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Gymnastikopvisning 
TAK for en helt forrygende opvisning. Tak til gymnaster, publikum, gæsteholdene Broby Sportsefterskole og 
Brobyholdet, og ikke mindst alle de frivillige hjælpere. Uden jer ingen opvisning Tusind tak for en dejlig dag 

 

Også en stor tak skal lyde til alle vores sponsorer. Tak for alle de flotte præmier. Det var i sandhed en 
overdådig tombola.  

 

Nyt fra bestyrelsen 
På generalforsamling tirsdag, den 29. marts 2022 var der genvalg på alle pladser. Efter generalforsamlingen 
har bestyrelsens konstitueret sig med Tine Østergaard Kjeldsen som ny formand. Bestyrelsen i Horne 
Gymnastikforening består ud over Tine Kjeldsen som formand, af Helle Kvist Nielsen som kasserer, Ann 
Wilms som sekretær, Tina Jungfeldt på hjemmeside og sociale medier, og Jens Høgh, Hanne Brems og Stine 
Hansen som bestyrelsesmedlemmer. Kasper Rasmussen er suppleant. 
 

 
 
 
Nye beboere på Horne Land – hvordan kan vi hjælpe? 
 
I Horne Lands Avis 33.4 kan man foruden de enkelte medlemmers indlæg og 
et enkelt læserindlæg støde på en artikel på side 29 ”Et mini-Ukraine i 
Horne”, skrevet af Anne Kruse Brødsgaard. 
Det er en god og oplysende artikel – så læs den hvis du vil være lidt klogere 
på, hvad der sker i vores område. 
Da redaktionen erfarede, at der nu bor 50 ukrainere på Præstekærgaard, 
tænkte vi, som sikkert mange af jer læsere også har tænkt: Hvordan kan vi 
hjælpe? 
Horne Lands Avis kan formidle til alle husstande på Horne Land, så det vil vi 
vældig gerne gøre i den nuværende situation, men da vi kun udkommer 4 
gange årligt, er avisen et for langsomt kommunikationsmiddel i en hektisk 
flygtningesituation. 
Derfor kan vi bare formidle viden om den nuværende situation og så ellers 
opfordre alle til at holde øje med opslag aktuelle steder på Horne Land, 
Facebook, og evt. ugeavisen. 
Har du noget at donere, eller kunne du tænke dig at blive frivillig, kan du 
kontakte Jens Brunse på tlf. 22308258 eller Elna Johansen på tlf. 40278004. 
Obs. Udover det i artiklen nævnte er der brug for hjælp til transport mellem 
Horne og Faaborg. 
      
 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 34 - 2022 sendes via e-mail 

på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 
 

DEADLINE er søndag den 7. august 2022 kl. 12.00 
 

Tryk: Deslers Grafisk Hus ApS, 64714809 
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Bestyrelsen: 
Bagerst fra venstre:  
Jens Høgh, Tina Jungfeldt, Kasper Rasmussen, 
Hanne Brems og Stine Hansen 
 
Forrest fra venstre: 
Tine Kjeldsen og Helle Kvist Nilensen. 
 
Ann var fraværende til fotograferingen.  

 
 
 
 

 

Sommeraktiviteter 
Vores sommerprogram er i fuld gang, men du kan stadig nå at være med. 
 
Gå-motion 
Gå-motion er for alle som har lyst til at komme ud at gå i vores skønne natur, sammen med andre hyggelige 
mennesker. 
Vi går – hvis vejret tillader det – hver mandag, året rundt. 
Nogle gange går vi ud på Horne Land derfra, andre gange samles vi i biler og kører til et andet startsted i 
lokalområdet – f.eks. Damsbo, Pipstorn, Dyreborg, Nørresø eller noget helt andet. 
Mødested er altid på Horne Hallens parkeringsplads, kl. 9.30. Kontaktperson: Bente Henriksen. 
 
HGF motion: Gåture med Herreholdet m.fl 
Kom med ud og gå en tur med Anette og herreholdet.  
7. juni 2022 kl 19.00 (tirsdag): 
Mødested: Firetræs parkering, Reventlovsvej 91/91 B. Ca. 3 km fra rundkørslen v. Odensevej. Guide: Jens 
 
15. august 2022. kl 18.30:  
Mødested: Parkeringspladsen v. Faaborg Miniby. Guide: Anette. 
 
Krolf 
Krolf henvender sig til alle – unge som gamle, små som store, familier og andre med interesse i sjove og 
hyggelige udendørs aktiviteter. 
 
Hvad er krolf?? Krolf er en krydsning – i vore dage måske nærmere en gensplejsning – af kroket og golf. 
Halvt kroket – halvt golf – helt sjovt!! 
Udstyret er fra kroket – princippet med at kuglen skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf. Man tager 
altså kroketudstyret, smider buerne væk og laver nogle huller i plænen i stedet for. 
Der spilles krolf på banen på Motionstræfpunkt Horne fra maj til oktober – tirsdage kl. 15.00. – der er 
mulighed for at låne kugle/kølle. 
Banen kan dog altid frit benyttes af alle som har lyst til at spille, da Motionstræfpunkt er et offentligt 
tilgængeligt område. 
Pris for sæsonen: 220 kr 

  

 Løbeklubben 
 
Sommersæsonen er i fuld gang, men vi har plads til mange flere løbere.  
 
Vi løber hver onsdag kl. 17.45, mødestedet er bag Horne Hallen.  
 

 
 
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 instruktører til alle niveauer. Instruktørerne står klar til at hjælpe og vejlede løberne til hver 
træning. 
 
Løbeklubben lægger stor vægt på det sociale aspekt. Mange nye venskaber er opstået i løbeklubben. 
 

 
LOTTOTRÆKNING  

 
 Måned   præmie   nummer   beløb  
Februar  1  04  200 kr. 
  2  176  100 kr. 
  3  133    50 kr. 
Marts  1  184  300 kr. 
  2  188  150 kr. 
  3  08    75 kr. 
  Ekstra  52  250 kr. 
April  1  29  400 kr. 
  2  124  200 kr. 
  3  157  100 kr. 
 
Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto. Lige nu er der 3 ledige. Det er nr. 29, 129 og 154. 
Et lod koster 120 kr. pr. år og hovedgevinsten er 1.000 kr. 
 
Hvis du ønsker et nr. kan du kontakte Helle Kvist tlf.: 20 95 11 97. 
Overskuddet går til at købe redskaber til aktiviteter. Tillykke til vinderne.  
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Nu får Horne endelig sin Padel bane 
Vi har i maj måned åbnet op for at de første brugere kunne benytte vores nye Padel bane ved 
Horne Idrætscenter. 
I løbet af få dage var 
alle tider fuldt 
booket. 
Vi håber at vi i løbet 
af juni kan være helt 
klar med endelig brug 
af banen. Vi vil 
selvfølgelig gerne 
hurtigt i gang, men vi 
mangler lige det 
sidste med booking- 
og låsesystem. 
Det har trukket lidt 
ud, men vi vil også 
være helt sikre på af 
få det rigtige. 
Så alle kan godt 
glæde sig til at vi slår 
dørene endeligt op 
for Padel i Horne 
 
 
 
HSV fodboldskole  
Årets første fodboldskole i Horne FS blev afviklet i weekenden 7. og 8. maj  
Deltagerne havde et par herlige 
dage i det skønne forårsvejr. 
Børnene trænede et lærerigt og 
varieret træningsprogram fra 
den tyske storklub Hamburg SV 
egen fodboldskole. 
Udover trænerne fra HSV 
stillede Horne FS selv med 
assistenttrænere. 
Foruden den store oplevelse fik 
alle deltagere en HSV tøjpakke, 
bold, pokal og drikkedunk.  
Ukrainske børn fra 
flygtningecentret på 
Præstekærgaard var med på 
fodboldskolen. 
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Horne Forende Sportsklubber 
Badminton 

 
Tak for en god sæson! 
Sæsonen er gået på hæld, foråret er kommet og har taget det flotte vejr med sig. Vi siger tak for mange 
gode timer med spil i hallen! Det har været en forholdsvis normal sæson, uden for mange nedlukninger 
og aflysninger. Og i år var det igen muligt at holde afslutningsarrangementer med klubmesterskab for 
vores medlemmer. 
 
Alle fem kategorier var i spil ved ungdommens klubmesterskab: damesingle, herresingle, dame-, herre-
og mixdouble. Her ses vinderne af dame- og herredouble. 
                                   Marisol og Mille                                                                    Jacob og Wille 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Vandrepokalerne blev ligeledes uddelt i år. Wille fik pokalen for de ældste ungdomsspillere og for de 
yngre, gik den til Aksel. 

 
Den 23. april havde vi et brag af en afslutningsfest for motionister og 
seniorer. Erling Rovsing fik vandrepokalen for motionister. 
Der blev afholdt klubmesterskab og Lene og Thorbjørn endte med at løbe 
med sejren. 
 
Næste sæson: 
Info om sæsonstart og 
træningstider følger.  
Der skal nyt tag på hallen og 
arbejdet forventes, at være 

færdigt i uge 34. Men det kan jo trække ud…  
Vi krydser fingre for at tidsplanen holder - 
og glæder os til at se jer alle igen. 
Ha’ en dejlig sommer! 
 
Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.  
på Facebook – HFS Badminton 

 
Badminton-udvalget 

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

Horne Skytteforening:  http://horne-skytter.dk   Facebook: horne-skytteforening

Horne Skytteforening
Fynsmester 2022 på 15m 
luftgevær Sebastian Jensen 

Sebastian vandt finalen for BK skytter 
på 15m luftgevær

Mona Hansen vandt Guldmedalje i 
BK 2 på 15m luftgevær ved DM i 

Vingsted

DM 15m 2022

BK holdet vandt bronze på 15m luftgevær 
På holdet var: Mona Hansen, Sebastian 

Jensen, Hanna Zilinek og Lukas Kling Larsen

Horne Skytteforening havde 4 BK skytter og 
en juniorskytte med til DM Ung og til DM 
Voksen var der 12 skytter med. Bedste 
resultat for de voksne var en 5. plads til 

åben klasse holdet på 15m gevær.

Halvøskydning 2022
 bar præg af Corona 
eftervirkninger med lavt 
deltagerantal. På gevær 
deltog 55 skytter og på 
luftgevær deltog 22 skytter det 
er under halvdelen af 
deltagere i forhold til 2020
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

 
 

Foråret er kommet og viser sig fra den skønneste side. Vi skal have forældrearbejdsdag i Horne fredag 
den 6.maj. Vi trækker i arbejdstøjet og planter lidt blomster, og giver legeplads + inventar en overhaling. 
Som afslutning er der fællesspisning for skole- og børnehusforældre. Ca 70 børn og forældre deltager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i skrivende stund travlt med at forberede vores årlige Markedsdag. Men nu sker det fredag den 19.maj og 
alle er velkomne, foreninger, naboer, tidligere ansatte eller elever. Indskolingen skal spille deres skolekomedie og 
vi kan allerede nu afsløre, at traditionen tro kommer Horne Mandskor og synger solen ned som afslutning på  

Dorte Barber – 25 års jubilæum 
Onsdag d. 4.maj 2022 kunne Dorte Barber fejre 25 års 
jubilæum i vores kommune.  

Dorte blev fejret med flag, blomster og gaver.  

Det er super sejt - godt gået, Dorte.  

Dorte er nu afdelingsleder af vores to børnehuse på 
Brahesminde, hvor hun hver dag arbejder for, at alle børn og 
personaler trives. 

Der arbejdes med de nye styrkede læreplaner, hvor børnenes 
læring også er i højsædet.  

Dorte møder altid frisk og glad op på arbejde. Vi ønsker alle 
Dorte hjertelig til lykke med jubilæet.  

 

Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Nyt fra SFO’en 

Forår i SFO’en 
 
Forårs SFO 
1. april bød vi velkommen til vores nye forårs SFO børn.  
 
Vi er kommet god fra start i FSFO. 
Vi har tegnet på vores eget penalhus. 
Vi øver os på så mange ting:  
Perler, farver, spil og  
“Hop om bord” med opgaver 
på legeøen. 
Og så leger vi en masse! 
 
 
Påskeudstilling 

I de første forårsmåneder har vi arbejdet med påsketing.  
Vi var en del af “Vores Faaborg og Egn”s påskefestival.  
SFO’ens kreationer blev udstillet i den gamle Tulips bygning. 
Vi lavede bl.a. et påskebord, hvor der var inspiration til, hvordan man selv kan lave sin 
påskepynt. Her kunne man via en QR kode se en lille “how to -film”. 
 
Herunder billeder af noget af børnenes fine påskepynt: 
 

 
    
 
 
 
 
 

Sådan laver du en 
hyacint. 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Nyt fra Børnehaven 

Vores Krybbeskur udvidelse nærmer sig sin afslutning. Det har været en spændende proces, at følge med i. Nu er 
der lagt tag på og vi har fået en sig en svensk-rød bygning. Vi glæder os til at holde indvielse.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har sagt farvel til vores tyske studerende, Lena.  
Hun har sat nogle spor hos os, med sine projekter,  
bl.a. stenmalerierne.  Hun vender tilbage efter sommerferien 
og skal prøve kræfter med en anden aldersgruppe.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
                    En opdagelsestur i Horne endte i et møde med en is-bil!  

                                                                                                   Han syntes ungerne var et herligt syn og delte gavmildt ud                     
- til stor glæde for os.  

 
     Til stenprojektet skal vi bruge sten – og            
                                                                                                                                   vi ved hvor vi kan finde dem henne. Så vi  
                                                                                                                                   har været på en del ture til Noret på  

                                                                                                         Bøjden. Af og til møder vi en fiske-mand,                                                                  
                                                                                                         som fik noget på krogen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra 
 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

Børneteateret OSCAR holdt generalforsamling den 26. april 2022 i SFO’ens køkken.  

Bestyrelsen består uændret af: Tina Jungfeldt, Linda Krogh, Jeanette W. Wolfsberg, 
Camilla Solvang og Dorte Barber. Søren Greve er suppleant.  

 

Bliv medlem af foreningen Børneteateret OSCAR: 

Ved generalforsamlingen blev foreningens kontingentet fastsat til uændret 100 kr. 
Kontingent kan indbetales på foreningens konto, reg.nr. 0828 kontonr.  000-36-
00653, eller mobilepay 90490. Kontingentet dækker hele husstanden. Alle er 
velkomne til at melde sig ind, oplys blot navn og mail ved indbetaling.  

Børn, der spiller med i forestillingen optages automatisk som medlemmer med 
deres husstand.  

Foreningens vedtægter kan ses på Børneteateret OSCAR’s facebookside 

 

Årets sommerforestilling – sæt X i kalenderen. 

Årets sommerforestilling spiller i Horne Forsamlingshus 

 

Lørdag den 11. juni 2022 kl. 14.00 og søndag den 12. juni 2022 kl. 14.00 

Billetter kan købes hos Spar Horne fra den 23. maj 2022. Entré 30 kr. pr. person.  

Denne gang kan vi glæde os til ”Det Største Eventyr” som er skrevet og instrueret af 
vores instruktør Dorte Barber. 

 

Følg med på facebook og på lysavisen hos SPAR Horne og Provianten i Dyreborg 

http://www.facebook.com/Borneteateretoscar/ 
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Badminton er slut for denne sæson.  
Vi nåede næsten at komme op på fuld blus. 

Vi starter op igen 1 september. 
 

Vi cykler fra Hallen hver onsdag kl. 9 ud i den smukke natur. 
Der bliver spillet Crolf tirsdage kl. 15 bagved Hallen. 

 
Mange gode sommer hilsner til alle 

 

 
G A D E K Æ R L A U G E T 

 
                 Vores hyggelige sommerfest holdes 
 
                    søndag d. 10. juli kl. 16,00 
 
                         Nye medlemmer er velkomne. 
 
Medlemskab koster 50 kr. og kan fås ved henvendelse til 
Flemming Sørensen  6260 2255  - Tove Wikkelsø  6062 2537. 
  
 
 
 

 

Corona 
Der har længe her i kirkebladet stået opdateringer på coronaforhold. Lige nu kan alt foregå 
som før marts 2020, dog med behørigt hensyn til hygiejne og afstand. Alle ved kirken glæder 
sig over det og byder alle velkomne til at komme i kirken. 
 
Kirkens store istandsættelse er udsat 

Igennem de seneste år har jeg skrevet om den store istandsættelse, som 
er under forberedelse. I går, 6. maj, havde menighedsrådet sammen med 
kirkens arkitekt, Martin Jonø, møde med provst Lars Ole Jonssen og et 
par medlemmer mere af provstiudvalget. 
Den store istandsættelse har i nogle år været berammet til 2023. Et års 
tid skulle den vare og koste adskillige millioner. Uforudsete låneforhold 
i provstiet og den økonomiske situation vedrørende energiforsyningen i 

Europa har imidlertid ændret tidsplanen forstod vi.  Nu er 2023 flyttet til 2026. 

For at give den bedst mulige oplysning om kirkens istandsættelse, holder menighedsrådet i 
dette efterår et møde i kirken, hvor vi og ikke mindst Martin Jonø i detaljer vil beskrive 
planerne.  

Datoen for mødet kommer i næste nummer af HLA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”Horne Kirke på Sydfyn er en af de største 
landsbykirker i Danmark og hører utvivlsomt til de 
meste ejendommelige. Et sammensat og irregulært 
bygningsmassiv, hvis ældste del er en rundkirke, 
som Valdemar den Store lod opføre omkring 1170. 
Ud fra dette centrum blev der i de følgende 
århundreder tilbygget et langstrakt hovedskib, et 
meget stort kvadratisk tårn med barokgavle, et 
våbenhus og adskillige spir. Bygningen rejser sig 

Horne Sogns Kirkeblad 
Sommer 2022 

For nylig udkom en bog af Akademiraadets 
udvalg for kirkekunst, hvori 23 kirkerum i 
Danmark er fotograferet og beskrevet.  

Heri er Horne Kirke. Vi har fået lov at bruge tekst 
og billeder. 

Tekst: Morten Skriver  
Foto: Jens Markus Lindhe 

KIRKENS RUM 

 Kunsten, arkitekturen og den visuelle liturgi 

hornerundkirke.dk 
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magtfuldt i landskabet. Den har en 
udstråling af tyngde og tid, som passer 
for en kirke, der engang tilhørte de 
største konger og siden blev hovedkirke 
for familien Brahe, en af de førende 
adelsslægter i danmarkshistorien. 
Kirkens indre er decideret eventyrlig, en 
organisk, asymmetrisk, grotteagtig 
katedral, hvis alentykke murværk åbner 
for et forløb af forskudte rumligheder, 
skæve vinkler og snoede trapper, der på 
en og samme tid synes forlenet med dyb 
stoisk ro, ulmende energi og grokraft. 
Det, som giver stedet en helt særlig 
kulturhistorisk betydning, er imidlertid 
mødet mellem det irrationelle, 
asymmetriske middelalderrum og den 
superelegante nyindretning af rummet, 
som blev foretaget af Bille-Brahe-
familien i begyndelsen af 1800-tallet. 
Det nye interiør er stærkt præget af en 
kirkelig reformbevægelse, der i 
oplysningstidens ånd agiterede for at 
rydde, hvad der var tilbage af katolicismens billeder og ornamenter i de gamle kirker og 
renovere de ” usunde, mørke og triste kirkerum” til fordel for lys, enkel og fornuftsbetonet 
indretning. Til reformkirken hører også en fornyelse af liturgien, som blandt andet indebar, 
at de gamle klodsede alterskranker skulle udskiftes med helt enkle, lette nadverborde, 
anbragt med afstand til bagvæggen, så præsten kunne stå bag bordet og derfra give nadveren 
til menigheden. Bevægelsen eksisterede kun i kort tid, indtil det romanske dunkle kirkerum 
blev et ideal. Interiøret i Horne Kirke står i dag som et af få bevarede reformkirkerum og 
vidner om de første forsøg på at skabe en moderne kirke.  
Reformbevægelsen har tydeligst sat sig spor i koret: I måden orglet er anbragt over alterbord 
og alterbillede, så al liturgiens fysiske virkemidler er samlet i én simpel, funktionel enhed. I 
det klassicistiske alterbillede udført af den nye, unge malerstjerne C.W. Eckersberg, som 
Bille Brahe- familien sponsorerede. Og især det ovale, fritstående alterbord, flankeret af to 
ret usædvanlige protestantiske skriftestole. Tilsammen danner helheden et udtryk af forfinet 
rationalitet som i de saloner, hvor samfundets elite netop på den tid talte en del om 
relationen mellem videnskab og religion. Denne ånd af oplysning og intelligent formgivning 
gennemsyrer alle detaljer i måden, hvorpå reformeringen er gennemført. Som 
apteringssnedkeri af allerhøjeste klasse er hvert eneste element indpasset i bygningen, så 
den raffinerede geometriske empirestil er i fuldkommen balance med rummets irregulære 
strukturer. I stedet for at virke som en negation af det eksisterende fremstår det, som om 
nye elementer (ikke mindst den meget smukke prædikestol) kærtegner det ældgamle 
bygningsmassiv og generøst fremhæver dets æstetiske kvaliteter. Interiøret i Horne Kirke 
demonstrerer, hvordan en totalrenovering i kraft af sin klare idé og stærke overbevisning 
kan fungere som et værdigt gensvar til det givne udgangspunkt og derved løfte det gamle og 
det nye i en umådelig kraftfuld syntese. Det bør være til inspiration for alle, som beskæftiger 
sig med fornyelsen af gamle kirkerum.” 
  
 

Hornelabyrinten og kirkens ukrainske genboere 

Hvert år den første lørdag i maj kl. 13 verden over går mennesker i labyrinter for fred. Fred 
på jorden og fred i vore hjerter. Det gjorde vi også den 7. maj kl. 13 i Hornelabyrinten.  Blandt 
de gående var ukrainere, som bor på Præstekærgård. Flag og blomster mindede dem om 
deres hjemland. Efter vandringen fik vi spørgsmål om, hvorvidt ukrainerne er velkomne i 
kirken. Når tvivlen om det kunne opstå, skyldes det ukrainernes tilknytning til den 
ortodokse kirke og vores til den protestantiske. I mellemkirkeligt arbejde gør man sig meget 
umage med at respektere menneskers religiøse ståsted uden ar spærre for 
medmenneskeligheden. Som Grundtvig tit citeres for: Menneske først, kristen siden. I 
kirken indbyder vi derfor alle uanset tro til at komme. 

I menighedsrådet er vi opmærksomme på, at kirken har fået mange nye genboere fra 
Ukraine og arbejder gerne sammen med andre i sognet om at skabe bedst mulige forhold. 

Gudstjenestetider 
Maj Tid Prædikant 
22. 10 Jesper Svärd 
26. Kristi Himmelfart 10 Jesper Svärd 
29. 10 Jesper Svärd 
Juni   
5.        Pinsedag 10 Jesper Svärd 
6.        2. pinsedag 10 Jesper Svärd 
12. 10 Jesper Svärd 
19. 10 Jesper Svärd 
26. 10 Jesper Svärd 
Juli   
3. 10 Jesper Svärd 
10. 10 Jesper Svärd 
17. 10 Jesper Svärd 
24. 10 Jesper Svärd 
31. 9 Jesper Svärd 
August   
7. 10 Jesper Svärd 
14. 10 Jesper Svärd 
21. 9 Jesper Svärd 
28. 10 Jesper Svärd 
September   
4. 10 Jesper Svärd 

 

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

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

 
Følg os på: 
 
 hornerundkirke.dk 

sogn.dk  

Facebook:  

Horne Rundkirke 

 Kirkekalenderen- 

app’en 

 

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

 

Kontaktoplysninger 

Høstkoncert 18.sept. 

Kl. 16 

I kirken 

med  

Horne Mandskor 
 Horne Blandede Kor  

Horne Orkester 
 
 

 



17

magtfuldt i landskabet. Den har en 
udstråling af tyngde og tid, som passer 
for en kirke, der engang tilhørte de 
største konger og siden blev hovedkirke 
for familien Brahe, en af de førende 
adelsslægter i danmarkshistorien. 
Kirkens indre er decideret eventyrlig, en 
organisk, asymmetrisk, grotteagtig 
katedral, hvis alentykke murværk åbner 
for et forløb af forskudte rumligheder, 
skæve vinkler og snoede trapper, der på 
en og samme tid synes forlenet med dyb 
stoisk ro, ulmende energi og grokraft. 
Det, som giver stedet en helt særlig 
kulturhistorisk betydning, er imidlertid 
mødet mellem det irrationelle, 
asymmetriske middelalderrum og den 
superelegante nyindretning af rummet, 
som blev foretaget af Bille-Brahe-
familien i begyndelsen af 1800-tallet. 
Det nye interiør er stærkt præget af en 
kirkelig reformbevægelse, der i 
oplysningstidens ånd agiterede for at 
rydde, hvad der var tilbage af katolicismens billeder og ornamenter i de gamle kirker og 
renovere de ” usunde, mørke og triste kirkerum” til fordel for lys, enkel og fornuftsbetonet 
indretning. Til reformkirken hører også en fornyelse af liturgien, som blandt andet indebar, 
at de gamle klodsede alterskranker skulle udskiftes med helt enkle, lette nadverborde, 
anbragt med afstand til bagvæggen, så præsten kunne stå bag bordet og derfra give nadveren 
til menigheden. Bevægelsen eksisterede kun i kort tid, indtil det romanske dunkle kirkerum 
blev et ideal. Interiøret i Horne Kirke står i dag som et af få bevarede reformkirkerum og 
vidner om de første forsøg på at skabe en moderne kirke.  
Reformbevægelsen har tydeligst sat sig spor i koret: I måden orglet er anbragt over alterbord 
og alterbillede, så al liturgiens fysiske virkemidler er samlet i én simpel, funktionel enhed. I 
det klassicistiske alterbillede udført af den nye, unge malerstjerne C.W. Eckersberg, som 
Bille Brahe- familien sponsorerede. Og især det ovale, fritstående alterbord, flankeret af to 
ret usædvanlige protestantiske skriftestole. Tilsammen danner helheden et udtryk af forfinet 
rationalitet som i de saloner, hvor samfundets elite netop på den tid talte en del om 
relationen mellem videnskab og religion. Denne ånd af oplysning og intelligent formgivning 
gennemsyrer alle detaljer i måden, hvorpå reformeringen er gennemført. Som 
apteringssnedkeri af allerhøjeste klasse er hvert eneste element indpasset i bygningen, så 
den raffinerede geometriske empirestil er i fuldkommen balance med rummets irregulære 
strukturer. I stedet for at virke som en negation af det eksisterende fremstår det, som om 
nye elementer (ikke mindst den meget smukke prædikestol) kærtegner det ældgamle 
bygningsmassiv og generøst fremhæver dets æstetiske kvaliteter. Interiøret i Horne Kirke 
demonstrerer, hvordan en totalrenovering i kraft af sin klare idé og stærke overbevisning 
kan fungere som et værdigt gensvar til det givne udgangspunkt og derved løfte det gamle og 
det nye i en umådelig kraftfuld syntese. Det bør være til inspiration for alle, som beskæftiger 
sig med fornyelsen af gamle kirkerum.” 
  
 

Hornelabyrinten og kirkens ukrainske genboere 

Hvert år den første lørdag i maj kl. 13 verden over går mennesker i labyrinter for fred. Fred 
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I menighedsrådet er vi opmærksomme på, at kirken har fået mange nye genboere fra 
Ukraine og arbejder gerne sammen med andre i sognet om at skabe bedst mulige forhold. 

Gudstjenestetider 
Maj Tid Prædikant 
22. 10 Jesper Svärd 
26. Kristi Himmelfart 10 Jesper Svärd 
29. 10 Jesper Svärd 
Juni   
5.        Pinsedag 10 Jesper Svärd 
6.        2. pinsedag 10 Jesper Svärd 
12. 10 Jesper Svärd 
19. 10 Jesper Svärd 
26. 10 Jesper Svärd 
Juli   
3. 10 Jesper Svärd 
10. 10 Jesper Svärd 
17. 10 Jesper Svärd 
24. 10 Jesper Svärd 
31. 9 Jesper Svärd 
August   
7. 10 Jesper Svärd 
14. 10 Jesper Svärd 
21. 9 Jesper Svärd 
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Sognepræst  
Jesper Svärd 
Præstegårdsgyden 
6, Horne  
5600 Fåborg 
62601041 
jesv@km.dk 
 

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

 
Følg os på: 
 
 hornerundkirke.dk 

sogn.dk  

Facebook:  

Horne Rundkirke 

 Kirkekalenderen- 

app’en 

 

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

 

Kontaktoplysninger 

Høstkoncert 18.sept. 

Kl. 16 

I kirken 

med  

Horne Mandskor 
 Horne Blandede Kor  

Horne Orkester 
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Dyreborg Beboerforening 
Vi kan nu nyde forårsluften og trække vejret frit og nogen gange med 
lidt gyllelugt blandet med blomsterduft. Det giver grokraft og                    
foreningslivet i Dyreborg blomstrer om kap med forårsbebuderne. 

Der blev afholdt en meget velbesøgt koncert med                                  
”Amati Schmitt Quintette” d. 6. februar - med fyrig gypsyjazz. 

Beboerforeningens traditionelle fastelavnsfest kunne                
heldigvis fyres af i år - d. 20. februar -                                                  
og der var ca 20 børn i flotte udklædninger                                      
med både forældre og bedsteforældre.                                                                                       
Der blev banket hårdt til tønden, spist slik og alle                         
fastelavnsboller forsvandt.                                                             
Skønt syn og mange nye ansigter var mødt op -                                
både tilflyttere og sommerhusfolk. 

Så kom forårets mange generalforsamlinger - fra sidst i februar 
til april måned.                                                                                                 
Beboerforeningen afholder en ekstraordinær generalforsamling     
tirsdag d. 17 maj kl 19.00 i Kulturhuset på grund af en                 
ændring i vedtægterne. 

Trygfonden havde doneret et førstehjælpskursus ved hjertestop for både nye og 
øvede torsdag d. 31. marts. Holdet var fyldt op og det er ganske betryggende, at så 
mange som muligt har været deltagere og fået viden til at hjælpe, hvis der er brug 
for de 2 hjertestartede, der hænger i Dyreborg. 

Der var ”arbejdsdag” søndag d. 3. april, hvor der blev samlet affald på 
alle ruter. Det er dejligt at konstatere, at der er mindre affald end tidligere. 
Men vi ser også at flere samler på deres gåture. Tak for det. 
 
Der blev trimmet lidt stier og især brombærgrene                                                              
er til gene for gående på især stierne i skoven.                                                                    
Efter indsatsen var der en utrolig lækker frokost                                                          
(fra Tines hånd), samt brunsviger fra HLS. 

De fleste andre aktiviteter holder sommerpause, men hold øje med                       
DyreborgNyt og facebookgruppen ”Dyreborg”, hvor nyheder 
spredes om alle de dejlige ting, der sker i vores unikke lokalområde. 

Forårshilsen fra Mie Busch og Marianne Egelund 

Nyd en kaffepause ved den                                                                                      
nye bænk ved Alsgårdskrog. 

Sct. Hans aften afholdes som sædvane 23. juni ved Barkkedlen. 
Der vil i år være mulighed for at købe fadøl i Bådebyggeriet.  

Så har både Kejseren og Pastoren gæstet Dyreborg. - Mon vores Dronning pønser på et besøg også??? 
Kongeskibet Dannebrog blev nemlig spottet d. 25. april i farvandet ud for Dyreborg. 

Søndag d. 10 april havde Dyreborg Kulturhus koncert med                             
”Black Miller & The Old-Fashioned Aces” direkte fra Lousiana med  
forrygende cajun musik. Hvis du gik glip af koncerten, kan du høre dem 
på YouTube. 

Dyreborg Beboerforening 

 
 

Bådebyggeriet følger op på succesen med endnu en                                            
koncert d. 25. juni kl 19.00 i Kulturhuset.                                                                    
Musik fra 50erne - 80erne - lige til at danse og synge med på.                                                                  
Bandet er ”Pastor Olsens Kvartet”. Find dem på YouTube                            
og hør deres dansemusik. 
Billetpris: 100,- kr 
Henvendelse: 40853336 
mail: baadebyggeriet@outlook.com 

Lørdag d. 30. april afholdt Bådebyggeriet koncert og pølsevogn,              
som samtidig var en slags åbning af det indtil nu færdige byggeri. 
”Kejser Larsen Band” spillede for fulde huse, så Dyreborg og                    
omegn rockede for vildt. Festen forsatte med dans til hen på natten. 

Pastor Olsens Kvartet 



19

Dyreborg Beboerforening 
Vi kan nu nyde forårsluften og trække vejret frit og nogen gange med 
lidt gyllelugt blandet med blomsterduft. Det giver grokraft og                    
foreningslivet i Dyreborg blomstrer om kap med forårsbebuderne. 

Der blev afholdt en meget velbesøgt koncert med                                  
”Amati Schmitt Quintette” d. 6. februar - med fyrig gypsyjazz. 

Beboerforeningens traditionelle fastelavnsfest kunne                
heldigvis fyres af i år - d. 20. februar -                                                  
og der var ca 20 børn i flotte udklædninger                                      
med både forældre og bedsteforældre.                                                                                       
Der blev banket hårdt til tønden, spist slik og alle                         
fastelavnsboller forsvandt.                                                             
Skønt syn og mange nye ansigter var mødt op -                                
både tilflyttere og sommerhusfolk. 

Så kom forårets mange generalforsamlinger - fra sidst i februar 
til april måned.                                                                                                 
Beboerforeningen afholder en ekstraordinær generalforsamling     
tirsdag d. 17 maj kl 19.00 i Kulturhuset på grund af en                 
ændring i vedtægterne. 

Trygfonden havde doneret et førstehjælpskursus ved hjertestop for både nye og 
øvede torsdag d. 31. marts. Holdet var fyldt op og det er ganske betryggende, at så 
mange som muligt har været deltagere og fået viden til at hjælpe, hvis der er brug 
for de 2 hjertestartede, der hænger i Dyreborg. 

Der var ”arbejdsdag” søndag d. 3. april, hvor der blev samlet affald på 
alle ruter. Det er dejligt at konstatere, at der er mindre affald end tidligere. 
Men vi ser også at flere samler på deres gåture. Tak for det. 
 
Der blev trimmet lidt stier og især brombærgrene                                                              
er til gene for gående på især stierne i skoven.                                                                    
Efter indsatsen var der en utrolig lækker frokost                                                          
(fra Tines hånd), samt brunsviger fra HLS. 

De fleste andre aktiviteter holder sommerpause, men hold øje med                       
DyreborgNyt og facebookgruppen ”Dyreborg”, hvor nyheder 
spredes om alle de dejlige ting, der sker i vores unikke lokalområde. 

Forårshilsen fra Mie Busch og Marianne Egelund 

Nyd en kaffepause ved den                                                                                      
nye bænk ved Alsgårdskrog. 

Sct. Hans aften afholdes som sædvane 23. juni ved Barkkedlen. 
Der vil i år være mulighed for at købe fadøl i Bådebyggeriet.  

Så har både Kejseren og Pastoren gæstet Dyreborg. - Mon vores Dronning pønser på et besøg også??? 
Kongeskibet Dannebrog blev nemlig spottet d. 25. april i farvandet ud for Dyreborg. 

Søndag d. 10 april havde Dyreborg Kulturhus koncert med                             
”Black Miller & The Old-Fashioned Aces” direkte fra Lousiana med  
forrygende cajun musik. Hvis du gik glip af koncerten, kan du høre dem 
på YouTube. 

Dyreborg Beboerforening 

 
 

Bådebyggeriet følger op på succesen med endnu en                                            
koncert d. 25. juni kl 19.00 i Kulturhuset.                                                                    
Musik fra 50erne - 80erne - lige til at danse og synge med på.                                                                  
Bandet er ”Pastor Olsens Kvartet”. Find dem på YouTube                            
og hør deres dansemusik. 
Billetpris: 100,- kr 
Henvendelse: 40853336 
mail: baadebyggeriet@outlook.com 

Lørdag d. 30. april afholdt Bådebyggeriet koncert og pølsevogn,              
som samtidig var en slags åbning af det indtil nu færdige byggeri. 
”Kejser Larsen Band” spillede for fulde huse, så Dyreborg og                    
omegn rockede for vildt. Festen forsatte med dans til hen på natten. 

Pastor Olsens Kvartet 



20

                                                                            

Bøjden Beboerforening inviterer til Skt. Hans-fest i Familiehaverne ved Bøjden 
lystbåde/fiskerihavn 

            Torsdag d.23.juni - fra kl.18 

Alle er velkomne! Tag egen mad/grillmad med. Der vil være fællesgrill og 
mulighed for at købe øl, vand og vin. Camp One giver is og snobrød til 
børnene! HUSK:snobrødspinde! 
BBF’s borde og bænke er på plads, men det er en god idé at tage egne 
camping- stole/borde med, måske bliver vi rigtig mange! 
Båltalen bliver holdt af borgmester Hans Stavnsager kl.19.55, og bålet 
vil derefter blive tændt. 
 

BBF’s flotte badebro er på plads d.29.5. så der vil også være mulighed for en 
dejlig badetur  

                
 

                                      
  Til sidst minder vi om, at BBF udlejer 4 flagstænger til private højtideligheder! For BBF’s   
  medlemmer dog gratis. Flagene skal bruges ved byportene i de dertil egnede flaghuller.  
  Kontakt Jan Njord Johansen på tlf.nr.20 85 27 38 for reservering og flagregler. 

Horne Lands Folkemindesamling 
 
 

Efter næsten 2 års coronanedlukning kunne Folkemindesamlingen atter 
afholde Åbent Hus og forårsudstilling, og arrangementet løb af stablen 
palmesøndag den 10. april. 
Her udstilledes pressefotos, bødkerværksted og kniplinger m.m. 
Mange kom forbi og kiggede på sagerne, og der var også mangen en god 
snak henover kaffebordene. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

   
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Bestyrelsen vil gerne sige TUSIND TAK til alle, som hjalp med at gøre det til 
en rigtig dejlig dag. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 20. april, og Tove 
Jungfeldt ønskede ikke at modtage genvalg.  Hun modtog stor 
tak for 19 års veludført arbejde som kasserer og sekretær og i 
hendes sted indtrådte Dorthe Høyby, så bestyrelsen ser 
herefter ud, som følger: 
 

Knud Jakobsen, Hanne Dahl, Irene Salomonsen, Marie Hinz, 
Villy Bjerg, Dorthe Høyby og Annette Hjeronymus. 
 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Husk at tjekke vores hjemmeside: 

www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
 

Her findes altid masser af billeder og godt læsestof om livet på Horne Land 
 

Åbningstid: Den 1. onsdag hver måned kl. 19 – 22 
(august undtaget) 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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Forårsaften og musik på Avernakø. 
 

Aftenen før Kristi Himmelfartsdag, d. 25. maj, giver Horne Lands Orkester en koncert i  
Avernakø Forsamlingshus kl. 19.  

Dirigent: Peder Riis-Jensen 
 

Der er sen ekstrafærge med afgang fra Avernakø kl. 21.10, så man kan nyde den skønne ø, høre 
musik og opleve en storslået solnedgang fra færgen på hjemturen.  

 
   Horne Lands Orkester er netop blevet 150 år, men spiller stadig på livet løs. Det sidste par år har 
været præget af corona-nedlukninger, men det gør ikke spillelysten mindre. Vi vil meget gerne 
have flere medlemmer. Det er en fordel at være nodekyndig, men orkestrets valgsprog er: "Ingen 
node er så svær, at den ikke kan springes over". Det giver mulighed for at komme godt i gang, selv 
om man måske ikke har rørt sit instrument i mange år. Vores repertoire spænder fra Bach og 
Mozart til Kai Normann Andersen og Leo Mathisen.  
Vi øver tirsdag aften på Horne Skole det meste af året.  

Koncerten er gratis. 
 

 

Nyt fra Horne Forsamlingshus. 
 

Efter generalforsamlingen den 22. marts 2022, består bestyrelsen af Mette Castello Ernstorn 
som formand, Carsten Lorenzen som næstformand, Carsten Lindegaard som kasserer og Tina 
Jungfeldt som sekretær. Herudover står Pia Balkemose Sørensen for udlejningen. 
Bestyrelsen består endvidere af Helle Jacobsen og Jytte Mathiesen.  
 
Vi er i bestyrelsen godt i gang med at forskellige tiltag for at sikre husets overlevelse. Der har 
været arbejdsdag, hvor bestyrelsen og frivillige knoklede med at gøre huset pænt og 
præsentabelt. Bagefter var forsamlingshuset vært ved en omgang æggekage. 

 
 
 
 Der afholdes støttefest den 21. maj, med helstegt pattegris og live-musik. Til efteråret 
kommer Horne Revyen tilbage, den sidste lørdag i september og første weekend i oktober. 
Sæt allerede nu X i kalenderen. 
 
Der er ledige datoer i forsamlingshusets kalender, så book gerne huset til din næste fest. Se 
mere på www.horneforsamlingshus.dk eller ring på tlf. 24480178.  
 
Vi har brug for al den støtte og opbakning, vi kan få, så meld dig ind som medlem.  
Kontingentet for 2022 udgør 150,- kr. Vi modtager også meget gerne beløb til støtte for 
forsamlingshuset. Der kan indbetales på Mobilepay på nr 86699 (5-cifre) eller på konto 
0828-2553120 mærk betalingen med vejnavn og nr. 

 
Bestyrelsen. 
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Formand: Jens Boesen, Præstegårdsgyden 8, Horne. Mobil 23413484 
 

HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

 
Maj 2022 

 
Så har der været generalforsamling HLH, som vanligt uden den store dramatik.  
Jan Johansen har P.g.a. meget arbejde m.v. valgt at træde ud af bestyrelsen. 
Så nu består bestyrelsen af Fanny Bjerg, Heidi Bebe, Søren Greve, Leif Ganderup og Jens 
Boesen. 
Det var ikke muligt at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer eller nogen suppleanter. 
Så hvis der er nogen der har lyst, skal I være så hjertelig velkommen. 
Referat og regnskab kan ses på vore hjemmeside www.horneland-hjertestarter.dk 
 
Vi er ved at sætte elektronisk overvågning på vores hjertestarterskabe. Claus Andersen 
(vores skabsfabrikant) kan så holde øje med funktioner som varmelegeme, ventilator 
m.v. og i tilfælde af svigt give en orientering til os.  
På den måde er der sikkerhed for at hjertestarterne står i den rette temperatur og såle-
des virker – både sommer og vinter. 
  
Husk, at jo flere medlemmer - jo større chance for, at vi kan sikre at der er en hjertestar-
ter til rådighed for akutberedskab eller en hjerteløber.  
 
Over de næste måneder vil vi gøre klar til kontingentopkrævning og vi håber, at I vil tage 
godt imod, både et bank på døren eller et girokort i postkassen. 
Det er jo det, der danner grundlag for, at vi kan holde liv i foreningen og dermed funkti-
onsdygtige hjertestartere. 
 
Med hilsen og ønsket om en god sommer 
 
Bestyrelsen 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
Horne Lands Støtteforening 
  
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. 

 

Bestilling af flagallé 
Du kan finde information om priser og bestilling af 
flagalléen på vores facebookside:  

”Horne Lands Støtteforening” eller i et tidligere 
nummer af HLA. 
Du kan også kontakte Ib Birkemose for nærmere 
information: 20 78 56 29. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Borde-bænkesæt i Sørens Have 
Sørens Have over for kirken, er en lille plet, hvor alle 
er velkommen til at opholde sig. 
Du kan f.eks. sidde og nyde din madpakke ved et af 
borde-bænkene. 
En nærtboende til Sørens Have opdagede at bordene 
var i forfald.  
Hun ansøgte straks støtteforeningen om nye borde til 
Sørens Have.  
Vi kan derfor fortælle, at vi netop har skænket 3 nye 
bord-bænkesæt til Sørens Have.  
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Lokalrådet afholdt Årsmøde fredag den 29. april 2022.  
Beretning, regnskab og referat fra Årsmødet er tilgængelig på www.horneland.dk.  
Efter årsmødet den 14. september 2021 består lokalrådet på Horne Land af følgende 
personer: 
Elna Johansen, Jørgen Bächler, Lars Askholm, Ann Wilms, Morten Jæger 
Rasmussen, Britt Skov Poulsen og Steen Holm.  
Suppl. til bestyrelsen: Lis Kjeldgaard og Anitta Petersen. 
 
 
Ny infoskærm ved SPAR i Horne 
Nu er den nye infoskærm sat i drift og kan bruges.  
I den øverste halvdel er der et afsnit med reklamer fra de sponsorer der har gjort det 
muligt at etablere denne skærm. Disse bliver vist hele tiden. 
I den nederste halvdel er der (indtil videre) placeret 4 "knapper" i form af et logo for 
hver knap. 
Trykker man forsigtigt på en af disse "knapper", så vil der efter nogle få sekunder 
åbne et nyt billede op. 
Dette billede kan man så "rulle" op og ned - efter behov for hvad man ønsker vist.  
Når man har læst det man ønsker, forlader man skærmen og efter nogle sekunder, vil 
skærmen automatisk gå tilbage og vise de 4 "knapper" som ved begyndelse. 
Der vil komme flere "knapper" på, efterhånden som indholdet til disse er klar til brug.  
 
Kalender på www.horneland.dk 
På www.horneland.dk er der nu en kalender, hvor alle foreninger kan lægge 
arrangementer og møder ind. Lokalrådet vil gerne opfordre foreninger m.m. til at 
bruge kalenderen, så alle kan se, hvad der sker på Horne land, samtidig med, at vi 
undgår at få lavet flere arrangementer samtidig.   
 
 

     Områdefornyelse i vejkantsbyer  
Bøjden, Horne, Korinth og Gislev er valgt til en tematiseret områdefornyelse langs rute 8. 
En 5-årig helhedsorienteret indsats, hvor målet bl.a. er at forbedre det fysiske miljø i et 
område.  
Faaborg-Midtfyn Kommune har i den tematiserede områdefornyelse særligt fokus på at 
forskønne langs vejen og forbedre bosætningsvilkårene i vejkantsbyerne. 
Der er samlet afsat 8 mio. til projektet som blev igangsat i 2022 og afsluttes inden udgan-
gen af 2026.  

Proces indtil nu: 

2 indledende møder, dels lokalrådets Årsmøde den 14.09.21 og et møde den 5. oktober 
med repræsentanter fra de forskellige byer. Samt endnu et møde den 30. marts på Faa-
borg Rådhus med repræsentanter fra de forskellige byer . 

 

’Lytte’ gåture i Bøjden onsdag d. 6. april.  ’Lytte’ gåtur i Horne torsdag d. 7 april. 

Vejgruppemøde Torsdag den 19. maj - kl. 18-20, Faaborg rådhus for repræsentanter fra de 
forskellige byer på Faaborg rådhus. Her vil Gustin Landskab præsentere de første skitser, 
økonomi for projektet mv. Du er naturligvis velkommen til at deltage hvis du er nysgerrig.  

Borgermøde søndag den 19. juni.  
Præsentation af skitseforslag søndag den 19. juni - Kl. 15.00 på Horne skole Møde for alle  
borgere i Horne. Her vil Faaborg-Midtfyn Kommune, samt rådgiver Gustin Landskab være 
til stede og dele forslag til skitseprojekter og nedslag i Horne og Bøjden. 

Tilmelding til begge arrangementer: idabp@fmk.dk eller tlf.: 72 53 29 61 
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Med forårets kommen har vi tradition for at binde en ny krans til 
MAJSTANGEN i SØRENS HAVE. Det skete søndag den 8. maj i det 
skønneste forårsvejr. Ca. 80 personer deltog i arrangementet. 

Simon Voetmann, forstander på Faaborgegnens efterskole holdt 
tale og havde valgt at tale om fællesskab, sammenhold og fodbold. Simon er stor OB fan. 

Horne Blandede kor underholdt og havde sammensat et forårsprogram.  

Lokalrådet var vært ved kaffe og kage.  

Tak til alle der deltog, til dem der bandt en ny krans og dem der rejste majstangen og 
hjalp til med de praktiske ting.  

 

På vegne af lokalrådet 

Elna Johansen 

 

      Et mini-Ukraine i Horne 
Det er ikke længe siden, at den første ukrainske familie flyttede ind på det tidligere plejehjem Præstekær-
gaard i Horne. Nu, knap to måneder senere, er næsten alle stedets små lejligheder beboet af kvinder og 
børn, der forsøger at få en hverdag til at fungere langt væk hjemmefra. 

Af Anne Kruse Brødsgaard 

Ved indgangen til Præstekjærgaard, der ligger i ly af Horne Kirkes bakketop, er fliserne dekoreret med 
farverige børnekridt-tegninger. Et vidne om at stedet ikke længere tilhører mennesker sidst i livet.  

Efter at forårssolen har udkæmpet vintervejr, står de fleste af hoveddørene nu på klem, og byder inden-
for til et mini-Ukraine, hvor over 50 kvinder, børn og enkelte mænd nu lever deres liv. Udover egne små 
lejligheder med køkken, bad og spritnye kommunalt donerede senge findes fællesrummet, der hver ons-
dag eftermiddag danner rammerne om cafémøder, hvor kaffe, kage og lyden af hurtigtalende ukrainsk 
flyder sammen i et par timer.   

Her mødes den lille gruppe af frivillige, alle engageret i Dansk Flygtningehjælp, med de ukrainske familier, 
for at fortælle om kommende arrangementer, opfordringer og nye tiltag, der kan være med til at gøre 
hverdagen lettere, når man nu er langt hjemmefra, og pludselig befinder sig på et tidligere plejehjem i et 
komplet fremmed land.  

Egne hjem, ægtemænd, skolegang og arbejdsliv er blevet forladt i al hast. Nu drejer hverdagen sig om at 
opretholde en form for normalitet og håb om snarligt at kunne vende tilbage til alt det ufrivilligt forladte.  

Før et arbejde er fundet, er pengene ofte små, også fordi der månedligt betales husleje af den ydelse, 
Danmark støtter familierne med.  

Heldigvis er mange danskere villige til at hjælpe de ukrainske flygtninge, men hvordan man bedst gør 
gavn, kan der være tvivl om. På Præstekærgaard inviterer frivilliggruppen derfor, inden længe, til en in-
troaften hvor interesserede kan høre om, hvad det vil sige at være frivillig, og hvilke opgaver Præstekjær-
gaard mangler at få løst.  

Indtil da er alle meget velkomne til at donere madvarer, der kan komme i Præstekjærgaards store fælles-
fryser. Tillige brugte cykler, der gerne må være lettere i stykker, da de kan repareres på stedet.  

Ruslands aggressive invasion af Ukraine tog sin begyndelse for snart tre måneder siden, og kampen for at 
bevare landets selvstændighed har blandt andet markeret sig med præsident Zelenskyjs mange taler. Lad 

derfor denne lille fortælling om et mini-Ukraine i 
Horne slutte med et citat fra den tale præsiden-
ten holdt for nylig i Danmark: 

”Det er lige nu i Ukraine, at fremtiden for vores 
kontinent afgøres. Hvorvidt ikke bare vi, men og-
så vores naboer, os alle sammen, skal leve i fred.” 

Ivanna Ponomarenko kom sammen med sin 7-årige datter 
Eva til Horne for knap 3 uger siden. Hun er flygtet fra byen 
Cherkasy i Ukraine, hvor hun arbejdede som manager i en 
computervirksomhed.  Her sidder hun i køkkenet i en af de 
knap 30 lejligheder på det tidligere plejehjem  
Præstekærgaard. 
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                  Ingolf - Et rigtig hankatte liv. 
Min gamle hankat Ingolf, skal her i maj måned havde 12 lys i lagkagen, og at dømme efter et stald- katte liv 
er han en  gammel Kat. Det siges at katten har ni liv, jeg ved ikke hvor mange af dem Ingolf har brugt eller 
om han har alle ni liv endnu. Der er mange ubesvarede spørgsmål, og Ingolf er ikke  en der svare på 
spørgsmål! Han er katten han går sine egne veje! 
Hankatte tager på strejf som du sikkert ved! Det starter i februar måned, og alt efter hvor aktive de er bliver 
de væk nogle dage af gangen, og vende så hjem igen, andre bliver væk hele sæsonen, og det gør Ingolf! 
Fra han var 2-3 år gammel har han ikke været hjemme hele sommeren, han blev væk i mere end et halvt år, 
en gang var han næsten væk et helt år,  jeg tænkte nu ser vi ikke Ingolf mere, måske er han flyttet, kørt ned 
på landevejen, taget af andre og større rovdyr - Ræve - her på Horneland! 
Jeg tog fejl, kort før jul kom Ingolf hjem, og jeg spurgte ham hvor har du været? Han kikkede bare på mig 
med det der blik - medens ham gnaskede foder i sig fra madskålen - Jeg er katten jeg går mine egne veje!  
Detektiven i mig prøvede dog at finde Ingolfs spor! En dag talte jeg med matroserne ved færgen. 
Jeg spurgte dem impulsivt om de havde set en stålgrå hankat der var taget med færgen? De kikkede på 
hinanden og svarede lidt vævende. For katte tager da ikke med færgen alene!? Nogen tid efter var jeg igen 
ved færgen og en matros genkender mig som ham der spurte om de havde set min kat, er din kat kommet 
hjem spørg matrosen med et kækt smil, jeg kikker lidt forundret på ham, ja det er han faktisk svare jeg.  
Det er snart jul og selv om katte ikke ved det er jul kommer han tit hjem til jul! 
Og nu spørg jeg mig selv - og det kan du også gøre - tog Ingolf færgen til Als om foråret og var på Als hele 
sommeren, for at tage færgen hjem til jul, og var der nogen der så ham på Als?  
 
Pensionsalderen for katte er måske når de fylder 10 år for Ingolf har været mere hjemme de sidste par år! 
Han er dog stadig aktiv. Det glæder mig at mine hunkatte her på gården nu kan få killinger med Ingolf. Han 
er som jeg siger en stærk avls han, med gode gener, han har kunne klare livet som både stald kat og vild kat 
i mange år han har aldrig været til dyrlæge! Heller ikke da han for et par år siden kom hjem, efter igen at 
havde været væk i lang tid, da jeg så ham tænkte jeg hvad er der sket med hans øje, Ingolf er ikke sådan en 
kat man tager op på skødet og undersøger så, der gik flere dage inden jeg blev overbevist om at hans ene 
øje rent faktisk var helt væk! 
Ingolf har måske i kamp med rivaliserende hanner ude i det vilde vest, eller i et sammenstød med en bil på 
landevejen, mistet det ene øje, og det gør ham jo let genkendelig også i mørke, sidder der en kat i 
vejgrøften når jeg kommer hjem om aftenen, kan jeg se to små runde reflekser, det er kattens øjne, er der 
kun en rund refleks er det Ingolf der sidder oppe på bakken  
Herude på Landet er katten et nytte dyr, den skal være en god jæger der holder  mus og andre gnavere væk 
fra gården! Der er dog altid foder i skålen i stalden!  
Jeg holder af mine katte, som lever et rigtig katte liv, nogle er kæle katte, og de bliver nusset bag øret når 
de kommer og vil "snakke" andre er mere reserverede, Ingolf kan jeg lige få lov at klø i nakken når han står 
ved madskålen, nakken er bred og kraftig, pelsen er tæt han klare sig godt selv om han er en ældre herre! 

Ingolf er sikkert på kost andre steder på Horneland, når han ikke er hjemme, lige som der her hos mig altid 
er mad til vagabonderende katte der slår sig ned og bliver nogle dage, det er oftest hankatte der besøger 
hunkattene her på gården. 
Når Ingolf har fødselsdag her i maj måned bliver han helt sikkert også både far, bedstefar og oldefar igen. 
Og den sidste titel skal suppleres med ind til flere tip, han er sandsynligvis tipoldefar til mange killinger her 
på Øen. Og måske også på Als!? Mine to hunkatte er begge gravide, når du læser denne fortælling  er vi her 
på gården helt sikkert begavet med katte killinger, det er altid spændende, når de små kommer frem så  
kan vi se om de er røde, grå, sorte, hvide, eller en blanding, de får alle en chance, de får lov at leve!  
Måske er det starten på endnu et langt katte liv!  Måske er det Ingolf der er far til dem?! 

Hvis du ser en stor stålgrå hankat med kun et øje så er det Ingolf! 

Han er i skrivende stund ikke hjemme, han kommer nok hjem til sin fødselsdag!                  SmedFinn 

KALENDER 2022
DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID

Maj
25. Horne Lands Orkester Forårsaften og musik Avernakø 19.00

Juni
1 Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 19-22
7. Horne Gymnastikforening Gåtur m. herreholdet se side 4 19.00
9. Horne Lands Avis Generalforsamling Skolen 19.00
11 Børneteatret Oscar Sommerforestilling Forsamlingshuset 14.00
12. Børneteatret Oscar Sommerforestilling Forsamlingshuset 14.00
14. Horne Petanque Klub Grillaften Petanquebanerne 17.00
19. Lokalrådet Borgermøde Skolen 15.00
23. Bøjden Beboerforening Skt. Hans-fest Familehaverne 18.00
23. Dyreborg Beboerforening Skt. Hans aften Barkkedlen

Juli
6. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 19-22
10. Gadekæraluget sommerfest Gadekæret 16.00
29.-31. HfS Fodbold Liverpool way Football Camp Egsfiels Ground

August 
15. Horne Gymnastikforening Gåtur m. herreholdet se side 4 18.30
28. Horne Petanque Klub Sensommerstævne Petanquebanerne 9.00

September 
18. Menighedsrådet Høstkoncert Kirken 16.00
25. Horne Petanque Klub Klubmesterskab Petanquebanerne 14.00

Oktober 
17. Horne Petanque Klub Generalforsamling Klubhuset 19.00
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                  Ingolf - Et rigtig hankatte liv. 
Min gamle hankat Ingolf, skal her i maj måned havde 12 lys i lagkagen, og at dømme efter et stald- katte liv 
er han en  gammel Kat. Det siges at katten har ni liv, jeg ved ikke hvor mange af dem Ingolf har brugt eller 
om han har alle ni liv endnu. Der er mange ubesvarede spørgsmål, og Ingolf er ikke  en der svare på 
spørgsmål! Han er katten han går sine egne veje! 
Hankatte tager på strejf som du sikkert ved! Det starter i februar måned, og alt efter hvor aktive de er bliver 
de væk nogle dage af gangen, og vende så hjem igen, andre bliver væk hele sæsonen, og det gør Ingolf! 
Fra han var 2-3 år gammel har han ikke været hjemme hele sommeren, han blev væk i mere end et halvt år, 
en gang var han næsten væk et helt år,  jeg tænkte nu ser vi ikke Ingolf mere, måske er han flyttet, kørt ned 
på landevejen, taget af andre og større rovdyr - Ræve - her på Horneland! 
Jeg tog fejl, kort før jul kom Ingolf hjem, og jeg spurgte ham hvor har du været? Han kikkede bare på mig 
med det der blik - medens ham gnaskede foder i sig fra madskålen - Jeg er katten jeg går mine egne veje!  
Detektiven i mig prøvede dog at finde Ingolfs spor! En dag talte jeg med matroserne ved færgen. 
Jeg spurgte dem impulsivt om de havde set en stålgrå hankat der var taget med færgen? De kikkede på 
hinanden og svarede lidt vævende. For katte tager da ikke med færgen alene!? Nogen tid efter var jeg igen 
ved færgen og en matros genkender mig som ham der spurte om de havde set min kat, er din kat kommet 
hjem spørg matrosen med et kækt smil, jeg kikker lidt forundret på ham, ja det er han faktisk svare jeg.  
Det er snart jul og selv om katte ikke ved det er jul kommer han tit hjem til jul! 
Og nu spørg jeg mig selv - og det kan du også gøre - tog Ingolf færgen til Als om foråret og var på Als hele 
sommeren, for at tage færgen hjem til jul, og var der nogen der så ham på Als?  
 
Pensionsalderen for katte er måske når de fylder 10 år for Ingolf har været mere hjemme de sidste par år! 
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havde været væk i lang tid, da jeg så ham tænkte jeg hvad er der sket med hans øje, Ingolf er ikke sådan en 
kat man tager op på skødet og undersøger så, der gik flere dage inden jeg blev overbevist om at hans ene 
øje rent faktisk var helt væk! 
Ingolf har måske i kamp med rivaliserende hanner ude i det vilde vest, eller i et sammenstød med en bil på 
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Horne d. 8. maj 2022 

 
 

Generalforsamling 
 
 

I indbydes til generalforsamling i Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis 
 
 

torsdag d. 9. juni 2022 kl. 19 
på Horne Skole 

 
 
 

Dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning, herunder gennemgås planlagte aktiviteter 
  3. Godkendelse af regnskab 
  4. Behandling af evt. indkomne forslag* 

5. Fastlæggelse af økonomiske bidrag og  
budget for kommende sæson 

  6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
   På valg til bestyrelse: Lena Bagge og Vibeke Bargfeldt 
   På valg til suppleanter:  Annette Hjeronymus** 
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
  8. Eventuelt 
 
 
* Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – i år 
2. juni 
** Stillingen som 2. suppleant er lige nu vakant. Hvem kunne påtage sig den?? 
 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. 
 
 
 
       Venlig hilsen 
       Bestyrelsen 


