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Kære Læser 
 
Liden sol i disse uger. 
Februar har gjort os mindre. 
Sne som tynger. Is som knuger. 
Vi kan ingenting forhindre. 
 
Sådan skrev Frank Jæger i 1953, hvor februar nok havde mere sne og frost, 
end den har haft i år – indtil nu i hvert fald. 
Men meget andet har tynget: Mørke, regn, storm, corona. 
 
Så vi fortsætter med Frank Jæger (3. strofe) 
 
Men måske april vil hente 
vore hjertebål tilbage. 
Sammen vil vi tålsomt vente, 
liden sol i disse dage. 
 
Læs nu om de kommende arrangementer i Horne Lands Avis 33. årgang nr. 3 
og opdag hvordan ”hjertebålet” kan spores. Det skal nok gå. 
 
      
 På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt 

 
 
 

 
BESTYRELSE – REDAKTION 

 
Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, tlf. 62 60 15 72/60 62 42 13 

Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, tlf. 20 83 72 51 
Grethe Poulsen, kasserer, Margrethevang 68A, Fåborg tlf. 40 42 78 58 
Susanne Trolle, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18/20 32 13 18 

Lena Bagge, Egsgyden 19, Horne, tlf. 22 61 41 73 
 

Stof til næste nummer, der udkommer i uge 21 - 2022 sendes via e-mail 
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 

 
DEADLINE er søndag den 8. maj 2022 kl. 12.00 

 
Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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Gymnastikopvisning 

  
Nu er vi i to år blevet snydt for gymnastikopvisning. Vi glæder os derfor ekstra meget til at byde 
velkommen til årets gymnastikopvisning. Det sker 
 

lørdag den 19. marts 2022 kl. 14.00 
 

Vi starter kl. 14 med indmarch, og der vil som de tidligere år igen være vores flotte tombola takket 
være alle vores mange sponsorer. Så husk at møde op i hallen og få en dejlig eftermiddag i godt 
selskab med alle vores dygtige gymnaster og instruktører.  Vi er igen i år heldige at få besøg af 
gæstehold fra Broby Sportsefterskole og Broby holdet. Tag gerne hele familien og naboen under 
armen. Der kan købes kaffe/kage m.m. i vores cafe. Entré, 30 kr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Generalforsamling 
 
Sæt X i kalenderen og kom til generalforsamling tirsdag, den 29. marts 2022 kl. 19.30 i Horne 
Hallens Kantine. Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
Kom og hør nærmere om foreningens arbejde, og hvordan du kan give foreningen en hjælpende 
hånd. Vi glæder os til at se dig.  
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HGF Lottotrækning november 2021 
 
 Måned  præmie  nummer  beløb  

November  1. 49 900,00 
  2. 145 450,00 
  3. 104 225,00 
 
December  1. 191 1.000,00 
  2. 54 500,00 
  3. 154 250,00 
         Ekstra 87 250,00 
 
Januar  1. 100 100,00 
  2. 124  50,00 
  3. 107 25,00 
 
 

Der er ledige nr. i Horne Gymnastikforenings Lotto, 1 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. 4042 7858 Hvis du ønsker et nummer. 

Overskuddet går til indkøb af redskaber til aktiviteter. 

 

Julekalendersalg 2021 
 

Tak til alle, der støttede vores julekalendersalg i november måned. Vi fik et flot overskud på 
10.000 kr. Beløbet skal bruges til nye redskaber til gavn for alle vores gymnaster. Vi skulle hilse og 
sige, at begge hovedpræmierne er blevet udtrukket. 
Vinderne var godt tilfredse 

Også en stor tak skal lyde til vores sponsorer 
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Sæsonstart for sommerløb  
Vi starter sommersæsonen for løbeklubben op onsdag den 2. marts 2022. Vi mødes kl. 17.45 bag 
Horne Hallen. Vi glæder os til at se nye som gamle løbere.  
 
Uanset om man har løbet før eller ej, er der et walk/løbeniveau der passer til enhver. Løbeklubben 
er i gang hele året rundt, og tilbyder powerwalk og 6 forskellige løbeniveauer og der er knyttet 
uddannede instruktører til alle niveauer. Instruktørerne står klar til at hjælpe og vejlede løberne til 
hver træning. 
 
Derudover deltager løbeklubben også i mange forskellige løb rundt omkring i landet. Det er op til 
det enkelte medlem om man ønsker at deltage i disse løb. 
Løbeklubben lægger stor vægt på det sociale aspekt. Mange nye venskaber er opstået i 
løbeklubben. 

Vinterløb i Horne Løbeklub 
Om vinteren nyder vi særligt noget at varme os på efter løb. Der er hver gang mulighed for 
the/kaffe/cacao at varme sig på.  
 
Tur til Dyreborg den 14. november.  
Søndag midt i november inviterede løbeklubben på tur til 
Dyreborg, hvor en af klubbens instruktører havde 
arrangeret løb. Det var fin dag, og bagefter var der 
selvfølgelig kage  
 
Suppedag i løbeklubben den 1. december 
Vi kunne ikke have valgt en bedre dag at holde suppedag i løbeklubben. Vejret var oplagt til det. 

Det var vådt, klamt og blæsende. De 
ihærdige og trofaste løbere, samt 
vandrefolket, kunne sendes afsted med 
lovning om en portion dejlig varm suppe 
ved hjemkomsten. Det var så hyggeligt, 
der var god stemning rundt bordet og 
suppen blev taget godt i mod og rost til 
skyerne. Tak til alle der deltog og Elvira 
for hendes lækre thailandsk suppe. Vi 
gentager succesen ved 
sæsonafslutningen den 23. februar 2022  
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SFF 2015 og Horne FS gør klar til en ny spændende forårssæson 

Træningen for seniorspillerne er i fuld gang og det er er under ny ledelse af Anders Roy og Andreas 
Stentebjerg. Inden sæsonstarten den 2. april er der planlagt en lang række træningskampe.                     
Albani serie kvalifikation har sæsonpremiere ude mod Allesø den 2. april. 

2. holdet vil fortsat være ledet af Jan Jensen og Søren Andersen. De har første turneringkamp hjemme mod 
Årslev den 3. april. 
 
Kvinde serie 1 og Kvinde 7M er fortsat ledet af Brian Raun. Han har Bo Kjeldsen som kollega, Bo er tilbage 
efter et halvt års pause fra trænergerningen.  

U19 drenge trænes fortsat af Jesper Johansen og Martin Hanrath, holdleder er Anders Hansen.  

 
 

Ungdomsafdelingen har til turneringen tilmeldt hold i rækkerne U16 drenge, U16 pige, og U14 drenge.     
De yngste årgange U12 og yngre spiller under Horne FS og er i foråret tilmeldt i U12 drenge og U12 pige. 
Yngre årgange tilmeldes løbende til stævner under DBU Fyn.  

Nærmere om børne- og ungdomsspillernes træningstider følger på klubbens hjemmeside www.horne-fs.dk  

Årsmøder og Generalforsamling i Horne forenede Sportsklubber          

Generalforsamling i Horne FS: onsdag den 23. marts kl. 19.30 i Idrætscentret. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Årsmøde i Badminton: tirsdag den 1. marts kl. 20.00 i Horne Hallen.            
Årsmøde i Fodbold: onsdag den 16. marts kl. 19.30 i Idrætscentret. 
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Horne Forende Sportsklubber 
Badminton 

 
 
Nyt fra klubben 
Vi får stadig nye ansigter at se i hallen. 
Både motionister, som lejer baner 
tirsdag og torsdag, men også nye 
senior- og ungdomsspillere.  
Hvor er det dejligt at være i hallen og 
opleve, at der stort set er spil på alle 

 baner. 
  
Ungdom 
Hos os kan vores ungdomsspillere deltage gratis i stævner, da klubben betaler for dem. Det er der 
heldigvis nogle seje spillere, som vælger at benytte sig af. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

      4. dec. i Nr. Åby:     22. jan. i Vissenbjerg: 
      1. plads til Lucas og 2. plads til Oliver i U15D  Flot 2. plads til Lucas i U15D 
 
Holdturnering 
Det går blandet for vores tre turneringshold. Herreholdet ligger nr. 2 i deres pulje, mixholdet +50 ligger 
nr. 3 og dameholdet +40 har indtaget en 4. plads. Der er stadig flere kampe som skal spilles. 
 
Årsmøde 
Tirsdag den 1. marts afholder vi årsmøde i hallens kantine. Mødet starter kl. 20.00. 
 
Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.  
på Facebook – HFS Badminton 

 
Badminton-udvalget 
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HORNE HALLENS STØTTEFORENING PRÆSENTERER: 

 
 
Lars Kristiansen - 

Når sandheden skal frem 

 

Foredrag i Horne Hallen 

Onsdag d. 30. Marts 2022 

Kl. 19.00-20.30 

 

Køb din billet 

på Tikko.dk 

Kr. 230,- + gebyr 

 

 

Lars Christiansen er en af dansk idræts største profiler i nyere tid. Ved DR’s Sports Show 
2014 blev han optaget som medlem af sportens Hall of Fame. Ud over de markante 
sportslige meritter er han kendt for sit gode humør og sine altid friske bemærkninger – en 
sportsmand med mening og kant. 

Allerede som ungdomspiller opnåede han betegnelsen ”verdens bedste”. I en periode over 
20 år scorede han 1503 mål i 338 A-landskampe, hvilket er suveræn dansk rekord. I det 
meste af sin karriere spillede han i Flensburg-Handewitt. Her måtte modstandernes 
målmænd 3996 gange se sig passeret af Lars´ finurlige skud. Han blev udnævnt som 
”årets borger” i Slesvig Holsten og efter sit stop i klubben, blev pladsen omkring klubbens 
hjemmebane omdøbt til Lars Christiansens Platz. 

Siden sin exit fra de internationale håndboldarenaer i 2012 har Lars Christiansen 
positioneret sig som én af de danske sportsprofiler, der virkelig har formået at 
transformere sine oplevelser som idrætsmand til noget yderst relevant og nærværende for 
et foredragspublikum. 

Foredraget tager udgangspunkt i Lars Christiansens bog ”Når sandheden skal frem”. I et 
åbent og ærligt foredrag med samme titel, fortæller Lars Christiansen om de sejre og 
nederlag hans liv har budt på. 

Lars´ rekordliste som håndboldspiller er lang. På trods af enorm succes, har Lars alligevel 
kæmpet med angst og stress. I foredraget går han helt tæt på den angst, han fik i 
slutningen af sin aktive karriere. Han fortæller om årsagen, og om hvordan han 
efterfølgende har rejst sig igen. På trods at et seriøst indhold, hvor deltagerne kommer helt 
tæt på, så opleves foredraget som positivt, fordi Lars i sine historier har masser af sjove og 
inspirerende anekdoter. 



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

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

Halvøskydning 2022
Halvøskydning afvikles fra 7. til 
13. marts, Det er 38. gang Horne 
Skytteforening afholder 
Halvøskydning.
Der skydes med gevær cal.22. og 
luftgevær.

Generalforsamling 2022:
På generalforsamlingen var der 
genvalg til medlemmer der var på 
valg. Bestyrelsen består af: Bent 
Ove Hansen, Anders Hansen, 
Uffe Pedersen, Ejgil Jensen, 
Anders Pedersen, Heidi Nyborg, 
Jesper Eckardt, Jakob Rosenkjær, 
og Christina Ehrhorn.

Skole DM i Skydning 2021
34 elever fra 5. klasse på 
Brahesminde Skole Afd. Horne 
og Afd. Svanninge deltog i 5. 
klassernes Skole DM i skydning 
2021. Der blev skudt mange 
gode skydninger, og hold 1 fra 
afd. Horne vandt indledende 
runde på Fyn, og til 
Landsdelsfinalen i Skalle-
bøllecentret, blev de også nr. 1. 
Ved Landsfinalen i Vinsted-
centret Fik de en flot 11. plads. 
På holdet var: Mona Hansen, 
Melinda Christensen, Hanna 
Zilinek og Johan Jonø.
Hold 2 fra Afd. Horne og bedste 
hold fra afd.Svanninge var også 
med i Fynsfinalen, og blev nr. 13 
og nr. 17.

Horne Skytteforening

Halvøskydning

15m gevær og
Luftgevær

Skole DM i Skydning 
Brahesminde Skole Afd. Horne nr. 11 i Landsfinalen
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Det går forhåbentlig mod lysere tider både med Coronaen og foråret. 
 
Vi spiller stadig badminton om torsdagen kl. 9.30 med lidt socialt samvær bagefter.  
Der er altid plads til en til. 
 
Der er stadig nogle friske der cykler om onsdagen kl. 9 fra Hallen. 
 
Der er generalforsamling den 24 /2 efter badminton (kl. 12 i Kantinen). Foreningen er vært 
ved et mindre traktement, så meget gerne tilmelding. 
 
Vi spiller til den 28/4. 
 
Mange hilsner udvalget 

HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

 
 Generalforsamling 

Afholdes tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.30 på Horne skole 
Indgang ved skolekøkkenet 
 
Dagsorden ifl. vedtægterne. 
  
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden, 
mail: jens@mtac.dk, senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. 
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Horne Petanque Klub byder velkommen til 
en ny sæson. 

Vores baner ligger bag Horne Hallen ud mod 
Præstegårdsgyden, hvor vi har 12 baner og 
klubhus. 

For alle som er interesseret starter vi op tirsdag den 5. april kl. 09.30, nye som 
gamle. Tiderne er tirsdage kl. 09.30 og 19.00, torsdage kl. 09.30, fredag kl. 14.00 og 
vi spiller 1-2 timer med mulighed for kaffe, øl eller sodavand efter spillet. Man kan 
deltage når man har tid og lyst. 

Alle er velkommen, det er gratis de første par gange, og nye spillere kan låne kugler i 
klubhuset. 

Har du spørgsmål så mød op eller kontakt Pia 5148 2772 

Horne Revy 2022 

På grund af corona……….  

Eller den sene udmelding fra regering……… 

 Har vi været nødt til at flytte dette års Horne Revy til  

24 sep. samt 1. okt. 

Sæt derfor et stort X i kalenderen 

Vi glæder os til at se alle jer feststemte Horneboer 
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  Generalforsamling  
 i Horne Forsamlingshus. 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i forsamlingshuset 
Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 19.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Bestyrelsen ønsker at drøfte husets fremtid 

- De sidste år har været hårde og vi står over for store 
renoveringer.  

- Huset har brug for dialog med medlemmerne om hvordan vi kommer 
videre 

Og er der punkter som ellers ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal 
det være formanden i hænde senest den 15. marts 2022. 

 
Bestyrelsen.  
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Bedst som vi troede, at nu begyndte vi at kunne 
ånde frit, mødes og have socialt samvær igen, 
så bum …… 
Coronaen slog til igen, og Danmark blev atter 
lukket ned med sørgelige aflysninger til følge.  
Men inden da havde vi dog haft nogle gode  
måneder med aktiviteter. 
 
Lørdag den 20. november var der musik og 
dans i Dyreborg Kulturhus med Jes Kromann 
og Fiona Folk Brothers.  
 
Allerede igen den 26. nov. var der stor fest i 
Kulturhuset. Beboerforeningen havde                
arrangeret fællesspisning med overraskelser 
som en slags indvielse af det nu renoverede 
hus.  Og det blev en dejlig og munter aften med 
et festligt dækket bord.  
 

      
 
Der var lækker mad fra Kjærs Køkken, stor 
auktion over en masse håndgjorte, dekorative 
juleting – lavet af naturmateriale af Marianne.  
Og aftenens overraskelse var en halv times  
underholdning af Horne Mandskor i absolut            
top-julestemning.  
     

 

Litteraturkredsen nåede lige den 2. december 
at have en fin aften med besøg af Laus 
Strandby Nielsen, som læste op af sin nyeste 
digtsamling ”Halvvejs gennem uendelighe-
den”. 
 
Søndag den 5. december kom julemanden 
traditionen tro til Dyreborg til glæde for børn 
og barnlige sjæle. Han ankom med det gode 
skib ”Julle”, havde slik-
poser med, og         
efterfølgende kunne 
man købe gløgg og 
æbleskiver hos Kap-
sejladsforeningen. 
 
 
 
Midt i december måned kom der så desværre 
igen restriktioner i anledning af stigende antal 
smittede med corona.  
Derfor blev aktiviteterne i Dyreborg igen     
lukket ned, bl.a.:  Dyreborg Motion, Krea-
gruppen, kortspil og den traditionelle torske-
spisning. 
 
 
 
Men nu må vi igen ! 
 
Vi starter stort ud allerede søndag d. 6. febr. 
med koncert i Kulturhuset med Amati Schmitt 
Quintette (arrangementet er godt overstået, 
når disse linjer læses). 
Beboerforeningens fastelavnsfest                        
d. 20. febr. kl. 11. Så kommer de forskellige                
foreningers årlige generalforsamlinger -              
Der udsendes indkaldelser via Dyreborg Nyt, 
så hold øje med din mail.  
Affaldsindsamling og rydning af stier er          
søndag d. 3. april kl 10.00 til ca 12.00. 
 
Alle de faste ugentlige aktiviteter kører også 
igen:  Dyreborg Motion, Krea-gruppen,              
kortspil og Litteraturkredsen.  
 
Med venlig hilsen  
Marianne Egelund og Mie Busch 
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                                     Bøjden Beboerforening 

Bestyrelsen er glad for at kunne meddele,  at årets generalforsamling finder sted som 
planlagt: 

          Lørdag d.5.marts kl.16.00 i Færgegårdens fælleshus. 

Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være tilsendt bestyrelsen 
senest 14 dage før, altså senest fredag d.18.februar. Forslagene sendes til formanden 
Svend Klein. svendkleinpedersen@gmail.com  eller i postkassen på Bystævnevej 37. 

Husk at du skal være medlem for at indsende forslag og for at deltage d.5.marts… 

Bestyrelsen: Svend Klein Pedersen, Jan Njord Johansen, (på valg), Karin Kamp 
Nielsen (ønsker ikke genvalg), Sven Åradsson (på valg), Birgitte Hundt, Lene Bridstrup. 
Suppleanter: John Hansen (På valg), Janne Laursen. 
Revisor: John Nielsen (På valg). 
 

Der vil blive serveret kaffe/kage samt en øl/vand ved generalforsamlingen 

Efter generalforsamlingen spiser vi, traditionen tro, vores medbragte mad sammen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bestyrelsen vil gerne sige stort tak til Multiwood for de flotte juletræer vi nød langs 
Bøjden Landevej i julen! Også stort tak til alle frivillige der sørgede for at juletræerne 
blev monteret og forsynet med lyskæder. Takken gælder også de husejere der leverer 
strømmen  

                                          
 
Til sidst, en lille husker: 
BBF udlejer 4 flagstænger til private højtideligheder! For medlemmer dog 
gratis! Flagene skal bruges ved byportene, i de egnede flaghuller.  
Kontakt Jan Njord Johansen på tlf.nr. 20 85 27 38 for reservering og flagregler. 
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 Vi  er  kommet  godt  ind  i  det  nye  år,  selvom  eleverne  må e  starte  med  online  undervisning,  de  første 
 dage  af  2022.  En  vellykket  lbagevenden  på  trods  af  fortsa e  restrik oner  gennem  januar  og  februar 
 måned,  med  aflevering  ved  lågen  og  zoneinddelinger  i  pauser.  Vi  takker  alle  forældre  for  jeres  store 
 opbakning  og  gode  samarbejde,  især  i  forbindelse  med  den  s gende  smi e,  som  vi  har  kunnet  mærke  i 
 januar  og  februar  måned.  I  har  troligt  meldt  ind,  hvis  jeres  barn,  blev  ramt  af  covid19  og  var  med  l  at 
 hjælpe os l at bevare overblikket. 

 Vi  må e  aflyse  årets  skolefest  i  år,  men  indskolingseleverne  skal  alligevel  have  mulighed  for  at  optræde 
 med  årets  skolefores lling,  så  den  vil  vi  prøve  at  sæ e  op  i  forbindelse  med  Markedsdagen  i  maj.  Se 
 nærmere på de kommende sider. 

 Nu står vinterferien for døren og vi håber, at alle får en dejlig ferie 

 Inden da får I lige et lille resumé fra de seneste måneder. 

 På  mellemtrinnet  har  der  været  gang  i  bevægelsen.  Ja,  man  kan  godt  lave  bevægelse  med  ligninger  og 
 andre matema ske finurligheder. Se videoen på vores Facebookside. 

 Herudover har der være matema k i onlineundervisningen mens nogle har været i karantæne. 

 I 5. H har de arbejdet med kroppen og bl.a. dissekeret fisk og også kigget på svinehjerter og sammenlignet med, 
 hvordan mennesket ser ud indeni. Det var meget spændende. 

 Husk lys og reflekser.  Vi er stadig i den mørke d,  så det kan være svært at se de gående/cyklende, også når 
 de f.eks. skal krydse vejen. Så frem med reflekserne og gerne flere af dem. Jo bedre jeres barn kan ses, jo større 
 chance er der for, at barnet kommer helskindet over vejen. 



 Nyt fra SFO’en 

 Vinteren på SFO'en 

 I  december  måned rykkede corona atter tættere på,  men ikke desto mindre fik vi da produceret 
 lidt julepynt.  
 Corona sørgede igen for at vi måtte aflyse vores forældre-/bedsteforældre dag med det 
 traditionelle julekrybbespil. 
 Det skulle da ikke slå os helt ud, og vi valgte at lave krybbespillet som en film med SFO'ens 3. 
 klasser som skuespillere. 

 Vi prøvede for første gang at arbejde med green screen 

 Du kan se filmen på Brahesminde afd. Hornes Facebookside. 

 I  Januar og februar  var børnene igen delt op i grupper  og zoner. Vi har været ude det meste af 
 tiden. Men har da også startet op på at lave Valentinskort. 
 (Vi hænger os ikke så meget i roman ske detaljer, så hvis man har lyst 
 l at lave et kort l sin hund, bedste ven, svømmelærer o.s.v., 
 så er det naturligvis helt i orden.) 

 Det er ingen hemmelighed, at vi også på SFO'en ser frem 
 mod en tid uden corona, så der bliver mulighed for lidt flere 
 aktiviteter med børnene. 
 Børn og voksne tager det dog i stiv arm men længes efter 
 lysere tider. 
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 Nyt fra Børnehuset 

 Januar i Horne børnehus har stået i Lysfeens tegn. 

 Vi har fået breve fra Lysfeen, bl.a. med tegninger vi skulle farvelægge. Hun                                                                   var 
 også forbi med månesten, som hun havde gemt på legepladsen, og vi har 
 malet på glas l fine lanterner. Dragerne var på tur l Dyreborg, hvor lysfeen 
 også havde været og sprede glimmer i skovbunden og lagt karameller i en kuvert. 
 Vi afslu ede januar med en Lysfefest på legepladsen med bål, sa evand og 
 æbleskiver. Børnene har været meget optagede af at finde spor e er lysfeen 
 og tale om, om hun findes eller ej - alle blev dog l sidst enige om, at det gør hun! 
 Vi har også sunget Lanternesangen, og vi blev enige om, at selvom hun ikke må e 
 komme her i børnehuset, så har hun hørt os. 

 Ellers har vi ha  fokus på ru ner, selvhjulpenhed, "grønne spirer", sang, leg og 
 bevægelse. I den kommende måned skal vi lave flere ak viteter, der kny er sig l 
 "grønne spirer", vi skal fejre fastelavn og nyde, at lyset er ved at vende rig gt lbage. 

 Det er også blevet l et par ture bl.a. l Bøjden og Dyreborg 

 Vi kiggede på fugle og sten i Bøjden 
 og havde en dejlig tur med masser af snak 
 omkring vore fugle-opslagsbøger 

 I Dyreborg viste solen sig også, så vi kunne 
 sidde på strande og nyde vore dejlige 
 velfortjente madpakker. 
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 Så er vi her igen e er en pause på 2 år, håber vi på at det kan lykkes i 2022 

 Markedsdag 2022 - torsdag den 19. maj kl. 16.00 – 19.00 

 Kære alle – Vi annoncerer allerede nu datoen for Markedsdagen 2022. 

 Vi vil gerne invitere forældre og bedsteforældre og lokale borgere til at deltage igen. 

 Gamle elever og lærere er også meget velkomne, til at få sig et gensyn med skolen. 

 Vi  håber,  at  det  igen  bliver  en  fantastisk  dag,  hvor  vi  alle  får  en  hyggelig  dag  sammen  med  en  masse 
 sjove og spændende aktiviteter, boder, underholdning og god mad. 

 Indskolingen står for underholdningen, hvor de vil fremføre årets skoleforestilling. 

 Det  bliver  måske  en  anderledes  markedsdag,  end  vi  plejer,  men  den  bliver  bestemt  et  besøg  værd. 
 Så sæt allerede nu    ved den 19. maj. 

 Vi opfordrer gerne lokale foreninger til at komme og stille en bod op. I vil få en særskilt invitation. 

 Eleverne  i  landsbyordningen  står  for  rigtig  mange  aktivitetsboder,  så  vi  garanterer  liv  i  kludene. 
 Hav gerne småmønter med. 

 Aktivitets boderne, er endnu ikke helt afklarede 

 Men der vil være madboder, pølser, kage 
 og Dortes Chilibod m.m. 

 Der er bestilt dejligt solskinsvejr og intet spor af corona 

 Hilsen Brahesminde 
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                                Corona. 

Med indgangen til februar ophørte alle restriktioner i kirken. Stadig anbefales almindelige 
sundhedsregler med blandt andet at holde afstand, holde en god håndhygiejne og lufte ud. 
Og giver brugen af mundbind øget tryghed, så brug det. Det er bare ikke længere noget 
krav. 
Alle ved kirken takker for, at I, der er kommet til kirken i den forløbne corona-tid, har 
hjulpet med at få den besværlige situation til lettere at passere. Vi glæder os over ophøret 
af restriktionerne. 

 

Kirkens nye organist  

Andreas Schnalke 

 

I sidste nummer af HLA stod der, at vi glædede os til at byde vores nye organist 
velkommen efter i næsten to år ikke at have haft en fast organist.  

Nytårsdag i god tid før gudstjenesten kl. 14 kom Andreas gående op mod kirken fra 
parkeringspladsen, hvor jeg mødte ham. Vi havde begge forventningens sommerfugle 
flyvende i os. For Andreas’ vedkommende var det ikke kun forventning, men også den uro, 
vi alle fornemmer, når vi begiver os ind i noget nyt.  

Efter det vellykkede åbningsspil, der gav gudstjenesten den rette nytårsstemning, kunne vi 
præsentere Andreas og ønske for ham, at vores nyligt istandsatte orgel for ham kunne blive 
” mit orgel”.  Ud over det dejlige i at lære en ny organist og hans spil at kende, glæder vi os 
også til, hvad Andreas og Louise, vores kirkesanger, med tiden overrasker os med.  

Horne Sogns Kirkeblad 
Forår 2022 hornerundkirke.dk 

 
Jeg er født i Tyskland, siden 1999 bosat på Helnæs. 
Jeg er gift med Lene, vi har tre børn, Paula er 22, 
Aksel er 20, Jonas er 15. 
De to store er flyttet hjemmefra, så nu er der mere 
tid musik. 
Derudover har jeg to døtre i Tyskland på 30 hhv 34 
år (Riana har for få måneder siden født Lio, så nu er 
jeg også bedstefar) 
Jeg er uddannet grafiker og har de sidste mange år 
beskæftiget mig med produktionen af skolebøger. 
Min musikalske grunduddannelse har jeg fået på 
Løgumkloster Kirkemusikskole. 
Jeg har i mange år været organistvikar i Helnæs og 
Dreslette, lejlighedsvis også i Sønderby, Kærum og 
Haarby. 
Nu glæder jeg mig til at spille regelmæssigt i den 
smukke kirke i Horne, som har et fantastisk 
instrument med en vidunderlig klang. 
Jeg elsker at lytte til og spille Barokmusik, især Bach. 
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Gudstjenestetider 

Dato Tid Prædikant 
Februar   

27. Fastelavn 14 Jesper Svärd 
   

Marts   
6. 10 Jesper Svärd 
13. 10 Jesper Svärd 
20. 10 Jesper Svärd 
27. 14 Torkil Jensen 
   

April   
3.   
10. Palmesøndag 10 Jesper Svärd 
14. Skærtorsdag 19 Jesper Svärd 
15. Langfredag 10 Jesper Svärd 
17. Påskedag 10 Jesper Svärd 
18. 2. påskedag 10 Jesper Svärd 
24. 14 Alex Vestergård 
   

Maj   
1. 10 Jesper Svärd 
8. 10 Jesper Svärd 
15. 10 Jesper Svärd 
22. 10 Jesper Svärd 
29. 10 Jesper Svärd 

 

 

 

 

 
Sognepræst 
Jesper Svärd 
Præstegårdsgyden 6, 
Horne 
5600 Fåborg 
62601041 
jesv@km.dk  
 

Kirkens gravere: 
 
Marc Winther: 
52241960 
hornekirkegaard7763 
@gmail.com 
 
Linda Krogh: 
5224 1950 
den2graver@gmail.com 

Sociale medier: 
 

sogn.dk 
 
facebook:  
Horne Rundkirke 
 
Kirkekalenderen- 
app  

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

 

 
Menighedsrådets valgte medlemmers kontaktoplysninger står på kirkens hjemmeside: 

www.hornerundkirke.dk 

I er til enhver tid meget velkomne til at kontakte os i menighedsrådet. 

Kontaktoplysninger – hornerundkirke.dk 

 

Familiegudstjeneste 

27. februar kl.14 

Efter gudstjenesten er 
der tøndeslagning på 

kirkegården. 

Der serveres 
fastelavnsboller og 

drikkelse i Våbenhuset. 

 

Den aflyste julekoncert med 

Horne Blandede Kor, Horne Mandskor og Horne Orkester 

forsøger vi at erstatte med en forårskoncert. Hold øje med opslag her og der. 
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Nyt fra 
Børneteateret OSCAR 

 

En stor tak skal lyde til alle I dejlige publikummer, der lagde vejen forbi Horne Forsamlingshus og 
så vores juleforestilling. Det var en stor fornøjelse at kunne gennemføre en forestilling og julecafé.  

Vi blev nappet i haserne af endnu en nedlukningsperiode, men heldigvis nåede vi det, og både 
børn og voksne gik fri af corona. 

 

 

GENERALFORSAMLING 

i Børneteateret OSCAR, tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30 
i SFO’en på Horne Skole 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

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

Bliv medlem af foreningen Børneteateret OSCAR: 

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

 

 

 

 

 

 

Sommerforestilling – sæt X i kalenderen 

Børneteateret OSCAR holder sommerforestilling 
den 11. og 12. juni kl. 14.00 i Horne Forsamlingshus. 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Lokalrådet afholder Årsmøde fredag den 29. april 2022, som afholdes 
efter konceptet Fredagsåbent med spisning på Horne skole.  
 
Det er blevet en fast tradition, at Årsmødet i Lokalrådet starter med spisning Kl. 
18.00 (vi mødes kl. 17.45) og det koster 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn at 
deltage i spisningen.  
Tilmelding på tilmelding@horneland.dk. Eller på tlf. 40278004 senest søndag den 24. 
april.  
Selv om du ikke ønsker at deltage i spisningen kan du deltage i Årsmødet der starter 
Kl. 19.30. Lokalrådet giver kaffe og kage til Årsmødet.  
Dagsorden til Lokalrådets Årsmøde 2020 jf. vedtægterne. Dagsordenen vil være 
tilgængelig på www.horneland.dk fra 1. april 2022.  
 
Efter årsmødet den 14. september 2021 består lokalrådet på Horne Land af følgende personer: 
Formand: Elna Johansen, næstformand, Jørgen Bächler,  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lars Askholm, Laura Roy, Ann Wilms, Morten Jæger Rasmussen, 
Britt Skov Poulsen.  
Suppl. til bestyrelsen: Lis Kjeldgaard og Anitta Petersen. 
Beretning og regnskab kan ses på www.horneland.dk 

 

Affaldsindsamling 3. april 2022 
Hold Horne land ren. 
Kom og deltag i ” store oprydningsdag”  
  
Danmarks Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsindsamling fra den 28. 
marts til den 3. april og Horne Land er naturligvis med. Lokalrådet opfordrer derfor 
alle til at give en hånd med. 
Vi mødes søndag den 3. april kl. 10.00 ved Spar i Horne, hvor der vil blive uddelt 
affaldssække og uddelegeret diverse ruter. Forventet afslutning kl. 12.  
Læs mere på www.dn.dk/affald og på #Horneland et godt sted at være.  
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Rejsning af Majstang  
søndag den 8. maj kl. 13.00 – 

16.00 i Sørens Have, Søren 
Lundsvej i Horne.  

Det er blevet en fast tradi on at binde en 
ny krans l majstangen i Sørens have, og 
den tradi on vil vi i lokalrådet gerne  
holde i hævd.  
Som sædvanlig starter vi kl. 13.00 med at 
binde en ny krans. Kl. 14 rejses majstan-
gen, hvore er der er tale, fællessang og 
underholdning.   
Lokalrådet er here er vært ved kaffe og 
kage. Tag gerne en kop og en stol med.  
Arrangementet vil blive annonceret på lys-
avisen, på www.horneland.dk og på  
#Horneland et godt sted at være.  

 

   Invita on l påskefrokost Palmesøndag den 10. april 2022  
   kl. 12.00 – 16.00 I Horne forsamlingshus 
På baggrund af, at Faaborg-Mid yn kommune har fået midler fra Regeringens Sommer- 
og Erhvervspakken, har lokalrådet fået mulighed for at a olde en gra s påskefrokost for 
ældre.  

Midlerne er især målre et mod ældre hjemmeboende og personer med handicap, der 
har været ramt af nedlukningen pga. Coronapandemien, og derfor har oplevet at været 
begrænset i socialt samvær og udfoldelse.  

Maden: Det bliver en tradi onel påskefrokost samt 
kaffe og kage.  
Musikalsk underholdning ved Jan Valbak.  
Tilmelding senest mandag den 4. april l  

lmelding@horneland.dk   
eller l Elna Johansen på mobil 40278004.  
Tilmelding e er først l mølle princippet.  
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 

 
Fjernvarme på Horne Land 

 
Lokalrådet er blevet opfordret til at undersøge muligheden for at få fjernvarme til 
Horne og evt. Bøjden, enten i form af en ledning fra FFV, eller et mindre anlæg i 
Horne eller Bøjden. Mange beboere på Horne Land står for at skulle udskifte deres 
olie- eller gasfyr med enten luft til vand-varmepumpe, jordvarme eller andet mere 
klimavenligt alternativ. 
 
Muligheden for fjernvarme kunne betyde en mindre investering i første omgang og 
en nemmere finansiering. Hvis vi tænker stort, kunne fremtidig lokal varmeforsyning 
også omfatte halmvarmeværk, solcellepark, vindmøllestrøm og biogasanlæg i 
samarbejde med lokale landmænd og erhvervsvirksomheder. Områder uden for 
tættere bebyggelser kunne via fællesindkøb få husstandsanlæg til lavere priser. 
 
Før lokalrådet arbejder videre med muligheden for fjernvarme vil vi gerne vide, hvor 
mange husstande i Hornes og Bøjdens bymidter, der er interesseret i fjernvarme. For 
nuværende kender vi ingen priser. Vi er også interesseret i at høre fra jer, hvis I vil 
deltage i en arbejdsgruppe, der arbejder videre med “Fjernvarme Horne Land” – 
projektet, eller hvis I har spørgsmål eller ideer. Skriv til Jørgen Bächler, 
jorgenbachler59@gmail.com 
 
Hvis du er interesseret i at få fjernvarme til Horne Land, så giv os venligst din 
interesse-tilkendegivelse, så vi ved om der er grund til at gå videre med projektet. Du 
går ind på https://horneland.dk/fjernvarme-i-horne/ 
og svarer på følgende spørgsmål:  
Nuværende varmekilde: 
Oliefyr 
Gas 
Pillefyr/halm 
Varmepumpe 
Andet 
Skriv evt. om dine planer eller ønsker for fremtidig varmeløsning 
 

Med venlig hilsen 
 

Jeppe Bundsgaard, Lars Elmerdahl og Jørgen Bächler 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land   
V/Elna Johansen, lokalrådsformand 

 
Områdefornyelse langs A8 i Bøjden og Horne by: 

Den områdefornyelse som Faaborg-Midtfyn kommune har sat i gang, er en 5-årig helhedsorienteret 
indsats, hvor målet er at forbedre det fysiske, sociale og kulturelle miljø i et udvalgt område. 
Gennem denne indsats forsøger kommunen sammen med borgerne at gøre området mere attraktivt 
for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer. Inddragelse af lokale borgere og 
aktører spiller en central rolle i områdefornyelsen og tænkes sammen med kommunale strategier, 
politikker og mål. 
De største udfordringer:  
Farlig skolevej fra Bøjden til Horne og usikre trafikforhold for cyklister. Bred, åben og lige vej. 
Derfor har Bøjdens vejgruppe sammen med Hornes vejgruppe som 1. prioritet at få etableret en 
kantstensafgrænset cykel sti/fortov igennem de 2 byer. 
Områdefornyelsesprogrammet for vejkantsbyerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 14. 
december 2021 og der er dermed sikret mandat til den fremtidige retning for områdefornyelsen.
Visionen for områdefornyelsen lyder således: Byernes vejrum skal medvirke til at vejkantsbyerne 
bliver trygge at færdes i for alle typer trafikanter og dermed være med til at sikre ’hverdagens gode 
liv på landet’. Vejforløbet skal være visitkort for alt det gode som ligger ude bagved, både bykultur, 
bygningsarv og skøn natur. Bæredygtighed skal spille en mærkbar rolle langs vejen og være med til 
at skabe positive oplevelser både i dagligdagen og for besøgende. 
 
Nedenstående er hvad de 2 vejgrupperne har foreslået på 2 indledende møder, dels 
lokalrådets Årsmøde den 14.09.21 og et møde den 5. oktober med Faaborg-Midtfyn 
kommune. 
Bøjden: Gadelys på sydsiden langs vejen igennem Bøjden - Arbejde med parkeringsudfordringer 
på vejarealet ved campingpladsen. - Forskønnelse af private forhaver vha. forhavekatalog - 
Beplantede bede m. stauder - Forskønnelse ved byporte og justering af byzoneskilt - Forbedring af 
skiltning til rekreative oplevelser samt kobling til landskabelige kig - Forskønnelse af cykelhjørnet 
ved Bøjden landevej/ Dyndkrogvej. 
Horne: Oplevelsesrig beplantning med fokus på regn og årstider, som definerer vejbanen og sænker 
farten - Pladsreservation til delt cykelsti/gangsti i én side - Forskønnelse ved byporte og justering af 
byzoneskilt - Forbedret organisering af området omkring Spar - Forbedret kobling til tilstødende 
veje og stier. Eks. Mejeriet, Hornegyden, Horne strandvej og Nørreballe - Afgrænset parkering 
langs vejen - Inddragelse af lokale aktiviteter f.eks. mulighed for julepynt i lygtepæle samt bevaring 
af flagallé. - Forskønnelse af private forhaver vha. forhavekatalog - Forbedring af skiltning til 
rekreative oplevelser samt kobling til landskabelige kig. 
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    Horne Lands Støtteforening  

Så tør vi samles igen, hvilket betyder, at vi indkalder til generalforsamling i 
Støtteforeningen! 

Den vil finde sted ONSDAG d 30. marts 2022 - kl 19.30 i Horne Forsamlingshus. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden 
i hænde skriftligt  senest 10 dage før generalforsamlingen. Formanden er Jørgen 
Bächler, tlf 29 66 53 07, mail: jorgenbachler59@gmail.com.  Alle er velkomne.  

Ved en evt afstemning denne aften kræves der medlemskab af foreningen. 

Ang medlemskab: Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det ved at indsætte 
kr 50,- årligt pr person.  Reg.nr: 0828, konto nr: 164 85 51 i Sparekassen Sjælland 
Fyn. Eller på MobilePay: 82845. 

HUSK: skriv ’kontingent’ og ’dit navn’. 

Du kan yderligere støtte økonomisk på samme konto. Skriv: ’frivilligt bidrag’ og 
’navn/firma’. TAK. Også tak for alle flaskebon’erne i SPAR, som støtter vores flotte 
og nu udvidede flagallé. Det luner godt. 

Find os også på FaceBook. 

 
Tak til alle som købte lodder til vores julekalender v SPAR igen i år.  
500 lodder blev hurtigt udsolgt! 
 

Og STOR TAK til sponsorerne, som hjalp os med gaver hver dag d 1. - 24. Dec 2022 : 
 

Anke og Martins Ryslinge Forsamlingshus, Nohr, Grands Vin, Kildemosegaard, 
(Jørgen Bächler), Soze Kaffebar, Fehår, Fyns Natur og Remisepleje (Ole Folmer) 
Shell Faaborg/ Vivis Blomster, Horne Lands Støtteforening, Matas, Westergaards Blomster, 
Kimesbjerggård Vin, Korsvejens Blomster, Nørlundgaard, Vesterports Bageri, Fiskehuset, 
Rus og Riller, Worres, Sølvhjelm, Barlebo Ost og Deli, SPAR Horne, Pil og Honning, Horne 
Entreprenøren (Søren Bøje Christoffersen), Bønnelundgård, Legekæden, Faaborg Røgeri 
Café, Pure Delikatesser & Brugskunst, Horne Gartneri. 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 

 ÅBENT HUS 
 

 SØNDAG DEN 10. APRIL 2022 kl. 10 – 17 
 Skolevej 2, Horne 

        

 

 

 

 

   Genstande venligst udlånt af Gurli Andersen 
    

Endelig er der igen mulighed for at afholde Åbent Hus i Folkemindesamlingen!  
 

Kom og se et bødkerværksted med alt dertilhørende værktøj, samt kar og tønder 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Der udstilles et bredt udsnit af de pressefotos, som Fyns Amts Avis venligst har 
udlånt til arkivet 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Tekstilafdelingen finder en masse fine kniplinger og orkis frem, 
som udstilles sammen med det dertilhørende ”værktøj” 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Der er som altid mulighed for at studere fotoalbum, kirkebøger, folketællinger m.m., 

samt se de permanente udstillinger. 
 

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

Rampe forefindes til kørestolsbrugere 

Husk at tjekke: 
www.hornelandsfolkemindesamling.dk 

for seneste nyt! 
 

Der afholdes ordinær 
generalforsamling i vore lokaler 
onsdag den 20. april kl. 19.30 

 
Med venlig hilsen 

bestyrelsen. 
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HORNE VANDVÆRK 
 

 
 

ÅRSBERETNING 2021 

 
ANTAL MEDLEMMER 
Andelsselskabet HORNE VANDVÆRK består pr. 31.12.2021 af 498 medlemmer. 
478 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 igen aflyst grundet Corona. 
Den endelige grundvandsplan som udarbejdes af Kommunen er fortsat ikke på plads. 
En anden stor opgave er, at Kommunen skal udarbejde nye vurderinger af boringsnære 
beskyttelsesområder, BNBO.  
Kommunerne har travlt og 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 staten 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. 2 
- 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             Drive-by aflæsning via mobil tlf. og antenne 
 
Selv målere placeret uhensigtsmæssigt godt gemt væk bliver opfanget af systemet når jeg 
cykler forbi. Nogle gange fanger jeg aflæsningen på mere end 500 m`s afstand.  
Vores hjemmeside er flot opgraderet 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 
For fjerde år i træk sker der et fald i Vandforbruget. Vi er gået fra 199.751 m3 i 2018 til en 
samlet solgt vandmængde på 169.753 m3 i 2021. Det skyldes primært de fornuftige indsatser 
Mejeriet har gjort af vandbesparende foranstaltninger.  
Lækagetabet ligger fornuftigt, men der er sket en stigning, så vi i 2021 endte på 3.735 m3, 
svarende til 2,1 % af den udpumpede vandmængde, men heldigvis langt under 
afgiftsgrænsen på 10 %, som ved overskridelse vil udløse en strafafgift til staten på 6,37 
kr/m3, hvilket vi ikke har været i nærheden af siden starten af 90`erne, hvor der ikke var den 
opmærksomhed på at begrænse lækagetabet og ej heller afgifter. 
Største udfordring på ledningsnettet i fremtiden vil være områder med gamle PVC ledninger 
og de private stikledninger. I slutningen af 2021 fandt vi et brud på en privat stikledning efter 
målerbrønd, hvilket betød et tab på godt 900 m3 i løbet af 1 uge og en stor regning til kunden. 
Der er særligt 3 PVC områder af ældre dato, hvor vi skal rette vores opmærksomhed - 
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. Hvis vi 
fortsat skal sikre lavt vandtab er det vigtigt med hurtig kontakt til vandværket, når der 
observeres vandbrud eller fugtige områder på grunde og i markområder, så der kan ske 
hurtig udbedring. Stikledninger og rør på privat grund skal vedligeholdes og udskiftes af 
grundejeren.  
Fra egen boring er der indvundet 135.054 m3 og der er indkøbt 41.541 m3 fra Faaborg, 
hvilket er lidt mindre end året før.  
Vores vandindvindings tilladelse er på 155.000 m3 og gælder frem til 2050. Tilladelsen kan 
læses på vores hjemmeside.  
 
VANDANALYSER 
Vores vandanalyser har været pæne og der har ikke været nogen overskridelser.  
NVOC tallet holdes under grænseværdien ved at supplere med 3-4 m3 vand fra Faaborg pr. 
produktionstime. 
Højt NVOC tal (organisk stof) 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 12 eller under og kravet er maks. 15. Et stabilt forhøjet NVOC tal skyldes at 
vandet passerer gennem et humuslag (Træer fra Istiden). 
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Pesticidanalyserne er også meget fine og der er ingen målbare stoffer i vandet.  
Alle vandanalyser kan ses på vores hjemmeside. 
 
VANDVÆRK OG LEDNINGSNET 
Filteranlægget serviceres og justeres af Silhorko 2 gange årligt for at sikre en optimal proces. 
November blev der bestilt ny transportpumpe som trykker vandet gennem vores filtre, da det 
viste sig at den var nedslidt og ikke ydede de godt 20 m3/time, som den skulle. Grundet lange 
leveringstider landede pumpen først hos os ultimo jan. 22. 
Vores Iltningsbassin renses 4 gange årligt for at fjerne bundfældet jern og mangan. 
Endnu et heldigt år uden vandbrud på vores ledningsnet, dog har der været brud på et par 
private stikledninger.  
I 2022 udskifter vi vores SRO anlæg og elinstallation til et anlæg, som er baseret på den 
nyeste teknologi. Herved kan vi superoptimere vores anlæg og undgå en masse kabler. Der 
indbygges sensorer og kameraer så vi kan logge grundvandsdybde, terrorsikre værket, samt 
sende vigtige alarmer via skyen til vores overvågning. 
System BC 9000 er udviklet specifikt til styring, regulering og overvågning af Vandværker og 
udstyret med en enkel og funktionel brugerflade. Alle nødvendige indstillinger og oplysninger 
om driftsstatus er tilgængelige på brugerfladen og tilgås nemt. 
Vi fik tilbud fra 2 leverandører og valgte at gå med det økonomisk mest fordelagtige, som blev 
Blue Control, som har en meget stor kundekreds og er i dag ejet af Kamstrup. 
Den samlede investering for det komplette anlæg vil andrage ca. 650.000,- kr. 
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ØKONOMI 
Driftsregnskabet for året 2021 matcher samlet set fornuftigt budgettet. Der har ikke været 
nogen større investeringer, så vores kassebeholdning ved årsskiftet var ca. 1.9 mill. 
Investeringen til vores nye SRO anlæg i 2022 tages af kassebeholdningen, så derfor ingen 
prisstigninger. 
 
Takstblad 2021 
Horne Vandværk fastholder fortsat den meget lave vandpris, som et af Danmarks billigste. 
Der er stadig 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 kun 455,- kr om 
året for det rene vand fra Horne VV. Alt andet lige, er det skatter og afgifter der presser. 
Mejeriet betaler som alle andre 3,- kr/m3 for de første 70.000 m3 og forbruget derudover 
koster så 6,50 kr/m3, da vi kommer under pres indvindingsmæssigt.  
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 2022 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 6. februar 2022 
Bestyrelsen 
 

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

 

Finn Christoffersen, Sekretær         -         Carsten Lindegaard                                               
 

Ekstraordinær & Alm. Generalforsamling afholdes mandag den 28 februar kl. 19.30   
Der indkaldes via ugeavisen 
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KVALITET, RÅD OG VEJLEDNING 

 
 
VANDFORSYNING 
 
Til vandforsyning af Horne anvendes udelukkende grundvand, og der tilsættes hverken klor, 
fluor eller andre former for kemikalier. 
Vandbehandlingen består i, at råvandet fra boringen beluftes (iltes) i et råvandsbassin og 
derefter filtreres gennem 3 sandfiltre. Efter filtrering er vandet klar til at blive pumpet ud til 
forbrugerne. 
 
Vandkvaliteten kontrolleres hyppigt, både på værket og ude hos udvalgte forbrugere. 
 
Hårdheden for vandet er på 17  dH. 
 
Hvis vandet bliver rødbrunt/rustfarvet skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan 
f.eks. ske under reparationsarbejder/ventillukninger på ledningsnettet i gaden eller inde i 
ejendommen. 
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at bundfældet jern/mangan rives med 
fra ledningssystemet. 
For at få rent vand igen skal man gennemskylle sit ledningssystem ved at lade alle vandhaner 
løbe et par minutter, indtil vandet er klart.  
 
RÅD OM VAND 
 
Det er vigtigt, at rør, vandhaner og wc-cisterner er i orden. 
 
- Et rør med hul på 0,9 mm, svarende til en synål, kan på et år give et vandspild på 
   ca. 25 m3   
- En utæt vandhane kan på et år medføre et vandspild fra ca. 36 m3. 
- En løbende cisterne kan forårsage et vandspild fra ca. 200 m3 på et år. 
 
Kontroller derfor vandmåleren på et tidspunkt, hvor der ikke tappes vand (wc-cisterne er løbet 
fuld). Hvis det lille vingehjul på vandmåleren løber rundt, er der en utæthed i 
vandinstallationen. 
Aflæs jævnligt vandmåleren, herved opdages uregelmæssigheder tidligt og unødigt 
vandforbrug undgås.  
Undgå problemer om vinteren, sørg for at installationer sidder frostfrit - vandmåler skal sidde 
frostfrit, hvis måler frost sprænger skal den udskiftes for egen regning. 
 
Når du har mistanke om, at vandinstallationen ikke er i orden, skal du kontakte en autoriseret 
VVS- installatør. 
 
Se i øvrigt Horne Vandværks hjemmeside www.hornevand.dk 
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KALENDER 2022 

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID 
 
Februar 

23.  
Horne 
Gymnastikforening Sæsonafslutning - løbeklubben 

24. Horne Senior Idræt Generalforsamling Hallens kantine  12.00 
25.  Fredagsåbent Fredagsåbent Skolen 17.45 
27. Horne Menighedsråd Familiegudstjeneste med 

tøndeslagning 
Kirken 14.00 

Marts  
1. Badminton Årsmøde  Hallens kantine 20.00 
2. Folkemindesamlingen Åbent hus  Skolevej 2  19-22 
2. Horne Gymnastikforening Sæsonstart sommerløb Ved hallen 17.45 
5. Bøjden beboerforening  Generalforsamling Færgegårdens fælleshus 16.00 
7.-13. Horne Skytteforening Halvøskydning Telemarken 
13. Horne Forsamlingshus  Brunch Forsamlingshuset 9.30- 
16. HfS Fodboldafd. Årsmøde  Idrætscentret 19.30 
19. Horne Gymnastikforening Gymnastikopvisning Hallen 14.00 
22. Horne Forsamlingshus  Generalforsamling Forsamlingshuset 19.00 
22. Provianten Generalforsamling Kulturhuset 19.00 
22. Kulturhuset Årsmøde  Kulturhuset 19.00 
23.  HfS Generalforsamling Idrætscentret 19.30 
29. Horne Gymnastikforening Generalforsamling  Hallens kantine  19.30 
29.  Hjertestarterforeningen Generalforsamling Skolen 19.30 
30. Horne Lands Støtteforening Generalforsamling Forsamlingshuset 19.30 
30. Horne Hallens 

Støtteforening 
"Når sandheden skal 
frem" m. Lars 
Christiansen 

Hallen 19-20.30 
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KALENDER 2022 

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID 
  

April 
 

2.  Horne Petanque Klub Arbejdsdag Klubhuset 
3. Horne Forsamlingshus  Brunch Forsamlingshuset 9.30- 
3.  Lokalrådet Affaldsindsamling Mødested ved Spar 10-12 
3. Dyreborg Beboerforening Affaldsindsamling På havnen 10.00 
5. Horne Petanque Klub Sæsonstart Klubhuset 
6. Folkemindesamlingen Åbent hus  Skolevej 2  19-22 
10.  Folkemindesamlingen Åbent hus  Skolevej 2  10-17 
10. Lokalrådet Påskefrokost Forsamlingshuset 12-16 
20. Folkemindesamlingen Generalforsamling  Skolevej 2  19.30 
26. Børneteatret Oscar Generalforsamling Skolen (SFO'en) 19.30 
29. Lokalrådet Årsmøde  Skolen 17.45 

Maj 
4.  Folkemindesamlingen Åbent hus  Skolevej 2  19-22 
8. Lokalrådet Majstangsrejsning Sørens Have 13-16 
7.  Horne Petanque Klub Klubmesterskab Klubhuset 
7.-8. HfS Fodboldafd.  HSV-Fussballschule Egsfield ground 
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Fredagsåbent er god mad  bi ge penge og hygg gt for unge og æ dre: 

 
Fæ spisning 

Ak tet er foredrag, café 
P ds for børnene at bo tre sig på 

 
  

Fredagsåbent, fredag den 25. februar 2022 kl. 17.45 
 

 
Denne gang går turen Thu basen i Nordgrøn and. Ann ms kommer 
og ser b eder og fortæ  om sine op e  fra 5 års arbejde deroppe.  
Morten og Lu u er i køkkenet, og ser erer stegt ing med skyso s, 
hjemme a et agurkes at og karto e både.  grøn sa at. 
Desserten består af frug at med makron ødeskum. 
 
Sted: Brahesminde Sko e afd. Horne, au aen, Sko e ej 2, 5600 Faaborg 
Medbring: G as – bes – ka ekop  
Pris incl. ka e og kage: Voksne 50 kr., børn u. 12 år 25 kr. 
 
Tilmelding senest søndagen før kl. 20 l: 
 
Vibeke Bargfeldt:  6062 4213 eller vibekebargfeldt@gmail.com 
Fanny Bjerg:  6168 1573 

 
 

SÆT X i k nderen  sæsonens sidste fredagsåbent 
 Vi håber at kunne h de Fredagsåbent fredag den 25. marts 2022 kl. 17.45 

 
Fø  med på ysa sen og Facebook for de seneste opdateringer. 

 
Fredagsåbent er for a – og det er es projekt. Ved det enke te 

Fredagsåbentarrangement h per e hinanden, men den e gruppe der 
arrangerer aftenerne modtager meget gerne for   madh d, ak iteter, 

bud om h p m . Kontakt Tina B. Jungfe dt på t efon 20688367 

OBS. NY 
DATO 


