivillighed. Hvem ved, om der på Horne Land går en kommende medaljevinder rundt.
Måske en elitegymnast, en badmintonspiller, en der dyrker holdidræt eller noget helt
andet rundt. Lad os sammen skabe gode rammer for at hjælpe eventuelle medaljespirere
på vej.
Lige nu søger gymnastikforeningen instruktører til flere hold og skal finde en ”ny vej”, da
foreningens markante formand gennem flere år, er flyttet fra halvøen. Eller bak op om
FredagsÅbent og vær med til at styrke det sociale sammenhold og fællesskab i vores
lokalråde. Mulighederne er mange - det er bare med at komme i gang.
(Og denne opfordring gælder selvfølgelig ikke kun nyankomne Horneboere ☺)
På redaktionens vegne Lena Bagge
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Så skriver vi august måned, og i år kan vi heldigvis se frem til at starte sæsonen i HGF
op på sædvanlig vis. Vi glæder os rigtig meget, og håber I kære aktive gymnasterstore som små, unge som ældre glæder Jer lige så meget til at kunne mødes igen til
aktiviteter i vores lokale gymnastikforening.
Sidste år kunne vi på grund af corona ikke afholde generalforsamling, men i år
lykkedes det i juni måned. Inge von Essen, vores mangeårige utrolig aktive og
engagerede formand valgte ikke at genopstille, hvorfor vi manglede nye ansigter til
bestyrelsen.
Vi var så heldige på den ordinære generalforsamling at få en ny suppleant, samt en
som tilbød praktisk hjælp, når vi havde brug for det, hvilket var utrolig dejligt. Dog
havde vi haft håb om, at vi kunne få fornyede kræfter ind i bestyrelsen, for at
forebygge vi ikke risikerede at stå i samme situation igen til næste år.
Vi valgte derfor at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt
den 8/7 i Horne hallen. Og godt for, at vi valgte at gøre det For heldigvis mødte flere
op, og vi fik hele tre nye bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen, samt endnu en
suppleant. Vi ”gamle” bestyrelsesmedlemmer kunne slet ikke få armene ned, for
hvor var det dejligt at flere lokale trådte til med ønsket om, at HGF skal bestå, også i
fremtiden.
Hermed ser bestyrelsen ud som følger:
Stine Hansen, Jens Høgh, Helle Nielsen, Tine Kjeldsen, Ann Helene Wilms, Tina
Jungfeldt og Hanne Brems.
Suppleanter: Kasper Rasmussen og Kurt Prehn.
Stine Hansen meldte sig på banen som formand, og de øvrige bestyrelsesposter
fordeles ved næste møde.
Vi er nu i fuld gang med at planlægge program for kommende sæson, og vi kan med
glæde fortælle, at følgende hold starter op i uge 35.
Stolegymnastik, ældremotion, Far/mor-barn, spring, yoga, qui-gong, herrer, puls og
styrke, contra/square dance samt to dansehold. Nærmere info om de enkelte hold
følger på diverse opslag samt på de sociale medier. Det eneste hold, som vi mangler
en engageret instruktør til er krudtugleholdet, så har du interesse i børn fra 4-7 år,
lyst til en gang om ugen at lede sådan et hold sammen med hjælp fra to unge
mennesker, så kontakt endelig Stine Hansen tlf.: 25 36 66 83.
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TAK fra en afgående formand.
Horne Gymnastikforening har i godt 20 år været en del af mit (og min families) liv –
og modsat…..
Det hele startede da mine børn var små, og jeg sad i kantinen og så på at mine børn
lavede gymnastik…. og at der ofte manglede hænder på holdet. Siden har jeg, med
få års undtagelse, været instruktør på 1 eller flere hold – både for børn og voksne.
De seneste ca. 13 år har jeg været en del af bestyrelsen, heraf ca. 12 som formand –
og det har været en tid fuld af udvikling og forandring, samtidig med at der har
været holdt fast i foreningslivets vigtige værdier.
Det har været en spændende og fantastisk tid – men tiden er nu til at bruge kræfter
på andre ting.
På dette års generalforsamling valgte jeg at gå ud af bestyrelsen og stoppe som
instruktør. Jeg giver stafetten videre – og jeg håber så inderligt, at Horne
Gymnastikforening - også langt ind i fremtiden vil bestå, udvikles og værdier og
frivilligheden fortsat vil blomstre.
Tak for lån af jeres børn og unge mennesker – det har været skønt at få lov til at
være med til at give dem en masse gode oplevelser og udvikle deres motorik og
kompetencer.
Tak for den tid jeg var med – tak for jeres tålmodighed og hjælpsomhed, når jeg fik
skæve ideer – og tak for samarbejdet til alle – bestyrelse, gymnaster – store som
små, forældre, øvrige foreninger og alle som har været en del af min rejse i
foreningens virke.
Til slut vil jeg ønske jer alle en skøn sensommer og håber i alle får en spændende
sæson 2021/22
Inge von Essen
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Nyt hold til sæson 21/22: Girlpower.
På girlpower holdet skal vi sammen lære nogle fede koreografier, hvor det feminine
element kommer i spil. Det er et hold hvor vi har det sjovt, mens vi får pulsen op og
bevæger kroppen til både nyt og gammel musik.
Holdet er til unge og voksne kvinder, så er du fyldt 15 år og har du lyst til at lære
nogle fede dansetrin, få brugt musklerne og formentlig lattermusklerne, så er dette
hold for dig.
Vi fremhæver den seje kvinde og holder en dansefest med en masse girlpower.

LOTTOTRÆKNING
Måned

præmie

nummer

beløb

Maj

1

87

300,00

2

06

150,00

3

91

75,00

1

90

400,00

2

164

200,00

3

197

100,00

Ekstra

171

250,00

1

26

500,00

2

172

250,00

3

63

125,00

Juni

juli

Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto (40) et lod koster 120,00 kr
For et år med 12 trækninger 3 trækninger pr. gang + 1 ekstra trækning pr 3 mdr.
Kontakt Grethe Poulsen på tlf. 40427858 Hvis du ønsker 1 nr.
Overskuddet går til indkøb af redskaber til aktiviteter
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L*egsmarken er startet igen efter en lang
sommerferie
Fritidsklubbens aktiviteter er i fuld gang efter en lang
sommerferie, og der har fra første dag været gang i
den masser af fysisk aktivitet og socialt samvær. Også
en masse nye medlemmer er kommet til i det nye
skoleår. Børnene i L*egsmarken mødes om fællesskab,
leg, sport, kreativitet og samvær.
Base og mødested er stadig Klubhuset og de
nærliggende faciliteter ved Horne Idrætscenter.

Nye opdateringer på indrejserestriktioner fra England har betydet at Liverpool Way Football
Camp er blevet flyttet fra sidste weekend i juli til weekenden i skolernes efterårsferie 22. – 23. –
24. oktober.
LIVERPOOL WAY FOOTBALL CAMP 2021 er for alle børn og unge i alderen 7-17 år, der ønsker at få
en unik fodboldoplevelse, hvor trænere fra England står for træningen i 3 spændende og lærerige
dage sammen med udvalgte trænere fra Horne FS.
Tilmelding til Liverpool Way Football Camp 2021 den 22. – 23. – 24. oktober kan ske via
www.ticketmaster.dk samt event@horne-fs.dk.
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Kommende aktiviteter og kampe
Dag
lørdag
søndag
lørdag
søndag
onsdag
søndag
søndag
mandag
lørdag
lørdag
søndag
søndag
mandag
onsdag
søndag
mandag
søndag
søndag
mandag
lørdag
søndag
onsdag
mandag
fredag
lørdag
søndag

Dato
21-08
22-08
28-08
29-08
01-09
05-09
05-09
06-09
11-09
11-09
19-09
19-09
20-09
22-09
26-09
27-09
03-10
03-10
04-10
09-10
10-10
13-10
18-10
22-10
23-10
24-10

Tid
10:00
13:00
09:30
09:30
17:30
10:00
11:15
17:15
11:00
15:00
11:30
13:00
17:15
17:45
11:00
17:15
10:00
13:00
17:15
15:00
11:00
17:30
17:00
09:30
09:30
09:30

U12 drenge 8M B
U16 Piger 11M
HSV Fussballschule
HSV Fussballschule
U12 pige 8M C
U12 drenge 8M B
U16 Piger 11M
U16 Drenge Liga 5
U12 pige 8M C
Herre S1
U12 pige 8M C
U12 drenge 8M B
U16 Drenge Liga 5
U16 Piger 11M
Herre S1
U16 Drenge Liga 5
U12 drenge 8M B
U16 Piger 11M
U16 Drenge Liga 5
Herre S1
U12 pige 8M C
U12 drenge 8M B
U16 Drenge Liga 5
Liverpool Football Camp
Liverpool Football Camp
Liverpool Football Camp

Horne FS
SFF 2015

Tårup IF
NØFF

Horne FS
Horne FS
SFF 2015
SFF 2015
Horne FS
SFF 2015
Horne FS
Horne FS
SFF 2015
SFF 2015
SFF 2015
SFF 2015
Horne FS
SFF 2015
SFF 2015
SFF 2015
Horne FS
Horne FS
SFF 2015

KFUM.s BK
Tommerup BK
FEH Fodbold
Kirkeby IF
MG & BK
Aarslev BK
Marienlyst
Kværndrup BK
TTLF
Søhus Stige
Glamsbjerg IF
Krarup Espe Fodbold
Marienlyst
Langeskov IF
Skårup IF
Aarup BK
Dalum IF
Aarslev BK
Thurø BK af 1920

7

Horne Forende Sportsklubber
Badminton
Efter en lang pause fra badminton er vi atter klar til en ny sæson!
Motionister spiller om tirsdagen fra kl. 17.30-20.30. Kontakt Kate Nørrelund på mail
katenoerrelund@outlook.dk, for info om ledige baner.
Seniorholdet træner torsdage fra kl. 18.30 til ca. 20.30. Ønsker du at høre mere om seniortræning, kan
du skrive til Kristoffer Andersen på mail hoerkild@gmail.com
På grund af usikkerhed omkring fordelingen på de enkelte årgange, prøver vi i en periode at lægge
ungdomstræningen sammen, så alle træner torsdag fra kl. 17.00-18.30.
Årgange
sæson 2021-22
Ida Bagge svarer på spørgsmål vedrørende ungdomstræning.
U9
2013/2014
Send en mail til ida_bagge@hotmail.com
Da vi har haft to sæsoner med mindre spilletid grundet Covid-19,
har vi valgt at kontingentet denne sæson er halv pris.

U11
U13
U15
U17

2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006

Støt lokalt
Vi gentager succesen med vores ”støt lokalt kampagne”, som sidste år gav seks nye spillere til klubben.
Kampagnen løber til og 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.
Vi håber inderligt, at vores
ungdomsspillere bliver ved med at spille
hos os i Horne, selvom de måske ikke går
på Brahesminde længere. Det kunne være
sejt, hvis vi igen kunne få et hold med
U17-U19 spillere i Horne.

Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.
på Facebook – HFS Badminton

Badminton-udvalget
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Horne Lands Folkemindesamling

Forsommeren bød desværre heller ikke på de store muligheder for aktivitet på arkivet, men som
det kan ses ovenfor, blev der dog lidt socialt samvær i det fri.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Søndag den 13.juni blev
arrangementet ved
Genforeningsstenen i
anledning af 100-året 2020 for
Sønderjyllands genforening
med Danmark afholdt.
Mange lagde vejen forbi og
deltog ved en rigtig god dag
med sange, erindringer og
taler.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi regner med at kunne begynde efterårssæsonen 2021 på vanlig vis (som før corona).
Det vil sige, at der er åbent for besøgende onsdag den 1. september kl. 19 – 22, og vi glæder os
til atter at kunne lukke dørene op for alle med interesse for lokalhistorien, samt at medarbejdere
og bestyrelse kan komme i gang med at vedligeholde og registrere i samlingerne igen.
Vi kan dog stadig anbefale, at man holder øje med vores hjemmeside for nyheder.
www.hornelandsfolkemindesamling.dk
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Arkivernes Dag 2021
Vi forventer også at kunne holde åbent på Arkivernes Dag den anden lørdag i november, altså
den 13.november kl. 13 – 16.
Der vil være kaffe på kanden, mulighed for slægtsforskning, for at se de permanente udstillinger,
samt som altid at få en snak om gamle dage på Horne Land.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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Horne Mandskor er blevet 176 år,
men heldigvis kan vi nu fejre jubilæet fra 1. juni 2020.

175 års jubilæet fejres
den 9. oktober 2021 kl 11.00 i Horne Forsamlingshus
PROGRAM
Formand H.C. Glasdam byder velkommen
Vin og kransekage (Sponsorer: Superbrugsen Faaborg og Vesterports Bageri)
Horne Mandskor synger Champagnegaloppen
Hyggeligt samvær og tid til at besigtige de udstillede arkivalierr
Mulighed for at gratulere det jubilerende kor
Horne Mandskor underholder
Der bydes på et lettere traktement
Formanden takker for besøget
Ud over enkelte VIP’er håber koret denne dag at se samarbejdspartnere, sponsorer og alle,
der føler en tilknytning til koret. Velkommen til en festlig dag med sang og bægerklang.
Efter pandemiens benspænd for sangmæssig udfoldelse kom koret den 5. august igang
igen og kunne for 40. gang starte en ny sæson med nydelsen af den traditionelle labskovs
som supplement til den 4 stemmige sang. Det viste sig hurtigt, at kvalificeret rustfjerner
kunne genskabe den varme og fyldige mandskorklang.

Glæd os ved at være med til at fejre et unikt jubilæum – derfor:

Velkommen den 9. oktober kl 11. i Horne Forsamlingshus
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Kære læsere.
Bestyrelsen håber, at Corona pandemien er så meget under kontrol, at vi kan gennemføre
Bøjden Beboerforenings kommende og planlagte aktiviteter:
1) Badebroens nedtagning, lørdag d. 18. september, kl.10.00, kontakt Jan
Johansen, hvis du vil/kan hjælpe og vil informeres nærmere! (2085 2738)
2) Hygge eftermiddag, onsdag d. 6. oktober, kl.14.00, i Færgegårdens fælleshus:
kaffebord og fællessang. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op med godt humør 3) Generalforsamlingen lørdag d. 9. oktober, kl.16.00, i Færgegårdens fælleshus.
Denne general-forsamling erstatter den aflyste generalforsamling fra d. 6. marts 2021,
som var udsat på ”ubestemt tid”.
Det er vigtigt for BBF’s fremtidige beståen, at du møder op og viser din interesse!
Bestyrelsen består i dag af kun 4 medlemmer, 1 bestyrelsesmedlem fratræder.
Der skal altså vælges som minimum 2 nye til bestyrelsen, gerne flere…
Husk at: Bestyrelsesarbejdet er hyggeligt, og du siger kun ja til de opgaver, der passer
til dine evner/lyster 4) Æblepressedag, lørdag d. 9. oktober, kl.10.00, hos Lisbeth og Flemming Stage,
Dyndkrogvej 1. medbring egne vaskede æbler + dunke/flasker til den færdige most.
Der er kaffe på kanden…
5) Og så er der planlagt bankospil, tirsdag d. 2.november Mere om bankospillet kommer i god tid, via mail og facebook, til vore medlemmer.
Venlige hilsner
Bestyrelsen.

Husk, at du som medlem i BBF, kan låne de
4 flag til indkørslerne til Bøjden, gratis!
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Så begynder Danmark at åbne op efter
coronaen – også i Dyreborg, hvor forskellige
aktiviteter så småt begynder at komme i
gang. Det har også betydet, at der i juni, juli
måned blev afholdt flere generalforsamlinger i
bl.a. Bådebyggeriet, Dyreborg Kulturhus,
Provianten og Dyreborg Beboerforening.
Søndag 18. april var der arbejdsdag i
Dyreborg med affaldsindsamling og klipning
af græs og krat i skoven. Vi afsluttede med
god forplejning i Kulturhuset.

Beboerforeningens generalforsamling den
2. juli i Kulturhuset havde god tilslutning.
Vi har nok alle savnet at kunne ses til
arrangementer i Dyreborg.
Samtidig var det dejligt at se, at mange nye
tilflyttere var mødt op, og derfor var der ved
formandens velkomst et ekstra STORT
velkommen til de nye dyreborgere.
Traditionen tro blev der også på
generalforsamlingen valgt Årets Dyreborger –
i år med applaus: Jan Knoldsborg.
I formandens begrundelse for valget blev der
især lagt vægt på Jans store hjælpsomhed,
hans donation af juletræer til salg i
Provianten, samt hans åbenhed for at alle
kan gå på hans jorde, når der skal ses på
gravhøje og nydes et formidabelt udsyn over
øhavet. Til lykke med titlen.
Sct Hans aften blev holdt på traditionel vis
med en heks med knald i og højt til vejrs på
bålet. Der blev sunget sange og efterfølgende
pandekage-bagning for både små og store.

Der bliver sandelig bygget om/til i de
forskellige foreninger – Kapsejladsforeningen
har fået et flot klubhus på havnen,
Bådebyggeriet præsenterer sig flot, nu
mangler ”apteringen” indendørs.
Kulturhuset har netop indviet sit nye
mødelokale med krea-gruppen med
champagne.Handicaprampen tager også
form.

Desværre blev det (i denne omgang) ikke til
etablering af sauna på havnen, da Havnens
generalforsamling nedstemte forslaget.
Dyreborg Motion og Beboerforeningen har
haft adskillige gode cykelture rundt på
Horneland i forsommeren.
Der lægges ud med en stor Havnefest lørdag
den 21. august arrangeret af Dyreborg Havn,
Dyreborg Motion, Kapsejladsforeningen og
Dyreborg Beboerforening.
Det bliver med maraton spinning på havnen
om formiddagen, krabbefestival for børn og
barnlige sjæle kl 12.30 og spisning kl. 18.00
for alle.
Vel mødt på havnen .
På bestyrelsens vegne
Marianne Egelund og Mie Busch
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Horne Sogns Kirkeblad
Efterår 2021

www.hornerundkirke.dk

Stillads på tårnets sydside.
Når I læser dette, er der sikkert ikke længere stillads på
tårnets sydside. Men det vil være til at forstå, hvis nogen
stiller det spørgsmål, hvorfor store begivenheder som årets
konfirmation og sommerens bryllupper må nøjes med en
kirke, der skæmmes af iøjenfaldende reparation.
Stilladset var ledigt nu og dernæst så meget, meget senere, at
spirets utætte træspåner ville lade regnvandet plaske ind på
kirkens loft. Så vi valgte nu.

Corona og kirken.
Som det ser ud lige nu, og hvis der ikke sker store ændringer i smittesituationen, kan vi se
frem til, at vi igen kan gå i kirke som før coronaen. Sådan står der på Fyens Stifts
hjemmeside. På vores egen hjemmeside opdaterer vi, når vi får nye oplysninger, så I der
kan følge med. Det er overflødigt at fortælle hinanden, at det har været en træls tid for alle,
der har skullet tage stilling til antal af deltagere til begivenheder i kirken.
Menighedsrådet takker alle, der har været berørt af det, for tålmodighed og velvilje. Og vi
takker kirkens ansatte for behændigt at få det til at glide med pladsanvisning m.m.

Foredrag i Horne Rundkirke 7. oktober kl. 19.30
”Det glemte Anatolien og den tidlige kristendom”
med Peer Faurskov

Fri entré

”Foredraget tager dig med på en rejse, hvor jeg beskriver flere af
Anatoliens glemte kulturer: Frygierne, lydierne, georgierne,
hittitterne, Byzans, osmannerne og det pontiske rige. Mange af den
tidlige kristendoms vigtigste steder ligger i det nuværende Tyrkiet.
Det gælder f.eks. den kolossale Hagia Sophia eller Aya Sofia, kirken i
Istanbul, der stod færdig i år 536. Men også mange andre steder i
landet vidner om kristendommens historie, det gælder kirken i
Nikæa, hvor de første synoder fandt sted, og det gælder Efesos, hvor
Paulus opholdt sig i flere perioder og sad i fængsel. Det som mange
mener var den første kirke overhovedet, nemlig Sct. Peters kirke i
Antiokia, er også et af den tidlige kristendoms tydelige aftryk i Anatolien. Bl.a. skal vi se en
masse billeder fra det nordøstlige Tyrkiet, som i 1000-tallet var domineret af den georgiske
kristendom. Her findes stadig nogle få tilbageværende kirker.”
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Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal
10. november kl. 19.30

Fri entré

Den kendte duo er på jubilæumsturné.
Duoen har udviklet en ligefrem, uhøjtidelig
og stærkt kommunikerende koncertform,
hvor de med korte introduktioner guider
publikum til forståelse af det særlige ved
de enkelte værker.
Der vil blive præsenteret et varieret
program med kendt og ukendt musik.
Musikken vil blandt andet være Bach,
Händel, Vivaldi, Carl Nielsen, Grieg og
Piazzolla.

Gudstjenester
Dato
September
5.
12.
19.
26.

Tid Prædikant

Oktober
3.
Høstgudstjeneste
10. Familiegudstjeneste
17.
24.
31.
November
7.
Alle Helgen
14.
21.
28. 1. søndag i advent

Præstegården

14
19
14
14

Ole Buhl Nielsen
Therese Kudajewski
Torkil Jensen
Ole Buhl Nielsen

I præstegården har
Jesper Svärd nogle
arrangementer,
som I kan læse
mere om på

10
10
10
10
10
10

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

sogn.dk

16
10
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd

www.stunder.dk

I vil også kunne
finde uddybende
oplysninger om
disse på

Kontaktoplysninger – www.hornerundkirke.dk
Sognepræst Jesper
Svärd
Præstegårdsgyden 6,
Horne
5600 Fåborg
62601041
jesv@km.dk

Kirkens gravere:
Marc Winther:
5224 1960
hornekirkegaard7763
@gmail.com
Linda Krogh:
5224 1950
den2graver@gmail.com

Sociale medier:
sogn.dk
facebook:
Horne Rundkirke
Kirkekalenderenapp på telefonen

Menighedsrådets
formand og
kirkebladets
redaktør:
Hanne Wolfsberg
40358387
hannewolfsberg@
gmail.com

Følg kirkens aktiviteter på hjemmesiden og på facebook
15
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Henover sommeren på skolen
Skoleåret 20/21 har ikke været, som vi planlagde det for et år siden. Det har været langt og anderledes
pga. Covid19. Det betød hjemsendelser, selvisolation, online undervisning, virtuelle morgensamlinger,
zoneopdeling, frikvartersopdeling, aflysninger af sociale arrangementer. Alt sammen ting, som vi ikke
kunne have haft fantasi til at forestille os. Efter alt det, må dette år ende i den sorte bog, som det mest
uforudsigelige år nogensinde.
Alle, børn, forældre og personale har ydet en kæmpe indsats, for at få tingene til at køre. Brahesminde
har haft styr på retningslinjer igennem hele skoleåret, hvilket har betydet at, det har været trygt og sikkert
at møde ind på skolen både som barn og ansat.
Forældrene har troligt afleveret og hentet deres børn ved lågen hver dag, børnene har taget det i stiv
arm. Personalet har vist sig omstillingsparate og sørget for, at børnene fik en god skoledag.
Endeligt kom så juni med den langt ventede besked om, at nu er vi igen på rette vej.
Restriktionerne ville blive udfaset og vi kan nu se frem til en normal
hverdag, også efter sommerferien.

I tiden op til sommerferien begyndte vi at afholde morgensamlinger
i skolegården igen og det var dejligt.
Børn og personale glædede sig til en dejlig lang sommerferie.
Men inden da, var der ting der skulle ordnes.

Vi holdt Minidimission for 6.kl
som nu skal videre ud i verden
Vi har givet dem rødder og
vinger.

6.kl fik også en dejlig tur på Bridgewalking og derefter på Segways på Langeland.
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Sidste skoledag inden ferien
Forrygende dag i solskinsvejr, med en masse sjove aktiviteter.
Børn og voksne hyggede sig sammen. Indbyrdes konkurrencer og kreative påfund inden
feriesangen skulle synges.

Vi håber alle har haft en dejlig sommerferie og glæder os til at komme i gang med det nye skoleår.
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Da skolens sommerferie startede kunne vi så endelig være sammen uden zoner og på kryds og
tværs af grupper. Det var en fornøjelse at se, hvordan børnene fik glæde af hinanden!

En kommende 0. kl. i leg med kommende 3. kl.
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Vi hepper i fællesskab på DK til OL

W
N
y
bu

k e r- s o ft w a

Siden foråret 2020 har SFO’en været opdelt i zoner, og børnene måtte kun lege med deres egen
gruppe og i deres egen zone.
Ugen før sommerferien lavede vi det første fællesarrangement i lang tid - nemlig en lille Sankt Hans
fejring. Dog måtte børnene opdeles i grupper omkring bålet.

Billeder fra Sankt Hans fejring
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Sommerferie i børnehuset
Vi har også holdt Sankt Hans

Vi har også haft besøg af en fortæller-dame, i anledning af indvielsen af vores Børnehavebibliotek.
Indvielsen skulle være sket sidste år, men blev skubbet frem til juni. Det betyder, at alle børn har
nemmere ved at få adgang til bøger, som de også må låne med hjem.

Vi hørte en historie og der klippet
en rød snor over…
… og det blev også til
flere ture blandt andet
på gåben ned til
Horne krogen

… og så blev serveret kagemand og
saftevand til alle

Og der skal fiskes

Madpakker i det fri
Alt skal undersøges
Brahesminde ønsker alle fortsat en

19
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land
v/Elna Johansen

Lokalrådet afholder Årsmøde
tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00
i aulaen på Brahesminde skole, afdeling Horne
Lokalrådet er vært ved kaffe med brød.
Dagsorden til Lokalrådets Årsmøde 2021 jf. vedtægterne. Dagsordenen vil være
tilgængelig på www.horneland.dk fra 14. august 2021.
Da der ikke blev afholdt årsmøde i 2020 pga. Coronakrisen, er hele bestyrelsen på
valg.
Vi søger nye medlemmer til bestyrelsen, da flere af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer stopper. Så nu har du chancen for at være med til at præge dit
lokalområde. Er du interesseret og har du spørgsmål, kan du ringe til Elna Johansen
på tlf. 40278004.
Kåring af Årets Hornebo 2021
I f.m. efterårsfesten i Horne forsamlingshus den 2. oktober skal Årets Hornebo 2021
kåres. I den forbindelse efterlyses kandidatforslag.
Kandidater til Årets Hornebo er personer, der har gjort en særlig indsats for Horne
Land f.eks. i foreningsregi. Kandidaterne skal være bosat på Horne Land, for at
komme i betragtning.
Forslag til Årets Hornebo skal være motiveret og skal være lokalrådsformand Elna
Johansen i hænde senest søndag den 12. september enten på mail:
elna@horneland.dk eller pr. brev til Elna Johansen, Sinebjergvej 28, 5600 Faaborg.
Efter fristens udløb træder komiteen bag Årets Hornebo sammen og udpeger
vedkommende. Komiteen består af de sidste 10, der er blevet kåret til Årets Hornebo
samt lokalrådsformanden.

20

Horne Lands Støtteforening

Bestilling af flagallé

Ring til:
x

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

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

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

_____________________________________________________________
Generalforsamling!
På baggrund af omstændighederne i forbindelse med Covid-19 og det fremskredne tidspunkt har
bestyrelsen valgt at aflyse dette års generalforsamling.
________________________________________________________________________

Varetur
Støtteforeningen tilbyder at bringe varer fra SPAR ud til ældre borgere på Horne Land.
Det koster 50,- kr. pr. varetur og pengene går direkte til støtteforeningens arbejde.
Kontakt Diana for nærmere information: 22 92 16 78
________________________________________________________________________

Folk til rejseholdet søges
Rejseholdet er dem som står for opsætning og
nedtagning af flagalléen.
Kunne du tænke dig at komme med på dette
hold, så tager vi i mod dig med åbne arme.
Ved interesse – kontakt:
Ib Birkemose på tlf.: 20 78 56 29
eller på mail: ibharbi@gmail.com
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HORNE LANDS
HJERTESTARTERFORENING
August 2021
Kære Horne Land
Så er sommeren ved at gå på hæld.
Corona restriktionerne er nu også sådan, at vi nu kan indkalde til generalforsamling som
AFHOLDES DEN 22. SEPTEMBER 2021 KL. 19.30 PÅ HORNE SKOLE (INDGANG SKOLEKØKKEN).
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE.
FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET, SKAL VÆRE INDSENDT TIL FORMANDEN, SENEST
10.DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.
Mød op, vi vil altid gerne møde interesserede – nye som gamle.
Sidst i august får I girokort til indbetaling af kontingent for 2021. Enten banker indsamleren på – eller også kommer girokortet i postkassen. Så er der stadig valgfrihed/sikkerhed,
afhængig af hvilket forhold, man har til Corona
Vi var meget glade for alle, der alligevel fornyede Deres medlemskab, sidste år.
Håber at I bakker lige så godt op i år.
Vi har brug for den økonomiske indsprøjtning, for at holde hjertestarterne funktionsdygtige.
Vi afholder p.t. ikke kurser, da hjerteløberordningen er ved at brede sig i Danmark.
I kan læse mere på vores hjemmeside www.horneland-hjertestarter.dk. hvor der også er
henvisning til både Trygfonden og Region Syddanmark.
Derfor opfordrer vi alle, der vil/kan gøre en indsats for overlevelse af et eventuelt hjertestop at melde sig som hjerteløber - Så hjælper vi hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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.
Velkommen tilbage efter corona og ferie. Håber at alle har det godt.
Vi starter badminton torsdag d. 2/9 -21 kl. 9.30, som vi plejer og
med lidt socialt samvær ind imellem.
Det er om at komme i gang igen, for vi har stævne d 21/9 i Horne.
Håber vi ses, der er plads til nye medlemmer, bare kom eller ring til Erik 23357314
Vi cykler onsdag fra Hallen kl.9 ud i den fynske natur.
VEL MØDT.
Venlig hilsen udvalget

Børneteateret OSCAR
Sæt X i kalenderen
Vi glæder os til at byde velkommen til årets juleforestilling
lørdag den 4. december og søndag den 5. december,
begge dage kl. 14.00 i Horne Forsamlingshus
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/
23

Sensommer på Horneland
Sensommer og høsten har jeg altid holdt meget af. Om man skal høste korn på marken, æbler i haven eller
vilde brombær. Det er altid spændende at se, hvad udbyttet bliver. Æbler og brombær man har plukket
eller korn, der er høstet.
I skrivende stund er kornhøsten godt i gang. Selv om jeg ikke selv arbejder med landbrug interesserer det
mig, hvad der sker på markerne. På en af de første høstdage var jeg så heldig at min søn var mejetærsker
pilot for en af landmændene her på Horneland, hvor jeg fik fornøjelsen af at køre med ham på bakkerne
ned mod Hornekrogen, med udsigten over fjorden og øerne.
Jeg er lidt stolt over at min søn kan styre den store maskine gennem marken.
Humlebien, som New Holland mejetærskerne kaldes i folkemunde blandt landmænd, fordi den er gul med
sorte striber, gnaver sig igennem den korngule hvede medens den på en skærm i førerkabinen fortæller,
hvor meget udbyttet er pr. hektar, hvad vandprocenten er i kornet, der løber gennem maskinen og hvor
meget korn, der er i tanken.
Maskinen praler også med hvor flittig den er, hvor mange hektarer den høster i timen og hvor meget af
marken, der er høstet. En biplyd henleder førerens opmærksomhed på at tanken er fuld og at det er tid til
at den skal tømmes.
Og nu vi er i insektverdenen kommer en blå flue efterfulgt af en rød hveps og lander ved siden af
Humlebien, det er traktoren der kommer med kornvognen. Den gule humlebi begynder straks at lette sin
last af korn over til den røde hveps, snart flyver fluen og hvepsen igen, de skal hjem og læsse af i laden.
Årets høst er sikkert i hus.

Du vil helt sikkert i den kommende tid opleve at køre efter et langsomtgående køretøj, traktor eller
mejetærsker - på størrelse med et parcelhus på hjul - som er på vej fra gård til mark eller omvendt.
Man kan godt blive lidt fortvivlet for på de små veje på Horneland er det ikke nemt at overhale. Så må man
bare nyde naturen langs vejen, måske får du øje på et helt nyt fænomen som landmændene er begyndt at
indføre, blomsterstriber, er landmændenes bidrag til at støtte op om at biodiversitet i Danmark skal
fungere.
Vi må være lidt overbærende med landmændene i de perioder, hvor langsomtgående køretøjer på vejene
sænker trafikken.
Og i foråret hvor gyllelugt pirrer vores næsebor.
Jeg skal huske at fortælle at der er en flot udsigt fra markerne ned mod Hornekrogen, Hornelands eget
øhav.
Udsigten kan også ses fra de små veje, der fører ned til vandet, hvis du bevæger dig på gåben eller cykel, får
du samtidig dagens motion.
Nu skal jeg ud for at se om de vilde brombær er modne. Æblerne i haven er ikke endnu!

SmedFinn
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Velkommen tilbage i Horne Forsamlingshus
I bestyrelsen er vi utrolig glade for, at vi nu kan byde velkommen
tilbage i Horne Forsamlingshus.
Ophævelse af de forskellige Covid-19 restriktioner betyder, at
der nu igen så småt kommer gang i udlejningen af huset. Tak for
det. Uden jeres opbakning ville der ikke været noget hus.
Vi glæder os til at lægge hus til alle jeres fester. Skal vi også
lægge hus til din fest, så tøv ikke med at ringe på tlf. 24480178
eller send en mail til udlejning@horneforsamlingshus.dk På vores
hjemmeside, www.horneforsamlingshus.dk kan du altid se,
hvornår huset er udlejet.
Den 8. juni holdt vi generalforsamling. Der var genvalg til Carsten
Lorenzen og Helle Jacobsen. Der er fortsat en ledig plads i
bestyrelsen. Har du lyst at give en hånd med, så kontakt os gerne
på mail, hfh@horneforsamlingshus.dk eller ring på tlf. 24480178.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Den 2. oktober 2021 kl. 18.00, slår vi dørene op til et brag af en
Efterårsfest. Der er skruet max op for underholdningen ovenpå
et revy-fattigt forår. Sæt X i kalenderen, og skynd dig at købe
billet hos SPAR Horne.
Bestyrelsen
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Forsamlingshusbrunch.
Så inviteres der igen til brunch i forsamlingshuset.
Efterårets datoer for brunch er 10/10 og 7/11 fra kl. 9.30 til 11.30
Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 10 år.
Tilmelding (efter ”først til mølle-princip”) på kaja.knudsen@outlook.dk eller
40821290 allersenest dagen for kl. 08.
Vi glæder os til igen at servere kaffe/the og hjemmebagt m.m.
Der udskænkes ikke alkohol! Men der er masser af håndsprit til hænderne.
Brunchholdet

KALENDER 2021
DATO

ARRANGØR

ARRANGEMENT

STED

TID

Folkemindesamlingen
Horne Senior Idræt
Horne Petanque Klub
Fredagsåbent
Lokalrådet
Horne Senior Idræt
Hjertestarterforeningen
Horne Petanque Klub

Åbent for besøg
Badminton -start
Sensommerstævne
Planlægningsmøde
Årsmøde
Stævne
Generalforsamling
Klubmesterskab

Kærnehuset
Horne Hallen
Klubhuset
Horne Skole
Horne Skole
Horne Hallen
Horne Skole
Klubhuset

19-22
9.30
9.00
19.00
19.00

Horne Forsamlingshus
Folkemindesamlingen
Menighedsrådet
Horne Mandskor
Horne Petanque Klub
Fredagsåbent

Efterårsfest
Åbent for besøg
Foredrag
Jubilæum
Generalforsamling
Fællesspisning

Forsamlingshuset
Kærnehuset
Horne Kirke
Horne Forsamlingshus
Klubhuset
Horne Skole

Åbent for besøg
Deadline
Michalla Petri og Lars
Hanibal
Arkivernes dag

Kærnehuset
19-22
hornelandsavis@gmail.com
Horne Kirke
19.30

September
1.09.
2.9.
12.9.
14.9.
14.9.
21.9.
22.9.
26.9.

19.30
14.00

Oktober
2.10.
6.10
7.10.
9.10.
25.10.
29.10.

19-22
19.30
11.00
19.00

November
3.11.
8.11.
10.11.

Folkemindesamlingen
Horne Lands Avis
Menighedsrådet

13.11.

Folkemindesamlingen

Kærnehuset

13-16
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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 14. september 2021 kl. 19.00
På Horne Skole.
Vi har brug for friske kræfter, der vil være med til at sørge for maden, og
gode forslag til underholdning.
Vil du være med til at stå for maden eller underholdningen til en
fredagsåbent, gerne sammen med andre, så kom til vores
planlægningsmøde.
Fredagsåbent er vært ved et let traktement, derfor er tilmelding
nødvendig, senest den 10. september 2021 til:
Vibeke Bargfeldt, tlf. 60624213 eller vibekebargfeldt@gmail.com
Sæt X i kalenderen - Første fællesspisning i efteråret bliver:

Fredag den 29. oktober 2021
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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