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32. årgang - nr. 3

Kære Læser
Du sidder nu med 4. ”coronanummer” af Horne Lands Avis. Så meget samvær og så mange
arrangementer er og har været aflyst, og i lange perioder har endda både foreningsliv,
kirken og skolen været lukket eller begrænset.
Men vi har heldigvis Horne Lands Avis.
Gennem den kan vi stadig kommunikere, skrive til hinanden, læse om hinanden og
fornemme at der stadig er et godt landsbyfællesskab på Horne Land. Det er bare pakket lidt
ned lige nu. Så hold ud.
Kalenderen udgår i denne avis, da det ikke passede med pladsen og der ikke rigtig var
noget at skrive i den.

Lidt historie til dem der endnu ikke har boet 30 år på Horne Land – eller
starten på Horne Lands Avis:
Den sidste månedstid har man i pressen kunne læse om byrådets sabelraslen i forhold til
skolestruktur i vores kommune. Ikke skolelukninger, men sammenlægning af ledelser.
Det fik mig til at tænke tilbage på tiden omkring 1990, hvor Horne Lands Avis startede.
Der var der også raslen med sabler fra byrådets side. Rygterne gik, at Horne Skole skulle
nedlægges, og beboerne trak sig sammen for at forsvare vores landsbyværdier. Det betød
øget samarbejde mellem skole, kirke og foreninger, for vi vidste, at vi alle var afhængige af
skolens beståen. Som et resultat af dette samarbejde og med inspiration fra andre
landsbysamfund udkom det første nummer af Horne Lands Avis – nyt fra Foreninger,
Kirke og Skole i august 1989, og da byrådets planer blev bekendtgjort i foråret 1990 – 3
modeller hvor Horne Skole enten var beskåret eller lukket - udkom avisen med et
særnummer fyldt med gode modargumenter skrevet af en lang række personer fra Horne
Land med vidt forskellige baggrunde, men med kærligheden til landsbysamfundet fælles.
Og Horne Skole består heldigvis endnu – og Horne Lands Avis.
På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt

Alle frivillige bidrag – store som små – gavner vores fælles avis –
Reg.nr. 0828 – konto nr. 80956 40169 – tak.
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Så er det igen tid for en lille hilsen til Jer alle herfra hgf.
Der er jo ikke sket meget siden sidst, vi må sige, at årsskiftet ikke har været en mærkbar ændring.
Det er som om, at 2020 bare fortsætter ind i 2021.
Dog er der sket lidt, vi solgte igen skrabe julekalendere igen i år, og vi har i år et overskud på 9000
kr.
Stor tak til alle vores sponsorer og tak til alle Jer, som købte en eller op til flere kalendere hos os.
Da det stod klart for os, at genåbning ikke lige var omkring hjørnet, blev vi i bestyrelsen enige om,
at betænke vores altid ihærdige og hjælpsomme instruktører med en lille julehilsen.
Så vi tog på en lille tur rundt til hver instruktør med en chokoladehilsen, for at ønske en glædelig
jul og sige tak for, at de står klar i kulissen, når foreningslivet igen må åbne op.
Desværre bliver der igen i år ingen gymnastikopvisning. Sidste år var vi så tæt på, som nogensinde
før til at gennemføre årets opvisning. Men nej i ugen op til lukkede mere og mere ned, og det
betød, at årets gymnastikopvisning, som altid er kulminationen på en god sæson, blev aflyst.
Det var meget mærkeligt, og vi blev enige om, at så måtte vi glæde os til næste år. Heldigvis var vi
på det tidspunkt ikke klar over, hvad vi havde i vente af øgede restriktioner og nedlukninger af
dele eller hele samfundet af flere omgange.
Vi håber I alle er vel derude, og vi glæder os om nogen til igen at slå dørene op til hallen og byde
Jer velkommen til alle vores indendørs- som udendørsaktiviteter.
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LOTTOTRÆKNING

Måned

præmie

nummer

beløb

november

1

76

700,00

2

106

350,00

3

173

175.00

1

42

800,00

2

26

400,00

3

90

200,00

Ekstra

147

250,00

1

29

900,00

2

175

450,00

3

89

225,00

december

januar

Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto (nr.40-60-46-35-184)Et lod koster 120,00 kr. for et år
med 12 trækninger 3 trækninger pr. gang + 1 ekstra trækninger pr.3 mdr .Overskudet går til indkøb af
redskaber til aktiviteter. Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 mail: grethe.poulsen@godmail.dk. Hvis du
ønsker 1 nr.
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Fra sammenlægning til succes
Fordelene ved at gå fra 4 klubber til et hold
Efteråret 2018 blev en spændende og udfordrende tid for pigerne i årgang 06/07 det var nemlig der at
pigerne fra Horne, Faldsled/Svanninge, TIF & FB&IF (nu FC Faaborg) skulle gå fra de velkendte rammer i
deres moder klubber og ind i overbygningen SFF2015.
Efter de første par trænings pas hvor både spillere og trænere lige skulle finde deres pladser viste det sig
hurtigt at alle pigerne var meget omstillingsparate og klar på udfordringen.
Her følger de klare fordele ved sammenlægningen
1. Vi kan lave en bedre træning når der er 15-20 spillere i stedet for 6-10 og der er god plads til de
forskellige typer af piger dem der går til træning (for at lære) og dem der går til fodbold (for det
sociale) og det har hurtigt vist sig at alle lære utroligt meget af hinanden for alle har
kompetencer der er vigtige når man skal skabe et hold.
2. Derudover har den øgede konkurrence gjort at der til langt de fleste træninger bliver gået til den
med en super energi, gejst og humør. Det er også blevet muligt at tilmelde 1.stk 11 mands hold
og 1.stk 8 mands hold og Pigerne viser stor forståelse for rotationsprincippet (man kommer ikke
til spille alle kampe men alle kommer til at spille)
3. Sidst men ikke mindst er jeg sikker på at vi har været en super hjælp og givet fodbold pigerne en
klar fordel med hensyn til deres rejse til den store skole i 7. årgang.
Der har fra 2018 til 2021 været ikke mindre end 34 piger i truppen og rekorden til en enkelt træning var 27
Det har været en utrolig rejse indtil videre hvor pigerne er gået fra at være 4 hold til nu et af de bedste hold
i deres årgang.
Thomas Kjeldsen
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Fodboldåret starter desværre lige som alt andet i skyggen af skærpede corona-restriktioner.
Træning, kampe og stævner er foreløbig aflyst de næste uger, men vi håber selvfølgelig vi hurtigst muligt
må samles til fodboldaktiviteter igen.
Nedtællingen til en spændende forårssæson er begyndt. Cheftræner Thomas
Bengtsson som er i gang med sin 4. sæson i SFF og holdleder Anders Roy, kan
forhåbentlig snart begynde forberedelserne.
Hvis kampene kan afvikles planmæssigt starter turneringen for 1. holdet søndag
28. marts med en udekamp mod B.67.
Målsætningen for forårssæsonen er gode resultater
og mulighederne herfor er til stede, da holdet
spillemæssigt er blandt i de bedste i rækken.
2. holdet får i den kommende sæson ny mand ved roret. Der er lavet en aftale
med Jan Jensen som kommer fra Bøjden og har spillet et hav af kampe for
Horne FS og SFF. Jan får Jens Arland som holdleder.
3. holdet vil fortsat være ledet af Steffen Rudi og Kim Krogh, ligesom Brian Raun
og Bo Kjeldsen stadigvæk vil stå i spidsen for kvinde senior og U18 piger.
Jan Jensen
U19 drenge trænes fortsat af Søren Andersen.
Ungdomsafdelingen har til turneringen tilmeldt hold
i rækkerne U16 drenge, U15 piger, U15 drenge og
U13 drenge.
Hertil kommer, at de yngste årgange som spiller
under Horne FS løbende tilmeldes til forskellige
stævner. Nærmere om børne- og ungdomsspillernes
træningstider følger på klubbens
hjemmeside www.horne-fs.dk

Årsmøder og Generalforsamling i Horne forenede Sportsklubber
På grund af Corona situationen har myndighederne sat forsamlingsloftet meget lavt så
årsmøder og generalforsamlinger kan måske ikke afholdes på de nedennævnte datoer.
Der meldes ny dato ud hvis møderne bliver udsat.
Årsmøde i Badminton tirsdag den 16. marts kl. 20.00 i Horne Hallen
Årsmøde i Fodbold mandag den 15. marts kl. 19.00 i Horne Idrætscenter
Generalforsamling i Horne FS tirsdag den 30. marts kl. 19.30 i Horne Hallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
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2 fodboldskoler på Egsfield Ground
Hamburger SV fra den tyske liga har deres egen fodboldskole som igen i år tilbydes alle
fodboldbegejstrede piger og drenge i alderen 7 til 14 år.
HSV-Fodboldskole kommer nemlig til Horne igen i 2021, den 8. & 9. maj hvor deltagerne virkelig kan se frem til 2
fantastiske fodbolddage hvor de blandt meget andet lærer tempo-driblinger, taktiske finter og øvelser og ikke mindst
nye tricks på 2 spændende og
inspirerende dage.
HSV-fodboldskolen både udfordrer og
byder på udfordringer for ALLE.
Trænerne er alle uddannet med
trænerlicens, meget begejstrende og højt
motiveret.
Alle unge interesserede er velkomne til at
deltage i HSV-Fodboldskole, uanset om
man er begyndere eller øvet spiller. Det
vigtigste på HSV-Fodboldskole er
selvfølgelig fodboldtræningen, men det er
samtidig meget vigtigt, at deltagerne også
har det sjovt og er glade under træningen,
hvilket trænerne vil gøre deres til alle
oplever.

Liverpool Way Football Camp
For 11. gang er Horne FS Fodbold klar til
at afvikle denne helt unikke Fodbold
Camp, hvor Liverpool-Legender, suppleret
af andre trænere, vil indtage Egsfield
Ground.
Campen finder sted i dagene den 30. –
31. juli & 1. august og er for børn og
unge, drenge og piger i alderen 7 - 17 år.
Interessen for deltagelse på denne Camp
er meget stor, da det er en enestående
chance for børn og unge at blive trænet
af nogle af Liverpools koryfæer.
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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

Vi savner jer!
Danmark er endnu engang lukket ned, hvilket har medført, at vi ikke har spillet badminton sammen
siden den 15. december. Ungdom og seniorer skulle have afholdt juleafslutninger om torsdagen den 17.
december, men arrangementerne måtte desværre aflyses.
Vi går mod mere normale tider - og vi glæder os meget til der igen kan
spilles fjerbold i hallen.

Årsmøde den 16. marts
Hvis Corona tillader det, starter vi med fællesspil i hallen fra kl. 18-19.30
efterfulgt af mødet kl. 20.00 i hallens kantine.

Gamle minder
Da der ikke er så meget nyt at berette om, har vi været i gemmerne og fundet billeder fra forskellige
arrangementer frem. Klubturen til bowlingcenteret var muligvis i år 2000. De to nederste billeder er fra
Natbadminton 2004. Måske I kan finde jer selv eller nogen I kender? :-D
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
Brahesminde – delvis tilbage igen efter endnu en nedlukning
Efter, hvad vi håbede ville blive en stille og rolig jul, da vi gik på ferie d. 18. december, er vi i
gang igen med fjernundervisning efter fuldt skema. I modsætning til den første hjemsendelse i
foråret 20, hvor regeringen mere eller mindre annullerede al gældende lovgivning på
undervisningsområdet, skal vi denne gang efterleve folkeskoleloven og undervisningen skal i
videst muligt omfang svare til almindelig undervisning. Det har sat alle på hårdt arbejde.
Lærerne og pædagogerne leverer et utrolig flot arbejde, hvor der bliver fundet på mange
alternative og kreative former for undervisning.
En af de ting næsten alle vores elever beskrev, da de vendte tilbage sidste gang var, at de
havde savnet deres kammerater i hele forløbet. Dette besluttede vi med det samme, da vi fik
meddelelsen d. 29. december, at det ville vi forsøge at afhjælpe lidt. Vi kan ikke arrangere
legeaftaler, men vi kunne udlevere Chromebook til alle elever, så de virtuelt kunne se og snakke
med både deres lærere og klassekammerater i undervisningstiden, også for de mindste. Det er
gået over al forventning, ja det er hårdt og trættende, men lærerne og pædagoger er så dygtige
til at finde på små opgaver og bevægelsesøvelser, som giver de nødvendige afbrud fra
skærmen.
Vi mødes hver morgen, inden undervisningen starter for at dele erfaringer, gode ideer og få
aftaler for dagen på plads, ligesom vi på morgenmøder får tilpasset og justeret for evt.
udfordringer eller elever, som har for nødpasning. Det står vores SFO fortsat for, og der er et
tæt og godt samarbejde til undervisningen.
Sidst men ikke mindst udgør alle de forældre, der støtter og guider hjemmefra i undervisningen
en uvurderlig hjælp i at få undervisningen til at fungere, så godt som den gør. Tusinde tak for
jeres hjælp og opbakning til skolen.
Nu er vi i tredje nedlukningsuge, og julen føles langt væk, men vi fortsætter med at sikre, alle
børn får den bedst mulige undervisning, under de omstændigheder vi nu har, og forhåbentlig
yder vores lille bidrag til at hverdagen er genkendelig i familierne.
Jeg håber på et snarlig gensyn
Susanne Flittner, Leder af Brahesminde – 21-01-2021
(udmeldingen om 0.-4. klasses start på fysisk fremmøde og undervisning i skolen kom fra
undervisningsministeren mandag den 1. februar. Fra den 8. februar, får elever, som har
modtaget fysiks nødundervisning af SFO-personale igen selskab af deres lærer og
klassekammerater ষ)

Vinter i SFO’en
Vintermånederne i SFO’en har som sædvanlig (fristes man til at sige)
været præget af corona.
December måned kunne vi da i det mindste være fysisk sammen, men
restriktionerne gjorde, at vi måtte tænke kreativt for at gennemføre
nogle af vores decembertraditioner
Januar havde vi pga. nedlukningen i hele landet kun få børn på
matriklen. Så i januar er der blevet spillet mange brætspil, lavet
perleplader og andre kreative sysler.
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
Vi ser i skrivende stund frem til en februar måned, hvor børnene atter er tilbage.
Da vi stadig skal passe godt på hinanden, vil de fleste stunder i SFO’en være udendørs. Vi
håber på at sneen bliver liggende, så vi kan hygge os rigtig meget med snekampe, kælke, snefigurer og meget mere.
December
SFO’en var med til at pynte butiksvinduerne
i den tidligere Vero Moda/Minimal butik.
SFO’ens
2. klasser gik Lucia.
Denne gang blev det sendt live ud til
klasserne, så eleverne kunne følge med.
Forældre og bedsteforældre kunne følge med
på en Facebook-streaming.

SFO’ens børn kunne ikke lave
krybbespil, men det kunne SFO’ens
vokse. De lavede en meget alternativ
krybbespils-film med et tydeligt
coronatema. SFO’ens personale havde
allieret sig med skolens ledelse og
sekretærer. Filmen blev vist sidste
skoledag før juleferien.
Har du lyst til at se filmen, kan den findes på Facebooksiden: Brahesminde Skole - afd.
Horne
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Brahesminde Skoler & Børnehuse
Januar
SFO’en “opfandt” pædagogen Kurt, som en gang om
ugen sendte en hilsen til de hjemsendte SFO børn.
Hilsnen indeholdt nogle bevægelseslege og blev sendt ud
på Facebooksiden:
Brahesminde Skole - afd. Horne

Horne Børnehus
Lysfeen fløj forbi og dryssede guldsten på legepladsen..
Og vi fik en gave af hende så vi kunne lave lanterner.
Bamserne har været i Spiren. Der er blevet lavet smykker af kartofler.. spist pizza, leg og
kreavititet ude og inde..

endelig er der kommet sne, som vi leger i . Vi har lavet suppe vi kunne varme os med
hmm vi har lavet malerier og bamserne har også været i Spiren og lege.
Græshopper og drager har leget sang lege og klippet collager ældstebørn er i fuld gang med
skrivedans.
Tænk engang lysfeen har været forbi med breve til os og tabt stjerner over hele legepladsen
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6H har i tiden med hjemmeundervisning arbejdet med Dan Turéll i dansk. Set Øgendahl og de store
forfattere – og hørt Dan T. læse sit "Jeg holder af hverdagen"...
Eleverne skulle selv komme med deres bud på hverdagsdigte – dansklærer Lisbeth Christensen roser
eleverne meget for deres digte og her er der 2 eksempler på digte
Jeg holder af hverdagen.
Lige fra jeg står op klokken 7 om morgenen
til jeg går i seng kvart i 9.
Jeg holder af hverdagen.
Når man tager tøj på om morgenen, og går nedenunder
for at spise skyr, med hindbær, appelsinstykker, banan, æble, og musli.
Jeg holder af hverdagen.
Når jeg går ind på badeværelset og får den kendte smag af tandpasta i munden når jeg børster tænder,
når jeg reder det uglede hår, og glatter det.
Det glatte hår der hænger fra hovedet og ned på skuldrene.
Jeg holder af hverdagen.
Fra man starter i skole klokken 8, fra den første time start, til vi har frikvarter, og den dejlige følelse af det
saftige æble man spiser i pausen.
Åbner døren ud til haven og trækker frisk kølig vind ind af næsen, får gåsehud på mine bare arme, og ser min
hund rulle sig i græsset, indtil næste time starter.
Jeg holder af skolen.
Fra den ene time til den anden, hvor man lærer fra matematik, til natur og teknik, og skriver lange sætninger,
med vigtige ord i.
Jeg holder af frikvarteret, når jeg er ude og gå tur med Asra,
imens mor og far arbejder, og solen er fremme på himlen og glimter så fint i de små vandpytter på vejen.
Jeg kan godt lide når jeg slipper køteren fri og hun får lov til at løbe frit rundt på grusvejen ned til
kolonihaven.
Jeg holder af naturen.
Når jeg er på vej hjem igen, men hvor Asra sidder i kolonihaven og vil blive i 10 minutter mere, men følger
alligevel modvilligt med mig.
Og når jeg skynder mig op på mit værelse for at åbne skærmen og sidde på fjernundervisning for anden gang
den dag, indtil vi kan lukke computeren i og får fri.
Jeg holder af fritiden.
Når jeg sidder i bilen, den kendte lugt af sure sko, og svedige mennesker, indtil vi er der hvor vi skal ud og
gå en tur på nogle kilometer.
De brune blade der ligger på jorden som et tæppe og de nøgne træer foroven, der viser den sande vinter.
Man nyder den nøgne natur hen til bilen, og hjem igen.
Jeg holder af aftenen.
Når man står der og putter hakkede tomater i den svenske pølseret, før man dækker bordet.
Når jeg sidder og spiser, den svenske pølseret sammen med familien, og hunden tigger for at smage en lille
pølse bid.
Jeg holder af aftenen.
Når min mor læser Vundersmed, og varmen fra brændeovnen når mine lægge, til jeg er oppe på mit værelse
og ligger i min seng med en bog.
Jeg holder af mørket,
når jeg slukker min lampe, og lukker øjnene, imens jeg tænker dagen igennem.
Jeg holder af natten.
Det er der jeg drømmer.
Jeg holder af hverdagen,
min normale dag.
Johanne
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Jeg holder af hverdagen,
jeg holder af morgenmaden man spiser med familien,
jeg holder af at kunne sove indtil klokken 7,
jeg holder af hverdagen og det uglede hår man har når man står op
og jeg holder af at se håndboldkamp med familien.
Jeg holder af hverdagen
den helt almindelige hverdag som mange tager for givet
jeg holder af at få fri fra skole og kunne slappe af
Jeg holder af hverdagen
jeg holder af frikvartererne så man får en lille pause fra skole og alle de stressende ting som man skal
forholde sig til,
Jeg holder af hverdagen,
den som mange gerne bare ville springe over og gå direkte til weekend jeg holder af at spise aftensmad
og at man stadig kan se sine venner virtuelt
jeg holder af at kunne være sammen med mine venner og snakke med dem om forskellige ting.
Jeg holder af hverdagen
den som andre kalder den grå, triste og kedelige hverdag
men som jeg kalder den vidunderlige og fantastiske hverdag for der ville jo ikke være nogen weekend uden
hverdagen.
Siri

GENERALFORSAMLING i

Børneteateret OSCAR
Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.30 i Horne Forsamlingshus,
Hornelandevej 33, 5600 Faaborg
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/
13

Horne Lands Folkemindesamling

Forårets ÅBENT HUS og udstillinger 2021
- må desværre AFLYSES på grund af coronarestriktionerne.
Siden marts sidste år har det stort set ikke været muligt at samles eller at
arbejde ret meget på arkivet.
Vi har heller ikke haft mulighed for at modtage gæster, så de henvendelser,
der har været på mail og telefon, har vi forsøgt at hjælpe bedst muligt på
anden vis.
En enkelt medarbejder har arbejdet hjemmefra, og har lagt billeder på
arkiv.dk, som det varmt kan anbefales at udforske.
Hold endelig også øje med vores egen hjemmeside, som opdateres med
seneste nyt:
www.hornelandsfolkemindesamling.dk

På grund af usikkerheden omkring Covid19-situationen udsættes foreningens
ordinære generalforsamling til efteråret.
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

CORONA – CORONA – CORONA –
AFLYST – AFLYST – AFLYST –
Det er de ord, vi igen og igen ser, taler om og
lever efter. Og med snevejr og kuldegrader i
skrivende stund føles forår og sommer langt
væk

mindst forårets generalforsamlinger – nu må
vi se, hvornår det bliver muligt at være fysisk
sammen igen – i mellemtiden er vi sammen –
hver for sig - via både Horne Lands Avis,
Dyreborg Nyt og Facebook grupperne
omkring Dyreborg.

Men heldigvis sker der trods nedlukning
mange ting på Dyreborg, som vi kan glædes
over og se frem til at kunne deltage mere
aktivt i.

MEN …… Provianten har fortsat åbent alle
dage morgen kl. 7.30-10.00 og eftermiddag
kl. 16.30-19.00 – og der er taget alle
forholdsregler for corona-fornuftig handel. Så
Provianten ser frem til også dit besøg.

Så for at I ikke helt skal glemme, hvad
Dyreborg kan byde på, vil vi her lige
genopfriske.

Der bliver gået mange ture i vores flotte
natur, også folk udefra har fået øjnene op for,
hvor skønt der er her omkring.

Bådebyggeriet har travlt og regner med at
være klar til aktivitet til sommer. Også uden
for Dyreborg er interessen stor, en journalist
fra Faaborg kom på besøg.

Derfor på gensyn derude.
Solopgange set fra Fiskervænget -

På havnen er der stor ombygning i gang.
Kapsejladsforeningen bygger nyt klubhus.
Det gamle er allerede revet ned, og ”bunden”
lagt til det nye hus, som af ydre bliver i stil
med de andre små ”skure”.
Og hyttefadene er der måske bud efter. Det
nystartede Sauna-Lag forsøger at få opsat en
sauna yderst på vestmolen, hvor nogle
forslag går på eventuelt at anvende/genbruge
hyttefadene til dette formål. Det bliver
spændende at følge projektet.

Fugle på vandet ved Drejet –

Også i Kulturhuset bliver der arbejdet, revet
ned og bygget op. De to garager bliver
omdannet til et lokale med vinduer ud til
Dyreborgvej, hvor små arrangementer kan
finde sted. Desuden bliver facaden også
ombygget, således at der bliver opdelt
adgang til henholdsvis Provianten og
Kulturhuset med en handicaprampe. Også
vindfanget til Provianten bliver fornyet.
Alle andre aktiviteter i Dyreborg ligger jo
desværre stille – det gælder Dyreborg
Motion, den kreative gruppe,
Litteraturkredsen, alle Beboerforeningens
arrangementer så som fastelavn,
torskespisning, musik i kulturhuset og ikke

Med vinterlig hilsen Marianne og Mie
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Kære læsere.
Grundet den nuværende Corona pandemi, har vi i Bøjden Beboerforening (BBF) det sidste års
tid, desværre måtte skære ned på mange af vores planlagte aktiviteter for 2020-2021. Dog
har bestyrelsen et par meddelelser:
1) Generalforsamlingen d. 6 marts 2021 er udsat på ubestemt tid… ny dato bliver
meddelt, senest 3 uger før ny generalforsamling finder sted.
2) Årsprogram for aktiviteter i 2021 bliver færdiglavet efter generalforsamlingen.
Strandrensning:
Den første aktivitet er strandrensning, som normalt finder sted i april måned. Vi
afventer Corona- restriktionerne, men regner dog med, at det bliver aktuelt grundet fri
luft og afstand vil være tilgængeligt. Der bliver indkaldt til strandrensning medio marts,
og når vi kender status til den tid.
Petanque og Krolf:
Vi regner med at kunne starte som planlagt i slutningen af april. Indkaldelse kommer
via Facebook, mail til medlemmerne og i Lysavisen hos SPAR.
3) BBF’s bestyrelse status:
Bestyrelsen er ikke fuldtallig, da et bestyrelsesmedlem er flyttet til Faaborg, og jf. vedtægterne
derfor ikke længere kan være medlem af foreningen.
Derfor søger vi nye medlemmer til bestyrelsen. Så har du lyst til at bidrage til et aktivt
og socialt Bøjden, så meld dig under fanerne! Ring og tal gerne med vores formand
Svend Klein 21692912, Kasserer Jan Johansen 20852738 eller øvrige bestyrelsesmedlemmer Karin Kamp Nielsen 20227774 eller Sven Åradsson 21496517.
Bestyrelsesarbejdet er hyggeligt, og du siger kun ja til de opgaver, der passer til dine
evner/lyster Venlige hilsner
Bestyrelsen.
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Horne Sogns
kirkeblad
Forår 2021
www.hornerundkirke.dk
Træer på kirkegården.

Billedet ovenfor er en tegning af Horne
Kirke fra 1820. Meget er som nu, og meget
er helt anderledes. Det samme vil alle, der i
den kommende tid kaster et blik op mod
kirkegårdens vestlige hegn, konstatere: I
mange år har vi haft kastanjetræer til at
afgrænse kirkegården, men sygdom i
træerne har gjort det nødvendigt at fælde
dem. De seneste 20 år har mange træer på
kirkegården måttet fældes, fordi der gik
sygdom i dem. For nogen var det et tab, for
andre kom kirken endelig til syne langvejs
fra.

Kirkegårdens toilet.
Marc og Linda, og også Bjarne, er flere gange ved morgenens runde blevet mødt af et
meget uhumsk syn på kirkegårdens offentlige toilet. Det har krævet en del tid og knofedt
igen at gøre toilettet klar. Fordi problemet har været genkommende, har vi besluttet for en
tid at låse toilettet af, når graverne ikke er på arbejde. Desværre betyder det, at besøgende
ikke kan få den samme service som tidligere i en periode. Vi håber på forståelse, indtil vi
kan løse problemet.

Konstituering af det nye menighedsråd.
Inden første søndag i advent, hvor det nye menighedsråd trådte i funktion, konstituerede
det sig:
Formand

Hanne Wolfsberg

40358387

Næstformand

astaogniels@gmail.com
Niels Sønderby

Kasserer

Niels Sønderby

20342456
20342456

Kirkeværge
Kontaktperson

hannewolfsberg@gmail.com

astaogniels@gmail.com
halvorsen350@gmail.com

Henning Halvorsen

20885720

Lars Askholm

42404441

Formand for
kirkeudvalget
Lars Udenby
Formand for
aktivitetsudvalget Anne Lise Spange

mailaskholm@gmail.com
larsudenby@privat.dk

50746107
alspange@hotmail.com
29823845
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Tre Grevinder af Bille Brahe.
Jeg er blevet bedt om at skrive noget til
kirkesiderne i HLA. “Bare et eller andet”.
Jeg har derfor besluttet at skrive om
menighedsrådets fokusområde for tiden.
Som nogle har lagt mærke
til, er den lyserøde
bygning
på
Horne
kirkegård
blevet
forvandlet fra en skjoldet
og skrigende pink, med
rødder
i
postmodernismen
i
Danmark, til en klassisk,
varm, sart og meget smuk
italienskrød
farve.
I
skrivende stund arbejder
rådet med en spotlampe
inde i Mausoleet, der skal oplyse en buste
af lensgreve Preben Bille Brahe (17731857) (PBB), som opførte huset i 1825 og
selv ligger bisat derinde. Busten er en kopi
af den buste i bronze, som HW Bissen
(1798-1868) lavede af lensgreven og blev
opsat i 1858. Den står endnu med ryggen
til Hornelandevej ret ud for Hvedholm.
Den giver os en fin ide om, at den dengang
mægtige jordbesidder og kulturmand nok
ikke giver videre meget for det fortravlede
liv, som vi andre lever i bilerne nede på
vejen i dag. Anderledes med tiden inde i
Mausoleet. Der er tiden gået i stå. Grebet
af stemningen mødes vi af lensgreven “en
face” nede på bagvæggen og som den mest
fejrede- og det ubestridte midtpunkt
blandt begravelserne derinde. Snart vil
han også være 2021-LEDspotoplyst af
menighedsrådet.
Jeg har derfor valgt, hér på siderne, at
kaste lys på nogle af de andre, der ligger
bisat i grevens skygge derinde. Da PBB,
under arkitekt GF Hetchs (1788 -1864)
ledelse, lader mausoleet opføre, har han
allerede samlet sig to balsamerede
grevinder i den trange krypt under Horne
Kirkes kor. Den ene, Eleonore Sophie, født
Rentzau (1779 -1800), har været død i
femogtyve år, da hun flytter ind i det fine
nye Mausoleum. Den anden, Johanne
Caroline Vilhelmine, født Falbe (1789 1823) er friskere, da hun, efter blot et par
års venteposition i krypten, flytter ind
sammen med forgængeren. Således står
bygningen ikke “ubeboet” hen, da Preben
18

Bille Brahe efter 32 år selv indtager
ærespladsen i huset. Det skete under stor
festivitas og ledsaget af 3000 deltagere,
herunder PBB’s tredje enke, Birgitte

Susanne
Sybille
Schaffalitzky
de
Muckadell (1801-1871), der overlevede
ham med 14 år.
PBB ægter sin første kone Eleonore Sophie
Rentzau i 1796. Hun var datter af greve
Frederik Siegfred Rentzau, der var general
over tropperne på Fyn, bl.a. under
Englandskrigen i 1801. Han byggede
hovedbygningen til det, der i dag er
Kringerup Gods
på Vestfyn. Han
var gift med
Sophie
Magdalene
Krag-Juel-Vind
og det gjorde
PBB
til
svigersøn
af
nogle af landets
absolutte
spidser. Det var
med Eleonora
Sophie ved sin
side, at PBB for
alvor begyndte
at
smide
pudderparykken,
de
privilegerede børn af oplysningstidens
kendetegn, og trådte nærmere og nærmere
ind i rationalismen og guldalderen, hvor
det var den praktiske og fornuftsstyrede
hverdag, der var i centrum. Det praktiske
med at få oprejst stamhuset Hvedholm
med tilhørende godser, landsbyer og
bøndergårde til lensgrevskab blev udført i
1798.
Grevskabet
fik
navnet
“Brahesminde”. Sammen fik de to børn.

Eleonore Sophie var knap 21 år gammel,
da hun døde i København. PBB benyttede
herefter ungkarletilværelsen til at leve
livet. Lige efter konens død drog han nogle
år til Sverige og Norge på dannelsesrejse
og han kørte også ofte sydpå mod Rom, der
var det kulturelle centrum dengang. Det
foregik med firspand og sådan en rejse tog
3 uger. Hjemme var han travlt optaget af
arbejde, også med nye kulturinstitutioner
både på Fyn og i København, bla. det vi i
dag kender som Nationalmuseet.
I 1816 gifter PBB sig med Johanne
Caroline
Vilhelmine
Falbe, datter af
toldinspektør i
Helsingør Ulrik
Anton Falbe og
hans hustru Ide
Marie Seidelin,
født Møller. Det
er
som
om
ægteskabet og
familielivet
vendte
ham
mod livet på
Hvedholm, med alle gøremål ved
landbruget, såvel som de Amtslige
funktioner. De når at få 3 børn sammen,
inden hun efter 7 år på Hvedholm dør.
PBB har åbenbart haft rigeligt med aleneår
i tiden 1800 og 16 år frem, så der går kun
lige ét sørgeår, indtil han ægter han sin 3.
ægtefælle. Det sker i 1824.
I 1820’erne er det trange tider for flere af
de fynske grevskaber og baronier, der var i
store restancer og havde skattegæld. PBB
var en dygtig godsbesidder, hvis kunnen
og økonomiske formåen andre trak på.
Også nabogrevskabet Muckadell på
Arreskov fik assistance og ved den
lejlighed har det været oplagt, at
grevskabet fik afhændet den ældste i deres
børneflok (når undtages en halvsøster)
Birgitte Susanne Sybille Schaffalitzky de
Muckadell til deres mentor. Hun er på det
tidspunkt 23 år gammel og 16 år yngre end
PBB. Hvedholm var også selv nogle få år
tidligere havnet i økonomisk uføre. Den

dygtige greve lykkedes dog med at få stillet
et lån mod pant i godsbesiddelserne. Der
var aldrig tidligere anvendt lån i
Brahesminde. På trods af trange tider,
påbegynder parret, et år efter brylluppet,
byggeriet af mausoleet på Horne
Kirkegård. Pladsen i Horne Kirkes krypt
kunne slet ikke
rumme alle de
ægtefæller og
greven.
Desuden blev
det
også
ulovligt
at
begrave inde i
kirkerne på det
tidspunkt. PBB
og
Birgitte
Susanne
Sybille fik kun
én
dreng
sammen, men
hun lykkedes
så, i modsætning til grevens tidligere
ægtefæller, at overleve PBB. Hun døde i
Svendborg i 1871 og kunne dermed
fuldende rækken af sarkofager under
lensgrevens buste, som menighedsrådet
altså har valgt at kaste lys på fra i år.
Hvis du får lyst til at se forbi gravmælet og
den oplyste buste, er der åbent i mausoleet
fra 08.00-16.00 i vinterhalvåret og fra
08.00-20.00 om sommeren.
Ære være deres minde
Jesper Svärd/sognepræst
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Gudstjenester
Dato

Tid

Februar
28.

10

Marts
7.
14.
21.
28.
April
1.
2.
4.
5.
11.
18.
25.
30.
Maj
2.
9.
13.
16.
23.
24.
30.

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag

Bededag

Kristi Himmelfart
Pinse
Anden pinsedag

Prædikant

Deja-vu

Jesper Svärd

Konfirmationen er flyttet
til august.

10
10
10
10

Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
Jesper Svärd
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10
10
10
10
10
10
10

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

10
10
10
10
10
10

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

Jeg havde aldrig i min vildeste
fantasi forestillet mig, at det var
andet end en
engangsfornøjelse, da vi i 2020
måtte flytte konfirmationen til
august måned. Nu har vi gjort
det igen! Vi holder i år
konfirmation den 15. august
klokken 10.00 i Horne Kirke.
Sidste år lykkedes det os faktisk
at få en rigtig fest ud af det og
det håber jeg også vi lykkes
med i år. I skrivende stund (2.
februar) må vi højest være 50 i
kirken, vi må ikke synge og
gudstjenesten må kun vare 30
minutter. Det skulle gerne være
anderledes til august. Hvis
nogen vil fastholde St. Bededag,
som først aftalt, kan det
selvfølgelig lade sig gøre – med
mindre nogen har lukket kirken
helt om ørene på os (som de
plejer).
Jesper Svärd/sognepræst

Kontaktoplysninger - www.hornekirke.dk
Kirkens gravere:
Sognepræst
Jesper Svärd
Præstegårdsgyden 6,
Horne
5600 Fåborg
62601041
jesv@km.dk

Marc Winther:
52241960
hornekirkegaard7763
@gmail.com

Sociale medier:
sogn.dk
facebook:
Horne Rundkirke

Linda Krogh:
Kirkekalenderen5224 1950
app
den2graver@gmail.com

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

Andet sted her i bladet står menighedsrådets valgte medlemmers særlige funktioner efter
konstitueringen og vores kontaktoplysninger. Disse oplysninger står også på
www.hornerundkirke.dk
I er meget velkomne til at kontakte enhver i menighedsrådet.
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Generalforsamling
i Horne Forsamlingshus.
Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset
Tirsdag den 23. marts 2021, kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Er der punkter som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal det være
formanden i hænde senest den 14. marts 2021.
Bestyrelsen.

Tak til SPAR
SPAR Horne har givet Horne Forsamlingshus et sponsorat på 25000 kr. Det er vi
meget glade og taknemmelige for. Lige nu varmer de i en slunken kasse, men ellers
håber vi at kunne bruge dem specifikt på et af de projekter der venter i huset. De
5000 kr. bliver øremærket til Børne Teateret Oscar.
På alles vegne – Tusind Tak
I disse corona tider, hvor udlejninger naturligvis udebliver, håber vi at I stadig vil
støtte huset og indbetale kontingent. Det er som altid kun 100 kr. pr hustand (2021)
og man kan indbetale på konto reg.nr. 0828 og kontonr. 0002553120, eller
på mobilepay nr.86699, til registrering må i gerne skrive navn og adresse.
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NYT FRA
Da det er lidt svært at berette om aktiviteter for Horne Mandskor i disse
i
ffor ddet jjubilerende
bil
kors sørgelige tider, vælger vi at dyrke nostalgien og bringer her forskellige anekdoter fra
foreningens mange gamle annaler, som er at finde helt fra korets start 1. juni 1845.
Det er ikke første gang, koret har været i vanskeligheder med at måtte aflyse den ugentlige
sangaften. På grund af krigen 1848-50 gik arbejdet i den nystiftede sangforening i stå, idet
mange af medlemmerne blev indkaldt til tjeneste i hæren. Men i anledning af en
soldaterfest, som afholdtes på Bøjden Færgegård den 27. februar 1851 kom arbejdet i
foreningen igang igen, så koret kunne underholde med nogle sange. Det blev dog kun en
kort opvågning. Koret sygnede igen hen i nogle år til maj 1854. Korets dirigent den unge
lærer Kistrup fik med sin udholdenhed og energi samlet 19 tidligere medlemmer og 20 nye
sangere. Koret har herefter virket aktivt – og gør det heldigvis stadig. Den succesfulde
nystart cementeredes med et julebal på Bøjden Færgegård,
hvor stemningen var så høj, at det blev morgen, inden festen
sluttede.
Det er bemærkelsesværdigt, at krigen 1864 ikke havde nogen
indflydelse på korets øveaftener, dog blev sommerfesten i
Sofienlund Skov ved Hvedholm aflyst dette år.
Stor panik opstår, da korets stifter H.C.N.Kistrup dør i 1892.
Han havde været både formand og dirigent i knap 47 år, men
hvad nu? Der blev holdt møder om evt. at opløse foreningen,
men dette blev forkastet, og man gav hinanden håndslag på i
hvert fald at fortsætte til 50 års jubilæet i 1895. Projektet
lykkedes, foreningen overlevede.
Omkring århundredeskiftet var der en lidt stille periode. Den
daværende formand malermester Svend Nielsen har udtalt til
en avis:” De ældste medlemmer er mere interesserede i hyggeligt samvær end sangøvelser,
de bliver derfor bænket i en anden stue med en bolle punch og en kasse tobak”. SÅDAN!
Sangforeningen har altid haft mod på at demonstrere sin kunnen uden for sognet. Således
også i starten. I juli 1866 var hele koret til en sangfest i Odense. Hvordan festen forløb vides
ikke, men fragtmand Jens Peter fra Faaborg og 3 gårdmænd fra Bjerne sørgede for
befordringen til en pris af 1 rigsdaler pro persona. Det har sikkert været en fornøjelig tur, da
den varede i hele 3 dage.
Koret ynder stadig udflugter, som i årenes løb er gået til mange steder i Danmark samt
Norge, Tyskland, Færøerne og sidst men ikke mindst Litauen. På disse ture har koret givet
koncerter på lokaliteter, som har fået de små hår til at rejse sig på såvel sangere som
publikum.
Stifteren af koret, organist og lærer H.C.N Kistrup fortjener lidt omtale. Den kun 23 årige
idealistiske lærer, som efter opbakning af såvel præsten som greve Bille Brahe, Hvedholm, i
1845 lader sig overtale til allerede året efter sin ansættelse at starte det første landsbykor i
Danmark. Han var netop ansat som lærer på den ene af Hornes 2 skoler, som var
22

henholdsvis Degneskolen, hvor degnen var lærer som underviser.

og så Organistskolen med organisten

Degneskolen lå på hjørnet af Vesterballe og Degnevej (bygningen ligger der stadig) mens
Organistskolen var en del af Hospitalet, som var datidens alderdomshjem og lå lige inden
for kirke-muren mod øst ud mod Søren Lundsvej.
Bygningen blev revet ned 1926-27. Det var i den østre ende af denne bygning, at koret fra
1845-1892 holdt sine øveaftener, som dengang kun var 3 om måneden i sommerperioden og
1 i vinterperioden. Oplysningen var ved hjælp af tællelys, men under krigen i 1864 skulle
først og fremmest hæren forsynes
med lys, så det blev nødvendigt at
anvende lamper med sprit og
terpentin. Den luft, denne belysning
har forårsaget, har sikkert været alt
andet end egnet til klare stemmer.
Organist og lærer Kistrup boede i
det gule hus over for kirken, kaldet
organistboligen, som i dag rummer
3 pensionistboliger. Også den
nuværende dirigent boede kort i
dette hus, da han – også som 23 årig
- kom til Horne Skole,
Efter Kistrups død fulgte i nogle år sangøvelser i hjemmene, inden man fik lov til at låne
lokale på den i 1892 opførte skole.
Her mødes ca. 50 sangglade mænd stadig torsdag aften for at lade sangen være katalysator
for et unikt fællesskab – også kaldet mandehørm. Korsang er i høj grad vanedannende og er
ikke alders-afhængig, så de fleste i koret har sunget mellem 25 og 50 år – enkelte mere end
det. Vi kan derfor kun håbe på, at det gamle kor har mange år foran sig endnu! Det er i
øjeblikket svære tider for korsang, men vi kan da håbe, at netop denne langstakte coronatid
og savnet af fællesskabet har vist mange, at fællessang skaber fællesskab.
Vi håber stadig at kunne afholde en jubilæumsreception – men vi får se!

---------------------------------------------------------

På grund af corona tiden kan vi jo stadig ikke komme i gang med at spille badminton.
Håber det lysner omkring marts, så vi kan starte i det små.
Der er mulighed for at gå en tur mandag fra Hallen kl.9.30
eller cykle fra Hallen onsdag kl.9.00.
Der bliver heller ingen generalforsamling nu, er udsat som så meget andet.
Når vi engang forhåbentlig snart kommer i gang, spiller vi marts, april og maj (- påske).
Håber I er raske. HOLD AFSTAND.
Udvalget
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Kære Horne Land.
I starten af 1960’erne lukkede Bøjden Andelsmejeri, hvorefter aktiviteterne flyttede til ’Mejeriet
Grøndal’ i Horne. Mejeriet er indviet i starten af 1930’erne.
Herefter solgtes bygningerne til opfinder og fabrikant Poul Gunner Andersson og kompagnon
Johansen, som begge kom fra København.
De startede en plasticfabrik, som bl.a. producerede emballage til sennep, honning, marmelade og
lign konserves. Mange lokale, især kvinder, fik arbejde på fabrikken. Også jeg fik skoleferiejob i
årene 1965-66, men måtte stoppe, da jeg ikke tålte de ’giftige’ varme dampe, som var en følge af
produktionen.
I den gamle festsal - ovenpå den østlige bygning - kaldet ’Mejerisalen’, hvor Bøjdenboerne
gennem mange år afholdt alt fra private fester, foreningsarrangementer som kapsejlads- og
Bøjden Gymnastik- og Idrætsforeningsfester(BGIF), banko-spil, danseskole, fastelavn etc,
indrettedes nu en ’Saloon’. Et råt look i træpaneler og bjælker, rigtige svingdøre, dæmpet
belysning og en veludstyret bar var den tids tema så langt fra alfarvej.
Indvielsen gik ikke stille for sig. Invitationer sendtes ud til de særligt udvalgte. Og det er netop en
sådan original invitation, I ser her. ’Wanted – for New Year’s Night’. Selveste Vivi Bak, den tids
skuespilleridol, og Danmarks svar på Brigitte Bardot, var blandt gæsterne! Hun og de andre gæster
ankom i fancy biler og åbne sportsvogne. Fra Korsør til Nyborg foregik det med hjuldamper!
Bemærk også at der bli’r inviteret til ’fight with the Natives’! Og på bank- og togrøverier!
Og at der bydes på ’Saddle Soup’. Måske en idé til Brdr. Price’s fremtidige køkken?
Vi, de indfødte, husker, at festen varede i flere dage. Og at der taltes om den i flere år efter. Fra
da af var ingenting længere det samme i Bøjden.
2./2. 2021 Elisabeth Kej Åradsson.
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land
v/Elna Johansen

På grund af Covid-19 nedlukning i foråret 2020 og forsamlingsforbuddet har
lokalrådet ikke kunnet afholde årsmøde i 2020, og i skrivende stund ved vi ikke,
hvornår situationen ændre sig, så vi igen kan forsamles. Bestyrelsen har derfor
besluttet at udsætte årsmødet til 2. halvår 2021, med håbet om at det til den tid kan
lade sig gøre at forsamles og holde årsmøde. Vi håber at vi i næste nr. af HLA kan
melde en dato ud.
Da vi som sagt ikke har afholdt årsmøde i 2020 er hele bestyrelsen på valgt i 2021, og
der skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer, da flere allerede sidste år bebudede deres
afgang. Vi vil derfor opfordre alle interesserede i at overveje, om de kunne have lyst
til at være med til at præge udviklingen på Horne land.
Træfmøde med KLU den 15. juni 2021
Politikerne i Kultur og Lokalsamfundsudvalget har meddelt, at de gerne vil ud og
møde lokalrådet og borgerne på Horne land til et træfmøde den 15. juni i tidsrummet
19.00 til 21.00. Mere om dette i næste nr. af HLA.
Lokalrådet søger velkomstambassadører til Horne by og omegn.
Endnu engang vil vi gerne opfordre nogen til at melde sig som velkomstambassadør.
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.
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Frist for ansøgning er 20. september

Der er 150.000 kr. i borgerbudgetpuljen i Faaborgegnen. Borgere i Faaborgegnen kan søge
om penge l et nytænkende projekt. Der kan
maximalt søges om 50.000 kr. per projekt. Du
kan læse mere om hvordan du søger på
www.fmk.dk/borgerbudget. Hvis du ønsker at
søge om at være en del af borgerbudget
2021, skal du indsende dit projek orslag
sammen med et budget
senest den 20. september 2021 l:
npelleg7@gmail.com
Afstemningen vil foregå elektronisk i perioden fra den 1. l den 12. november 2021. Der
vil blive vægtet for indbyggerantal i de enkelte lokalområder så alle har en chance for at få
midler l deres projekter. Alle borgere i over
18 år med adresse i Faaborgegnen kan stemme. Vi glæder os l at modtage en masse gode forslag.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Faaborgegnens Borgerbudget Niels Peter Ellegaard Jørgen Fristo , Allan
Sørensen, Elna Johansen, Manuela Pedersen,
Palle Petersen

I 2020 søgte Bøjden
beboerforening
penge til en 3 m. opgangsrampe til den
eksisterende off.
badebro i Familiehaverne, Kalvøre,
Bøjden og fik 8.750
kr. fra Borgerbudgettet .
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Horne Lands Støtteforening

TAK!
Vi vil hermed gerne takke alle som bakker op om
kalenderen ved at købe lodder.
Tak til SPAR Horne for at hjælpe med salget af lodder
og årskalendere.
En særlig og stor TAK til alle vores sponsorer for de
mange flotte gaver.

Sponsorer:
HORNE HAVESERVICE – GRANDS VIN – MIKAEL LARSEN – VIVI’S BLOMSTER
KIMESBJERGGAARD VINGAARD – NØRLUNDGAARD – SØREN’S HAVE OG ANLÆG
HORNE LANDS STØTTEFORENING – KORSVEJENS BLOMSTER – FRK. JENSEN
VESTERPORTS BAGERI – ROVSING ART– MBL MASSAGE – NOHR – SPAR HORNE
ANKE OG MARTINS RYSLINGE FORSAMLINGSHUS - FAABORG RØGERI CAFÉ
KVALITÄT –– KILDEMOSEGAARD - PURE DELIKATESSER OG BRUGSKUNST
SOZE KAFFERI – BOG OG IDE LEGEKÆDEN – ELLAS TANTE – BØNNELUNDGÅRD
FISKEHUSET FAABORG – BARLEBO OST DELI – PETER HANSEN HONNING – FEHÅR

Bliv medlem af støtteforeningen eller forny dit medlemskab
-

og vær med til at støtte initiativer på Horne Land

Vi støtter årligt Brahesminde-skolebussen, Børneteateret Oscar og velkomstgaver til tilflyttere.
Derudover har vi etableret flagalléen og blandt andet støttet borde/bænkesæt ved hallen,
Hjertestarterforeningen og Aktivitets- og Badebroen i Bøjden.
Vi står bag den årlige malerikonkurrence, hvor skolens elever udsmykker landskabet på Horne
Land med store malerier.

Bliv medlem for kun 50,-kr. årligt pr person
Kontonummer: Reg.nr.: 0828 konto nr.: 164 85 51 eller på MobilePay: 82845
Husk: skriv ”kontingent” og ”dit navn”, tak.
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Bestilling af flagallé hos
Horne Lands Støtteforening
Horne Lands Støtteforening

Ring til:
x

Kontaktperson, Ib Birkemose tlf. 20 78 56 29.

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)

Kr. 500,00
Kr. 150,00

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

Betingelser og vilkår!
Betalingen skal ske senest 14 dage før opsætning til:
Reg.nr.: 0828 konto nr.: 164 85 51 i Sparekassen Fyn
MobilePay: 82845
Ved begge betalingsformer skrives: ”leje af flagallé”
Der vil kunne forekomme dage, hvor der ikke kan opsættes flag.
(f.eks. ved frostvejr eller stormvejr).
Har du allerede bestilt, og vejret driller, vil du kunne få din betaling retur.
Af hensyn til arbejdsgruppen vil vi gerne have bestillinger i så god tid som muligt,
og senest en måned før opstillingen skal finde sted.
”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt.

GENERALFORSAMLING UDSÆTTES!
Bestyrelsen i Horne Lands Støtteforening har valgt at udsætte generalforsamlingen, som
skulle have været afholdt ultimo marts.
Dette sker på baggrund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19.
Generalforsamlingen forventes afholdt, når vi rammer mere normale tilstande.
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HORNE VANDVÆRK

ÅRSBERETNING 2020

ANTAL MEDLEMMER
Andelsselskabet HORNE VANDVÆRK består pr. 31.12.2020 af 499 medlemmer.
479 Enfamiliehuse
15 Landbrug
4 Institutioner
1 Storindustri.
BESTYRELSESARBEJDE
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder med kvartalsregnskab. Fællesmøde med Faaborg –
Midtfyn kommune og de øvrige Vandværker i kommunen blev aflyst grundet Corona.
Der er fortsat manglende afklaring fra Kommunen omkring den endelige grundvandsplan.
Staten besluttede at kommunerne skulle udarbejde nye vurderinger af boringsnære
beskyttelsesområder, BNBO.
Kommunerne skal inden udgangen af 2022 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.
Vi er heldigvis ikke udfordret af pesticider og vores analyser har indtil nu alle været rene.
Fjernaflæste målere blev årsaflæst den 3 december hvor jeg (formanden) cyklede en tur
rundt forbi alle vores forbrugere og hjemtog alle aflæsninger succesfuldt indenfor samme dag.
Årsaflæsning foretages hvert år omkring 1 december. Selv om vi hjemtager aflæsninger ca. 3
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.
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Måler placeret under gulv

Aflæsning via mobil og antenne

Selv målere placeret specielle steder godt gemt væk bliver opfanget af systemet.
Vores hjemmeside er god og til stor nytte for mange. Man kan nemt finde de nyeste
vandanalyser, vedtægter, regulativ, regnskab, takstblad, orientering om målere 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 nogen
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 lille fald i Vandforbruget.
Den samlede solgte vandmængde var på 175.234 m3 og hermed 6.448 m3 mindre end 2019.
Lækagetabet ligger fortsat utrolig lavt på 118 m3, svarende til 0,07 % af den udpumpede
vandmængde. Hvis lækagetabet overstiger 10 % skal der betales strafafgift til staten, hvilket
vi ikke har været i nærheden af siden starten af 1990 erne.
Vores største udfordringer på ledningsnettet er områder med gamle PVC ledninger og de
private stikledninger. I vores forsyningsområder er der 3 PVC områder af ældre dato, hvor vi
skal være særligt opmærksomme og det er i Lillemarken, Sinebjergvej og Hornelandevej
uden for byskiltet mod Bøjden. En del af disse ledninger ligger i markområder, hvor der jo kan
sive vand længe før man opdager det. Så hvis vi fortsat skal sikre lavt vandtab er det vigtigt
med hurtig kontakt til vandværket, når der observeres vandbrud eller fugtige områder også i
markområder, 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 144.544 m3 og der er indkøbt 37.105 m3 fra Faaborg,
hvilket er lidt mindre end året før.
Vores vandindvindings tilladelse er på 155.000 m3 og blev fornyet i 2020, så vi nu har en
tilladelse der gælder frem til 2050. Tilladelsen vil blive lagt på hjemmesiden.
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.
2020 var et heldigt år uden vandbrud. I vores 10 års budget nærmer sig nogle tanker om
udskiftning af PVC ledninger i Sinebjergvej, Lillemarken og måske et stykke ud af Egsgyden.
I 2022 skal vi have fornyet vores SRO overvågningssystem og elinstallation. Den nye
teknologi gør, at vi kan superoptimere vores anlæg og undgå en masse kabler. Der vil kunne
indbygges sensorer vigtige steder, som kan sende data, logge grundvandsdybde og sende
vigtige alarmer via skyen til vores overvågning.

ØKONOMI
Driftsregnskabet for året 2020 matcher samlet set fornuftigt budgettet. Der har ikke været
nogen større investeringer, så vores kassebeholdning er omkring 1.7 mill.
Takstblad 2021
Horne Vandværk fastholder den meget lave vandpris.
Der er fortsat meget lave driftsomkostninger, Sund Økonomi, Billig Administration.

Low Cost, Good Performance 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 stadig
kun 455,- kr om året for det rene vand fra Horne VV. Alt andet er skatter og afgifter der
batter.
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 2021 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 7. februar 2021
Bestyrelsen
Henrik Uhd Markussen, Formand

- Arne Greve, Næstformand
Kasserer

Finn Christoffersen, Sekretær
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Carsten Lindegaard

Palle Find,

Generalforsamling er udsat grundet Corona situationen
Der indkaldes via ugeavisen så snart det bliver muligt

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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Fredagsåbent er god mad Ɵů biůůŝge penge og hyggĞůŝgt for unge og æůdre:
FæůůĞƐspisning
AkƟǀŝtet Ğůůer foredrag, café
PůĂds for børnene at boůtre sig på

Fredagsåbent, fredag den 26. marts 2021 er aŇyst
På grund af coronaǀŝrus har gruppen bag Fredagsåbent også i foråret ǀaůgt
at aŇyse fæůůesspisningen i marts måned. Som situaƟonen er ůige nu, er
der ikke muůŝghed for at benyƩe auůĂen på skoůen i Horne. Her ud oǀer
sæƩer forsamůŝŶgsforbuddet ůŝge nu grænser for antĂůůet af personer og
der er store kraǀƟůindretning, afstand og afspritning. Med sǀingende
forsamůingsforbud og restrikƟŽner er det ikke Ɵů at kende muůighederne
om en måned eůůer to. Vi ǀŝůderfor heůůĞre ǀŝse samfundssind og aŇyse end
ůƆbe nogen former for risiko i forhoůd Ɵů coronaǀŝrus.

Vi håber på en ”normal” eŌerårssæson, så sæt x i kalenderen:
Fredagsåbent, fredag den 29. oktober 2021 kl. 17.45

Der ǀŝůŝ ůƆbet af eŌeråret bůŝǀe inǀiteret Ɵů et půĂnůčŐningsmøde, hǀor ĂůůĞ
der haƌůyst Ɵů at giǀe et nap med er ǀĞůkomne. Hoůd øje med Lysaǀisen
Ğůůer Facebook i ůøbet af august.
Fredagsåbent er for aůůĞ– og det er Ăůůes projekt. Ved det enkeůte
Fredagsåbentarrangement hũčůper Ăůůe hinanden, men den ůŝůůe gruppe der
arrangerer aftenerne modtager meget gerne forƐůĂŐ Ɵů madhŽůd, akƟǀiteter,
Ɵůbud om hũčůp mǀ. Kontakt Tina B. Jungfeůdt på tĞůefon 20688367

