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Velkommen til 34. årgang af Horne Lands Avis. 
 
I juni måned holdt vi generalforsamling i Foreningen til udgivelse af Horne Lands 
Avis. Herfra vil jeg fremhæve et par punkter: For det første er Grethe Poulsen, som 
har lagt et vældigt stort arbejde i avisen – de sidste år bl.a. som kasserer – 
sygemeldt, og vi har derfor indkaldt 1. suppleant, Annette Hjeronymus, til 
forstærkning i redaktionsgruppen.  
Dernæst er det trykkeri som i mange år har trykt avisen, Faaborg Tryk (Odense 
Tryk) gået konkurs. Heldigvis har Deslers Grafiske Hus ApS i Assens overtaget 
trykningen af avisen, så Horne lands Avis er fortsat sikret trykning.  
Et tredje punkt: ”Uddelingen er igen i år gået godt. Stor tak til uddelerne, som er 
nerven i det helt unikke bånd til alle husstande på Horne Land. I gør et kæmpe 
arbejde og er alligevel altid i godt humør, når I henter aviserne.” 
 
I denne avis kan man læse at Horne Skole (den høje, røde, stolte bygning) i august 
fejrer 130 års jubilæum. 
I 1992, da skolen holdt 100 års jubilæum, blev der udgivet en bog: Skolens Historie 
– Historier fra Skolen. 
Heri fortalte en lang række mennesker med tilknytning til skolen: Elever (gamle), 
lærere, ledere, forældrerepræsentanter om deres forhold til skolen. 
Næsten alle sluttede deres beretninger med et ønske om, at den gode skole ville leve 
videre. Det har den nu gjort så fint i foreløbig 30 år mere. 
Til lykke med håb for fremtiden. 
 

På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt 
  

 
 
 
 

 
BESTYRELSE – REDAKTION 

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

Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, tlf. 20 83 72 51  
Lena Bagge, kasserer, Egsgyden 19, Horne, tlf. 22 61 41 73 

Grethe Poulsen, Margrethevang 68A, Fåborg  
Susanne Trolle, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18 / 20 32 13 18 
Suppleant: Annette Hjeronymus, Lillemarksvej 2, Horne tlf. 22 78 03 56 

 
Stof til næste nummer, der udkommer i uge 47 - 2022 sendes via e-mail 

på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 
 

DEADLINE er søndag den 6. november 2022 kl. 12.00 
 

Tryk: Deslers Grafisk Hus ApS, 64714809 
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Kommende sæson 

  
Vi glæder os til at slå dørene op til den kommende sæson, og der er masser af aktiviteter på 
programmet.  
 
Hallen er i skrivende stund ved at få lagt nyt tag, men vi krydser fingre for, at sæsonen kan starte 
som vi plejer, i uge 35.  
 
Programmet for den kommende sæson ser sådan ud: 
 
Mandag   
Spring  kl. 17.00-18.30 
Qigong (skolen)  kl. 17.30-18.30 
Herrer  kl. 18.45-19.45 
Puls/styrke  kl. 19.45-20.45 
 
Tirsdag 
Yoga (annekset) i lige uger kl. 17.00-17.50   
 
 
Onsdag  
Seniorer  kl. 08.45-09.45  
Forældre/barn  kl. 16.30-17.20 
Krudtugler  kl. 17.30-18.20 
Dancemix  kl. 18.30-19.30  
 
Torsdag 
Stolegymnastik (annekset) kl. 09.30-10.30 
Contra-Square Dance (skolen)  kl. 19.00-21.00 
 
Man har altid 2 gratis prøvegange inden man tilmelder sig.  
 
Tilmelding sker online på www.hornegymnastik.dk   
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Hvem er den nye formand?  
 
I sidste nummer fortalte vi, at Horne Gymnastikforening har fået ny formand, Tine Østergaard 
Kjeldsen. Tine skriver her lidt om sig selv: 
 
 

Mit navn er Tine Kjeldsen, jeg er 26 år og bor i Horne med min 
kæreste Jeppe og vores søn Felix.  
 
Jeg har boet i Horne hele mit liv og været en del af Horne 
gymnastikforening af flere omgange som gymnast og nu som 
gymnast og formand for bestyrelsen.  
 
Jeg valgte at melde mig ind i bestyrelsen fordi jeg synes det er 
vigtigt at man gør noget for det lokalsamfund man er en del 
af, derudover er det vigtigt at værne om de foreninger der 
eksisterer, derfor var det vigtigt for mig at blive en del af 
bestyrelsen.  
 
Jeg brænder for at vi bibeholder glæden ved at dyrke sport 
sammen og får et fællesskab som alle kan være en del af 
uanset alder og køn. Jeg glæder mig meget til at se mange af 
jer til dette års hold i gymnastikforeningen. 
 

 

HGF Lottotrækning 
 
Måned  præmie  nummer  beløb  
Maj 1.   88  500 kr. 
 2. 100 250 kr. 
 3.   86 125 kr. 
 
Juni 1. 132 600 kr. 
 2. 149 300 kr. 
 3.   10 150 kr. 
 Ekstra 196 250 kr. 
 
Juli 1. 104 700 kr. 
 2.   29 350 kr. 
 3. 108 175 kr. 
 
Der er ledige nr. i Horne Gymnastikforenings Lotto. Lige nu er der 5 ledige. Det er nr. 37, 50, 63, 93 og 136. 
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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Nyt fra løbeklubben  
Efter en velfortjent sommerferie er vi startet op igen. Vi løber hver onsdag kl. 17.45. Vi mødes 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. 
 
Sommersæsonen fortsætter indtil uge 41. Efter efterårsferien starter vintersæsonen.  
 

Dyreborg løb den 3. september kl. 10.00  
 
Vi mødes ved Dyreborg Havn. Vi løber eller går så mange omgange, vi har lyst.  
Ruten er ca. 5 km og alle kan være med. 
Efter løb er der fælles hygge med kaffe og kage. Det er gratis at deltage. 
 
Der er også mulighed for at besøge havnefesten og andre aktiviteter på havnen. 
Hvis man ønsker at lave det til en festdag, er der også mulighed for at tilmelde sig spisning på 
havnen om aftenen, hvor der kommer et 5-mands orkester og spiller. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
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Fodboldtur til venskabsklubben Vanneberga IF i Sverige 
 
Fredag den 27. maj kl. 7.00 tog 22 glade U12 spillere (13 drenge og 9 piger), sammen med 5 
trænere og 19 forældre afsted med bus til venskabsklubben Vanneberga.  
Turen derop tog ca. 5 timer, med et pitstop hvor vi spiste pølsehorn og rundstykker. Alle havde en 
super hyggelig tur derop. 
 
Da vi kom derop blev der uddelt sovesale til drenge og piger og pakket ud. Derefter blev der spist 
madpakker, og så blev der klædt om til træning på de svenske baner. 
Drengene og pigerne startede træningen hver for sig, men endte med at blive blandet, delt op i 3 
hold og spillede kamp mod hinanden. 
Efter træning var der kaffe og kage, og så blev der hygget med boldspil. Til aften blev der grillet en 
masse lækkert kød og pølser med tilbehør. Aftenen gik med hygge og fodboldkamp voksne mod 
børn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag morgen efter morgenmaden klædte alle om, og der blev lavet kampstrategi i 
omklædningsrummet. 
Så blev der spillet ”landskampe” mellem deres pigehold og vores pigehold, og deres drengehold 
mod vores drengehold. Pigerne startede med at heppe på drengene, og efter drengenes kamp var 
det drengenes tur til at heppe på pigerne. HFS drenge vandt 9-3 og pigerne spillede 6-6, efter at 
have været bagud med 3-6. 
Lidt interessant, at nogle regler og antal spillere på banen var forskellige, men det er charmen ved 
at besøge et andet "internationalt" land. 
Efter kampene serverede Vanneberga grillede burgere til alle. Inden turen igen gik mod Horne, 
blev der spillet rundbold. 
Der var roligt i bussen på vej hjem, folk var vist trætte. Vi vil gerne takke Frank A busser for den 
sikre og rolige kørsel. Og tak til Vanneberga IF for fuld forplejning til alle spillere og trænere. Vi 
havde en rigtig dejlig tur med hyggeligt samvær, hvor vi fik skabt et tættere sammenhold mellem 
alle spillerne. Vi kan jo håbe, at vi kan holde kontakten ved lige fremover. 
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Venskabet mellem HFS og Vanneberga startede tilbage i 1951, da Vanneberga første gang besøgte 
HFS, og to år senere tog HFS til Vanneberga. Så har der været flere besøg gennem årene med både 
korte og lange perioder mellem besøgene. Primært har det været seniorspillerne, der har mødt 
hinanden, men for 19 år siden besøgte Vanneberga HFS med et af deres U-hold. Nogle af dem, der 
var til stede dengang, er nu forældre/ledere af nutidens unge. En af HFS U12 trænere Morten 
Sørensen har været i Vanneberga flere gange før som spiller. Selv Mortens far og bedstefar har 
også besøgt Vanneberga! 
 
Horne FS & Vanneberga IF - Forever Friends 
 
 
For 12. gang var der i weekenden 29. - 31. juli Liverpool Way Football Camp i Horne. 
99 glade børn og unge fra hele landet rendte rundt på Egsfield Grounds fodboldbaner og blev 
trænet af trænere fra Liverpool heriblandt Alan Kennedy, samt nogle af Hornes egne trænere. 
Fodboldglæden og det store engagement var som alle de foregående år i allerhøjeste grad til 
stede blandt alle deltagere, og det er selvfølgelig en fornøjelse at se. Deres medrejsende forældre 
var også med til at give en utrolig god stemning, mens de iagttog træningen fra sidelinjen.  
Alle klubbens frivillige der har hjulpet til før, under og efter campen har endnu en gang gjort et 
fantastisk stykke arbejde.  
Syv ukrainske børn som bor på Præstekærgaard var også deltagere på årets Camp. 
Alle de positive tilbagemeldinger vi har fået i løbet af weekendens begivenhed, vil gøre at der højst 
sandsynligt også næste år vil blive afholdt Liverpool Way Football Camp i Horne. 
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Badminton  
 

 
Sæsonstarten nærmere sig! 
Sommeren er ved at gå på hæld. Det betyder, at vi snart skal i hallen og spille badminton igen. Og vi 
glæder os! Vi skal dog vente lidt længere end vi plejer, da hallens tag er under renovation. Det 
forventes, at vi kan skyde sæsonen i gang i uge 38. 
 
Ønsker du at starte til badminton, skal du ikke tøve med at skrive til os. Vi har enkelte ledige 
udlejningstider, seniortræning og to ungdomshold. 
 
Seniortræning er torsdag aften fra kl. 19 til ca. 21. Holdet består af spillere på flere niveauer. Vi starter 
med lidt opvarmningsspil og derefter spiller vi en masse kampe. Efter træningen går vi gerne i kantinen 
og nyder en øl eller vand. 
 
Ungdomstræningen er også om torsdagen. Hold 1 (0.-5. klasse) spiller fra kl. 16-17. Hold 2 (6.-9. klasse) 
spiller fra kl. 17-18.30. Det er muligt at rykke op eller ned efter aftale med træneren. 
Man har altid fire gratis prøvegange, inden man skal tage beslutningen om at melde sig ind i klubben.  
 

En ny bestyrelse 
Efter mange års frivilligt arbejde, har Pia Stentebjerg og Kate Nørrelund valgt at stoppe og give stafetten 
videre til nye kræfter. Vi siger mange tak for deres store arbejde! 
Den nye bestyrelse består af: 
Ida Bagge - formand og ungdomsansvarlig - ida_bagge@hotmail.com 
Heidi Pilegaard - næstformand - heidipilegaard@yahoo.dk 
Kristoffer Andersen - senioransvarlig - hoerkild@gmail.com 
Anders Lysemose - motionistansvarlig - anderslysemose@gmail.com 
Line Sørensen - referent - morten_line@hotmail.com 
Bent Jessen - sponsoransvarlig - bent@krogagergaard.com 
 
Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.  
på Facebook – HFS Badminton 
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HHoorrnnee  HHaalllleenn  
 

Som de fleste nok er klar over, så er vi ved at få lagt nyt tag på Horne Hallen. Det er 
fordi det desværre har regnet ind flere steder. Taget var aldrende og selv om det var 
et asbesttag så trængte det efterhånden til en udskiftning. Bestyrelsen vil gerne 
signalere forandring i hallen i forbindelse med det nye tag. Derfor er taget ikke det 
eneste vi skifter ud. 

Bestyrelsen har også besluttet at skifte vores halbestyrer ud. Vi har været meget 
tilfredse med Anette og det har været en god tid, men nu starter en ny tid. 

Vi vil gerne have meget mere liv i hallen. Ikke kun på gulvet men også i cafeteriaet 
og på udenomsarealerne. Det kræver nogle meget lokale ildsjæle og det tror vi på at 
vi har fundet i Anni og Bo Kjeldsen. 

Sportsaftner i forbindelse med store sportsbegivenheder, brætspil og fællesspisning 
er noget af det som Anni og Bo har givet udtryk for at de gerne vil have stablet på 
benene. Bestyrelsen og de nye halbestyrere håber selvfølgelig at foreningerne stadig 
vil tiltrække forskellige sports- og idrætsstævner til hallen. Vi ser også frem til det 
årlige grisebanko, som hvert år bliver arrangeret af Horne Hallens Støtteforening. 
Foredrag og en enkelt koncert ville også være meget velkomment.  

Skulle du gå med en lille eller stor koncertarrangør gemt i maven så vil vi meget 
gerne høre fra dig. I det hele taget vil vi gerne i kontakt med alle dem som ønsker at 
bidrage til at Horne Hallen skal fungere så godt som muligt. Så har du nye idéer eller 
vil du gerne bidrage økonomisk eller med frivillige kræfter så skriv en mail til 
formand@hornehallen.dk 

I det hele taget vil vi gerne have at Horne Hallen bliver et lokalt idræts-, sports- og 
kulturelt samlingspunkt. For jer og for Horne Land. 

Et stort og varmt velkommen til de nye halbestyrere, Anni og Bo Kjeldsen. 

 

Venlig hilsen 

Horne Hallens bestyrelse 
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Skydning   ************  en idræt for hele familien

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

Horne Skytteforening

Horne Skytteforening havde 2 skytter med til 
Landsstævnet

Anders Feldballe Hansen og Sara Kirstine  Jensen
Anders blev nr. 7 på 50m ST2, nr. 6 på 200m ST3, 

nr. 4 på terræn “22 ST og nr. 18 på 
landsstævneprogram ST.

Sara blev nr. 3 på 50m ST3og nr. 31 på 
landstævneprogram ST.

50m skydning

Terræn cal 22 Markering terrænskydning
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Nu er sommeren ovre og forhåbentlig går vi ind i en 
coronafri sæson. 

 
Vi starter op med badminton d. 01.09.22 kl. 09.30. 

 
Cykelholdet cykler stadig hver onsdag fra 

Hornehallen kl. 9.00 
 

Vi håber, at alle er friske og møder op, gamle såvel 
som nye medlemmer. 

 
Vel mødt 

Bestyrelsen 
 

  
  
  

HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

August 2022 
 
Vi skrev i maj-nummeret, at vi, hen over sommeren ville gøre klar til kontingentopkrævning. Det 
kom så ikke helt til at passe. Foreningsarbejde går lidt i tomgang om sommeren, og samtidig be-
sluttede vi at ændre på vores ordning med MobilePay, som har kørt lidt uautoriseret. 
Vi vil gerne fremtidssikre vores forening og knytte MobilePay til den.  
Det har vi så bestilt, men pga. ferie m.m., er det i skrivende stund ikke færdigbehandlet. 
Når vi har et MobilePay nr. går vi straks i gang med at udarbejde sedler til kontingent opkrævning.   
Så selvom det bliver lidt senere på året – håbe vi at I vil tage godt imod vores indsamleres besøg 
eller sedler til kontingentindbetaling i jeres postkasser. Vi er glade for hver en krone. 
Skulle der være nogle venlige mennesker, som vil hjælpe med indsamling, tager vi imod med tak, 
da flere af vores indsamler er fraflyttet, eller ikke længere i stand til at gå rundt. 
I kan kontakte Jens Boesen på tlf. 2341 3484 eller Fanny Bjerg på tlf.6168 1573 
Med hilsen og ønsket og en god eftersommer 
 
Bestyrelsen 
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Horne Blandede Kor

Synger hver mandag kl 19.30 – 21.40

i Horne Skoles Aula.

Kom og vær med!

Første øveaften er mandag den 29. august kl. 19.30

Vi er ca. 30 sangere, som er sammen om at dyrke vores fælles sangglæde og ikke 

mindst, det gode sociale samvær.

I år måtte vi desværre tage afsked med vores søde dirigent Christina, der efter endt 

uddannelse som operasanger, flytter til københavn.

Men - vi har nu den store glæde at kunne byde velkommen til

Margrethe Smith
som korets nye dirigent.

Koret deltager i diverse arrangementer: Julekoncert i Horne kirke, korfestival i Faaborg og 

Syng Dansk på Faaborgegnens Efterskole.

Desuden er koret åben for andre arrangementer.

Kom gerne en mandag aften og se om korsang er noget for dig.

På vores hjemmeside kan man holde sig orienteret om sæsonstart m.m.



13

Horne Blandede Kor

Synger hver mandag kl 19.30 – 21.40

i Horne Skoles Aula.

Kom og vær med!

Første øveaften er mandag den 29. august kl. 19.30

Vi er ca. 30 sangere, som er sammen om at dyrke vores fælles sangglæde og ikke 

mindst, det gode sociale samvær.

I år måtte vi desværre tage afsked med vores søde dirigent Christina, der efter endt 

uddannelse som operasanger, flytter til københavn.

Men - vi har nu den store glæde at kunne byde velkommen til

Margrethe Smith
som korets nye dirigent.

Koret deltager i diverse arrangementer: Julekoncert i Horne kirke, korfestival i Faaborg og 

Syng Dansk på Faaborgegnens Efterskole.

Desuden er koret åben for andre arrangementer.

Kom gerne en mandag aften og se om korsang er noget for dig.

På vores hjemmeside kan man holde sig orienteret om sæsonstart m.m.

Horne Lands Orkester 
 
Horne Lands Orkester er for nylig blevet 150 år, men vi spiller stadig på livet løs. I maj 
holdt vi sommerkoncert på Avernakø og afsluttede sæsonen med indspilning af 
nykomponeret teatermusik under ledelse af vores nye dirigent Peder Riis Jensen.  
Stor tak til Horne lands Støtte Forening for erkendtligheden i anledning af vores jubilæum. 
 

 
Fra Sommerkoncerten på Avernakø, et dejligt gensyn med vores mangeårige obospiller Niels Dahm 

 
De sidste par år har været præget af coronanedlukninger, men det har ikke gjort 
spillelysten mindre. Vi glæder os over, at der igen er kommet gang i fælleskoncerterne på 
Horne Land og ser frem til at øve til høstkoncerten i Horne Kirke den 18. september. 
 
Vi vil meget gerne have flere medlemmer. Man skal kunne læse noder, 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 fra kl. 19-21.  
 
Vil du vide mere så ring til:  
Rikke Gudmand  
51 35 88 67  
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Graverstillingen ved Horne Rundkirke. 
I december 2020 ansatte menighedsrådet Marc Winther til 
at afløse Bjarne Grønbæk. Marc havde fået lyst til at prøve 
noget andet end Ambulance-tjenesten. Og vi som 
menighedsråd havde prøvet før med stor succes at ansætte 
en graver uden deciderede graver-erfaringer, så vi var ikke i 
tvivl om, at vi ansatte den rigtige. Det er vi stadig ikke. 
Imidlertid har Marc erfaret, at graverstillingen ikke opfylder 
alle arbejdsmæssige behov, så derfor søger han tilbage til sit 
tidligere arbejde. Det er naturligvis med vemod, 
menighedsrådet har modtaget denne oplysning, for vi har i 
de næsten 2 år Marc har været ved Horne Rundkirke fået 
mange fine og rosende tilbagemeldinger fra mennesker, der 

færdes på kirkegården og fra mennesker, hvor Marc har stået for ritualet ved en 
urnenedsættelse. Derfor ønsker vi alle ved kirken Marc god vind frem og takker ham for 
hans noble og fine indsats. Menighedsrådet lægger meget vægt på, at kirkegårdens ansatte 
opfylder forventningerne fra mennesker på kirkegården, mennesker, der er i forskellige 
livssituationer. Og det har Marc til fulde opfyldt sammen med Linda.  
Når næste nummer af HLA udkommer, antager vi, at vi har ansat en afløser for Marc. Vi 
har haft en del ansøgere til stillingen og har valgt nogle rigtig gode ud til samtale.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horne Sogns 
Kirkeblad - Efterår 2022 

Som omtalt i sidste nummer har 
menighedsrådet som en slags erstatning for de 

to aflyste julekoncerter i 20 og 21 inviteret 

Horne Blandede Kor 

Horne Mandskor 

Horne Lands Orkester 

til at give høstkoncert den 18. september kl. 16 

Gratis adgang 
Alle er velkomne 

 

 

Høstkoncert 18. september kl. 16 i Horne Rundkirke 

www. hornerundkirke.dk 

Kristen meditation torsdage 17-17.45.     Alle er velkomne. 
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Gudstjenestetider 

August Tid Prædikant 
28. 10 Jesper Svärd 
   
September   
 4. 10 Jesper Svärd 
11. 10 Jesper Svärd 
18. 10 Jesper Svärd 
25. 10 Jesper Svärd 
   
Oktober   
2. 15 Ole Buhl 
9. 14 Ole Buhl 
16. 14 Ole Buhl 
23. 15 Ole Buhl 
30. 10 Jesper Svärd 
   
November   
6. Alle Helgen 16 Jesper Svärd 
13. 10 Jesper Svärd 
20. 10 Jesper Svärd 
27. Advent 10 Jesper Svärd 
   
December   
4. Advent 10 Jesper Svärd 

 

Konfirmation 
2023 

Konfirmationen i Horne Kirke i 
2023 falder St. Bededag, den        

5. maj klokken 10.00. 
Der kommer nærmere om 

tilmelding via intra fra 
Øhavsskolen. 

Forberedelse begynder i ugen 
efter efterårsferien. 

Hvis man ikke går på 
Øhavsskolen, skal man kontakte 

mig for nærmere. 
Jeg glæder mig til vi skal i gang – 

og til konfirmationen. 
 

Jesper Svärd 
 

 
Sognepræst  
Jesper Svärd Præstegårdsgyden 6, 
Horne  
5600 Fåborg    Tlf.: 62601041  

jesv@km.dk 
www.stunder.dk 
  

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

 

Marianne Aagaard Skovmand er 
en anerkendt forsker inden for 

kristendommen.  
Hendes seneste bog 

 
De skjulte ledere –  

Om kvinderne i den tidlige 
kristendom 

 
kommer hun og fortæller om i  

Horne Rundkirke  
den 25. oktober kl. 19.30 

 
Gratis adgang 

Alle er velkomne. 

Kirkens gravere:  

 Nyansat graver :    5224 1960 hornekirkegaard7763 @gmail.com  

Linda Krogh:           5224 1950 den2graver@gmail.com 

 

Foredrag 25.0ktober 19.30 med Marianne Aagaard Skovmand 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Brahesminde – Håber at alle har haft en fremragende sommer 
Inden sommerferien har vi haft vi forrygende travlt. Maj måned bød på vores årlige Markedsdag.  
Det blev en dejlig dag med skolekomedie og masser af aktiviteter og sang. Og vejret holdt! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig oprandt sidste skoledag, og her havde vores 6. kl. tilrettelagt et løb med masser af sjov og grin…og VAND! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Og på falderebet: 
Vi har taget afsked med vores 6. klasse, som nu skal videre til Øhavsskolen. Vi holdt en dejlig 
minidimission for elever, forældre og personale, med sange, Kahoot Quiz og taler og sagt farvel.  
 

 

 

 

 

 

 
 
              
 
 
      
 
 
 
 
 
 
       
              Brahesminde ønsker alle de skønne unge mennesker held og lykke og alt godt for fremtiden.  
 
Inden vi ser os om, slår vi dørene op for et nyt skoleår, med mange nye og spændende tiltag og nye elever og 
personaler. Vi glæder os til at se jer. 
 
Vi får nye elever både til 23H, 5H og til vores modtageklasser.  

May-Britt Jürgensen starter som barselsvikar, og Mettemarie Bjerregaard Rasmusen starter som lærere i vores 
modtageklasser.  Vi glæder os til at byde alle hjertelig velkomne.  

 

  Vi vil allerede nu gøre opmærksom på at Horne Skole 
holder 130års fødselsdag den 30. august. Det fejres 
igennem hele skoledagen. Vi starter med morgenbrød 
til alle fra hele byen, så kom op og får morgenkaffen i 
skolegården fra 06.30-08.00.  
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

 

SSoommmmeerr  ppåå  SSFFOO’’eenn  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har hygget med aktiviteter og nydt det dejlige vejr. Vi havde besøg i uge 28 af Svanninge SFO og vi var sammen 
med dem i uge 31. Her blev der bl.a. lavet små snegle med smeltede rørperler. Det har været en dejlig ferie og 
snart kalder skolen igen,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brahesminde Skoler & Børnehuse  

 

                                    Nyt fra børnehuset 

              VViill  vviill  ffrreedd  hheerr  ttiill  llaannddss……   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Vi siger også velkommen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolens 3.kl. kom og læste historier for os. Ja tak!                            …til vore nye ukrainske børn. Hurra   
vil vi gerne gøre igen. De var så dygtige.  
                                                       

    Horne Børnehus ønsker alle en dejlig solrig                
                               sommer 
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Horne Lands Folkemindesamling 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Folkemindesamlingen var med ved 
skolens markedsdag den 19. maj, og som 
man kan se, var der interesse for at lære 
noget om tidligere tider.  

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Den 5.juli blev det endelig igen muligt at komme på sommerudflugt!  
De deltagende havde en supergod dag, hvor turen først gik til Hornstrup, hvor vi så Anton 
Stormlunds samling af telegrafmateriel, modeldampmaskiner, et kæmpe kinoorgel og meget mere. 
Derefter besøgte vi Fjordenhus, og sluttede af ved den meget smukke Børkop vandmølle. 
 

Se flere billeder på www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
 

 
 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Efterårssæsonen i Folkemindesamlingen går i gang i september, og der vil atter være åbent for 
besøgende onsdag den 7. september kl.19 - 22, og her er man meget velkommen til at aflægge 
arkivet og museet et besøg. 
 
Hvilket man selvfølgelig også er fremover. Som altid den første onsdag hver måned kl. 19–22, 
eller efter aftale. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Arkivernes Dag 2022 

 
Lørdag den 12. november er det ”Arkivernes Dag”, og Folkemindesamlingen holder åbent i 
lokalerne kl. 13 – 16. 
 
Der vil være mulighed for at slægtsforske og kigge på vore udstillinger, samt for at få en kop kaffe 
og en god snak om svundne tider. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Nyt fra Horne Forsamlingshus. 
Oven på et brag af en støttefest er vi nu klar til at byde velkommen til dette års  
 

Bestyrelsen er vært med lækker mad og live-musik. Ud over kåring af Årets Hornebo, 
vil der også være andre overraskelser undervejs. Festen starter kl. 18.00. Glæd jer, og 
køb billetter hos SPAR Horne. Prisen for hele dette skønne arrangement er 350 kr. pr. 
person. 
Bestyrelsen har i samarbejde med revyholdet besluttet at udskyde revyen til foråret, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. februar 2023 og 3.- og 4. marts 2023. 
 
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.  
Bliv medlem af Horne Forsamlingshus og støt os. 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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Horne Lands Folkemindesamling 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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Arkivernes Dag 2022 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Børneteateret OSCAR 
Sæt X i kalenderen 

Vi glæder os til at byde velkommen til årets juleforestilling 

 

lørdag den 3. december og søndag den 4. december, 
begge dage kl. 14.00 i Horne Forsamlingshus  

 

Bliv medlem af foreningen Børneteateret OSCAR: 

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

Nyt fra Horne Forsamlingshus. 
Oven på et brag af en støttefest er vi nu klar til at byde velkommen til dette års  
 

Bestyrelsen er vært med lækker mad og live-musik. Ud over kåring af Årets Hornebo, 
vil der også være andre overraskelser undervejs. Festen starter kl. 18.00. Glæd jer, og 
køb billetter hos SPAR Horne. Prisen for hele dette skønne arrangement er 350 kr. pr. 
person. 
Bestyrelsen har i samarbejde med revyholdet besluttet at udskyde revyen til foråret, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. februar 2023 og 3.- og 4. marts 2023. 
 
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.  
Bliv medlem af Horne Forsamlingshus og støt os. 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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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Kåring af Årets Hornebo 2022 
 
I f.m. efterårsfesten i Horne forsamlingshus lørdag den 1. oktober skal Årets Hornebo 
2022 kåres. I den forbindelse efterlyses kandidatforslag. 
Kandidater til Årets Hornebo er personer, der har gjort en særlig indsats for Horne 
Land f.eks. i foreningsregi. Kandidaterne skal være bosat på Horne Land, for at 
komme i betragtning.  
 
Forslag til Årets Hornebo skal være motiveret og skal være lokalrådsformand Elna 
Johansen i hænde senest søndag den 11. september enten på mail: 
elna@horneland.dk eller pr. brev til Elna Johansen, Sinebjergvej 28, 5600 Faaborg. 
 
Efter fristens udløb træder komiteen bag Årets Hornebo sammen og udpeger 
vedkommende. Komiteen består af de sidste 10, der er blevet kåret til Årets Hornebo 
samt lokalrådsformanden. 
 
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.   
 
Infoskærm ved SPAR i Horne 
Den nye infoskærm ved Spar købmanden er i drift, så husk at sende arrangementer 
m.v. til lysavisen@horneland.dk  
 
Vedrørende fjernvarme melder arbejdsgruppen under lokalrådet ud, ligeså snart der er 
noget konkret at informere om.  

 

Områdefornyelse i Horne    
   

Hovedpointer fra Borgermøde søndag den 19. juni i Horne: 

Undersøg mulighed for rydning af krat øst for byen så der åbnes visuelt op for kirken ved ankomst 
fra øst. 

Undersøg mulighed for byport m. byens rundkirke som byens varemærke. 

Vejtræer i byen er en god ide. Eksakte placeringer afklares i dialog med Vejdirektorat og lodsejere. 

Generelt bruges vejtræerne til at markere væsentlige steder i byen (stikveje, stier, købmand, 
forsamlingshus).  – Gerne træer m. farve når de springer ud. 

Fokus på robust, hjemmehørende beplantning der er let at drifte. 

Fokus omkring købmanden – undersøg om pizzariet kan tænkes med. OBS møbler skal rumme 
flere funktioner (f.eks. siddemuligheder, cykelfaciliteter, beplantning, visuel formidling om 
seværdigheder i Horne). 

OBS møblerne skal ”rydde op” ift. til visuelt udtryk og parkeringssituationen foran købmanden. 
Fokus flyttes fra bilparkering til ophold for gående og cyklende. 

OBS møbler skal give plads til de unge i byen. Dem vil vi gerne tage hånd om og vise frem. (Husk 
skraldespande) 

Materialer og udtryk: Robuste materialer med en lang levetid. 

Iscenesættelse (lys og kunst): 

Kunst på mejeriets facader er en god ide. 

Dygtige kunstnere (gerne lokale) kan stå for grafisk udsmykning med referencer til Hornes 
kvaliteter og særkende. (eks. Oliver Streich/Els Cool) 

Markering af købmandens østvendte gavl er en god ide og har støtte hos købmanden. Evt. en grøn 
facade som taler sammen med den nye parkeringsplads og vejtræer.  

Cykelsti: Prioriteres højt i byen. 

Ida Bjallerbæk Guevara Pedersen, Planlægger/Projektleder for landsbyudvikling arbejder nu videre 
med detaljering/konkretisering af forslagene, kontakt til lodsejere og afklaring omkring driften 
internt i FMK. 
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facade som taler sammen med den nye parkeringsplads og vejtræer.  

Cykelsti: Prioriteres højt i byen. 

Ida Bjallerbæk Guevara Pedersen, Planlægger/Projektleder for landsbyudvikling arbejder nu videre 
med detaljering/konkretisering af forslagene, kontakt til lodsejere og afklaring omkring driften 
internt i FMK. 
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                                              Bøjden Beboerforening 

Bestyrelsen kan med glæde konstatere at Skt.Hans-festen i og ved Familiehaverne blev en 
succes! Godt vejr og mange mennesker! Tak til Hans Stavnsager for en god båltale og til 
Camp One for is og snobrød til børnene. 
 

Aktiviteter i August: Petanque hver mandag kl.15.00 & Krolf hver tirsdag kl.19.00 på 
legepladsen midt i villaområdet. 
For både Petanque og Krolf gælder at alle er velkomne, og at du gerne må være nybegynder. 
Vi lærer dig spillet! Hygge/samvær er udgangspunktet og der vil være kugler og køller at 
låne. 
 

Aktiviteter i September:  
Badebroen forventes taget ned lørdag d.17.september med start kl.10.00.  
Vi sætter stor pris på din hjælp, specielt hvis du har våddragt, kan håndtere lidt værktøj og 
føler dig stærk. Men de fleste hænder kan bruges! Mød op og giv en hånd med hvor du kan! 
Vi hygger med lidt spise og drikkelse bagefter J 
Jan Johansen, 20 85 27 38 giver gerne mere information om badebroens nedtagning. 

                
 
Aktiviteter i oktober: Hygge eftermiddag onsdag 5.okt. kl.14. I Færgegårdens fælleslokale. 
Hvis du har en ide til 2022 års foredrag eller musikindslag, må du gerne kontakte Sven 
Åradsson på tlf.21 49 6517 eller 40 46 23 17. Der vil være kaffe og kage, og alle er 
velkomne. (Øl og vand kan købes) 
Æblepressedag, lørdag d.8.oktober fra kl.10.00 hos Lisbeth og Flemming, på Dyndkrogvej 1. 
Husk nyvaskede æbler og en dunk eller lignende til den færdige most! Der er kaffe på 
kanden… 
 

Aktiviteter i november: Bankospil tirsdag 1.november kl.19.00 på Bøjden kro. (Kom i god 
tid, der er rift om pladserne!) Der sælges traditionen tro: kaffe, boller & kage, vin/øl/vand. 
 
BBF har 4stk. flagstænger med danske flag til fejring af medlemmernes private 
højtideligheder! Flagene skal bruges ved byportene, i de egnede flaghuller. 
Udlejning af flagene er gratis for BBF medlemmer, ikke-medlemmer betaler et 
mindre beløb.  
Kontakt Jan Johansen på tlf.nr. 20 85 27 38 for reservering og flagregler. 

 

 

Horne Vandværk investerer i din fremtid 

 
Kom til Åbent Hus på dit Vandværk den 20 sept. 2022 kl. 16 – 17.30 

Blue Control serverer Vand & Hotdog`s fra Pølsevogn 
 

Nyt styrings- og overvågningssystem fra Blue Control er færdig installeret på værket, hvilket har sikret simpel og let 
adgang til styring af Vandværket – Kom forbi den 20 sept. og se hvordan det virker. 
 

 
 
Den 15 august 2022 installerer vi et Amtech Kalkknuser anlæg afgang Vandværk, som gerne skulle give nogle 
væsentlige fordele for vores forbrugere. 
Kalken forsvinder ikke, men krystalliseres og binder derved ikke så nemt på installationer og overflader. 
Se og hør om anlægget den 20 sept. og læs meget mere i nedenstående afsnit.  
 
Amtech Kalkknuseranlæg 
Med udstyret ændrer man vandets karakter en lille smule, så den kalk der fælder ud, nu fælder ud som Aragonit 
(Calciumcarbonat, CaCO3). 
 
Fakta 
Alle salte og mineraler bygger krystaller, når de ikke er opløste, men der er et utal af forskellige krystalformer, f.eks. 
grafit og diamant, der er samme rene grundstof, men sidder sammen på forskellig måde. 
Vi kender kalk fra marmor, skrivekridt, østersskaller og lign. 
Det er kalk, der har forskellig krystalopbygning, og kalk findes i 3 former i naturen. 
I naturen fælder kalk forskelligt ud afhængigt af omstændighederne. Vi skaber sådanne omstændigheder, så kalken 
fælder ud som Aragonit (der nærmest kan sammenlignes med kridt), der ikke sætter sig på overfladerne. 
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Metode 
Den simple forklaring er, at man sætter vandet i svage svingninger. Det er nok til at få kalken til at krystallisere på en 
måde, så det ikke sætter sig fast. 
Vand (H2O) består af et iltatom med 2 brintatomer knyttet til. 
I noget vand løber elektronerne om brintatomet samme vej og i andet vand den modsatte vej. 
Der er ca. 40% af den ene type vand og ca. 60 % af den anden. Når vi giver vandet ganske lidt energitilførsel, bliver 
alt vandet til den type vand, der har medløb på elektronerne. Derved bliver vandet en smule mere magnetisk. 
Frekvensbehandling af vand mod kalk har været kendt i over 100 år og det første patent er omkring 100 år gammelt, 
men har i en årrække været en glemt metode, men siden 2010 er der skrevet 2400 videnskabelige artikler inden for 
dette område. Det betyder at metoden igen har vundet stort indpas, da det er en miljøvenlig og let metode, der ikke 
kræver indgreb i vandsystemet. 
 
Fordele 
I modsætning til afsaltningsanlæg bevarer AMtech anlægget kalk, mineraler og smag i vandet 

• Ingen miljømæssige belastninger. Faktisk spares miljøet for de kemikalier man ellers ville have brugt til 
afsyring 

• Kaffemaskiner, elkedler, vaskemaskiner og lign. holder længere 
• Kalkpletter på fliser og sanitet fjernes let med en klud 
• Magnetventiler og cisterner kalker ikke til 
• Kalkaflejringer i rørsystemer mindskes betydeligt, men forsvinder ikke helt 
• Kalkaflejringer i varmtvandsbeholdere og varmevekslere minimeres væsentligt. Herved spares energi til 

opvarmning 

Anlægget monteres som sagt medio august og derefter vil der være en testperiode på 40 dage, uden beregning. 
Efter 10 dage vil der blive udsendt en tilfredshedsundersøgelse hvor vi beder alle vores forbrugere udfylde et skema 
med kun 5 spørgsmål. 

 Vi håber i vil tage godt imod konceptet og at så mange som muligt returnerer disse spørgeskemaer så vi kan få 
afdækket effekten af Kalkknuseranlægget fra Amtech. 

 

Vi glæder os til at se Jer – Bestyrelsen Horne VV 
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KALENDER 2022

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
August
28. Horne Petanque Klub Sensommerstævne Klubhuset 9.00
29. Horne Blandede Kor Opstart på sæsonen Skolens Aula 19.30
30. Skolen 130 års jubilæum Skolens Aula 6.30-8.00
September
1. Horne Senior Idræt Badminton opstart Hallen 9.30
3. Dyreborg Beboerforening Spinning Dyreborg havn 10.00
3. Horne løbeklub Gå-/løbetur Dyreborg Skov 10.00
3. Dyreborg Beboerforening Krabbefestival Dyreborg Havn 12.30

Dyreborg Beboerforening Fællesspisning Dyreborg Havn 18.00
7. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
17. Bøjden Beboerforening Badebroen tages ned 10.00
18. Menighedsrådet Høstkoncert Kirken 16.00
20. horne Vandværk Åbent Hus Vandværket 16-17.30
20. Fredagsåbent Planlægningsmøde Skolen 19.00

Lokalrådet Årsmøde 19.00
25. Horne Petanque Klub klubmesterskab Klubhuset 14.00

Oktober
1. Horne Forsamlingshus Efterårsfest m. kåring af årets 

Hornebo
Forsamlinghuset 18.00

5. Bøjden Beboerforening Hyggeeftermiddag Færgegårdens fællesl. 14.00
5. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
8. Bøjden Beboerforening Æblepressedag Dyndkrogvej 1 10.00
17. Horne Petanque Klub Generalforsamling Trælastens fælleslokale 19.00
25. Menighedsrådet Foredrag: De skjulte ledere Kirken 19.30
28. Fredagsåbent Fællesspisning Skolen 17.45

November 
1. Bøjden Beboerforening Bankospil Bøjden kro 19.00
2. Folkemindesamlingen Åbent for besøg Kærnehuset 19-22
6. Horne Lands Avis Deadline hornelandsavis@gmail.com
12. Folkemindesamlingen Arkivernes dag Kærnehuset 13-16

December 

3.+ 4. Børneteatrt OSCAR Juleforestilling Forsamlingshuset 14.00
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Fredagsåbent er god mad til billige penge og hyggeligt for unge og ældre: 

 
Fællesspisning 

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

Vi skal have arrangeret den kommende sæson af Fredagsåbent, og 
inviterer derfor til: 
 

Planlægningsmøde, tirsdag den 20. september 2022 kl. 19.00 
 
På Horne Skole.  
 
Vi har brug for friske kræfter, der vil være med til at hjælpe med maden, 
og gode forslag til underholdning. 
 
Vil du være med til at hjælpe med maden eller underholdningen til en 
fredagsåbent, gerne sammen med andre, så kom til vores 
planlægningsmøde. 
 
Fredagsåbent er vært ved et let traktement, derfor er tilmelding 
nødvendig, senest den 18. september 2022 til: 
 
Vibeke Bargfeldt, tlf. 60624213 eller vibekebargfeldt@gmail.com  
 
Sæt X i kalenderen - Første fællesspisning i efteråret bliver: 
 

Fredag den 28. oktober 2022 
 

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

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


