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Kære Læser 
 
Når du sidder med dette nummer 
(34/3) af Horne Lands Avis, er 
februar, denne vinters sidste 
måned, snart forbi. Det kan måske 
give os landboere uden fjernvarme 
lidt fred fra daglig kontrol af gas- 
og elpriser. Erantis og vinter-
gækker har længe piblet frem og 
har givet håb for et dejligt forår. Så 
mon ikke det lysner? 

 

Horne Lands Avis skrives, redigeres og omdeles af frivillige og finansieres 
af medlemmerne i Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis, nemlig 
Skolen, Kirken og de mange foreninger. 
Det betyder at du gratis modtager 4 årlige numre af avisen i din postkasse. 
 
Men hvis du kunne tænke dig at støtte avisen med et frivilligt bidrag, er det 
selvfølgelig meget velkomment – og en stor hjælp.  I dette nummer har vi 
derfor indlagt en indlægsseddel med HLA's kontonummer. Bidrag kan også 
afleveres kontant til en fra redaktionen. 
 
 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 
Susanne Trolle Pedersen, 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 21 2023 sendes via e-mail 
på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 

 
DEADLINE er søndag den 7. maj kl. 12.00 

 
Tryk: Dreslers Grafisk Hus ApS, 64714809 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
Fantastisk opbakning! 
Lørdag den 14. januar var klubben med til Nytårskuren i Horne Hallen. Det primære 
formål for arrangementet var at samle penge til Spar Købmandens energirenovering, 
men også at booste det lokale sammenhold, tværs foreninger.  
Og sikke en dag! I alt over 200 besøgene på dagen, masser af aktiviteter og glæde - og 
ikke mindst sved!  
Horne Badminton Klub stillede stærkt op på fire spinningcykler og gav den fuld gas i to 
timer. Og det betalte sig: vi fik i alt cyklet 30.000 kroner ind - en halvdel af alle ni cykler 
og cirka en tredjedel af, hvad der blev samlet ind totalt på dagen. Det overstiger 
fuldstændig vores vildeste forventninger! 

Kommende arrangementer 
Den 24. februar fra kl. 19.30-21.30 kan I tage familien eller vennerne med til Fredagsfjer i 
hallen. Det koster kun 25 kr. pr. person. Tilmelding er nødvendigt - skriv til  
Ida på mobil 6174 3833. 
 
Klubben holder generalforsamling tirsdag den 28. marts kl. 20 i hallens kantine. 
 
Se mere om de kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv. på 
Facebook/hornebadmintonklub 
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I vinter sæsonen skyder Horne Skytteforening 15 m gevær hver mandag og onsdag kl.: 
18.30 og 15 m pistol hver onsdag kl.: 18.30 i Skyttecentret på Telemarken i Faaborg
hjemmeside: http://horne-skytter.dk, facebook: horne-skytteforening

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

Halvøskydning 2023
Halvøskydning afvikles fra 1. til 5. marts, Det er 39. gang Horne Skytteforening afholder 
Halvøskydning.
Der skydes med gevær cal.22. og luftgevær på 15 meterbanen i Skyttecentret på 
Telemarken i Faaborg.

Generalforsamling 2023:
På generalforsamlingen 25.1. 2023 var der genvalg til medlemmer der var på valg, 
undtagen Christina Ehrhorn der ikke ønskede at fortsætte. I stedet for Christina blev Sara 
Kirstine Jensen valgt. Bestyrelsen består af: Bent Ove Hansen, Anders Feldballe Hansen, 
Uffe Kortegaard Pedersen, Ejgil Jensen, Anders Pedersen, Heidi Nyborg, Jesper Eckardt, 
Jakob Rosenkjær, og Sara Kirstine Jensen.

Halvøskydning

15m gevær og
Luftgevær

Snart er der DM på 15 meter i Vingsted.
Holdturneringen er ved at være slut, og Horne 
Skytteforening ser ud til at skulle sende 5-6 hold afsted til 
Vingsted. For BK-juniorskytterne er det den 11.-12. marts og 
for de voksne er det den 25.-26. marts. Pøj - pøj til de 
dygtige skytter
Som billedet viser skydes der stadig på papskiven på 15 
meter gevær. 

Horne Skytteforening
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Horne FS Fodbold er blevet DBU Børneklub 
 
Vi har i Horne FS længe arbejdet med at udvikle og 
styrke vores miljø for børnefodbold, og det er derfor 
med stolthed vi har indgået en aftale med DBU om at 
blive DBU Børneklub. 
 
DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen 
med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget 
i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens 
bedste. Det mål vil vi i Horne FS meget gerne medvirke 
til. 
Derfor har vi nu underskrevet en aftale med DBU om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med 
vores børnefodboldtilbud til vores medlemmer i 3 til 12 års-alderen. 
 
Med DBU’s Børnesyn sættes børns behov og udvikling i centrum. DBU Børneklub er til for at give alle 
fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser hver gang de spiller fodbold 
Det betyder, at vi nu og i fremtiden vil arbejde endnu mere målrettet med vores børnefodboldtilbud, så vi 
sikrer, at vi har et rigtig godt børnemiljø med masser af sunde og glade fodboldbørn. 
Med vores nye titel som DBU Børneklub viser vi både indadtil og udadtil, at vi virkelig vil børnefodbolden. 
Det indebærer, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk.  
Vi vil i den kommende tid vil vi blandt andet sætte 
fokus på opstart af flere børnehold og flere trænere 
med DBU-uddannelse. 
  
Vi kan samtidig præsentere vores nye 
Børneudviklingstræner- og børneansvarlige. 
Det bliver Brian Nielsen som får dette ansvar og han 
vil sammen med børnetrænerne få beskrevet hvilke 
ledelsesmæssigt ansvar de har. 
Han vil sammen med trænerne være med til at 
udvikle, variere og forny sammenhængen til træning 
og stævner og sociale arrangementer. 
Brian har desuden takket ja til at indgå i den 
kommende bestyrelse som børneansvarlig, og vil 
derfor være bestyrelsens direkte link til 
børnefodbolden på Horne Land. 
Brian er 45 år og er godt kendt inden for 
fodboldverdenen hvor han har været dommer og 
dommerudvikler i DBU. 
Han har det seneste halve år været årgangsansvarlig 
for U4 – U6 drenge og piger i Horne FS Fodbold 
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at 
kontakte Brian. 
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HSV- Fodboldskolen gæster igen Horne 

HSV fra den tyske liga har deres egen fodboldskole 
som igen i år tilbydes alle fodboldbegejstrede piger 
og drenge i alderen 7 til 14 år. 

HSV-Fodboldskole kommer nemlig til Horne igen i 
2023, den 13. & 14. maj hvor deltagerne virkelig kan 
se frem til 2 fantastiske fodbolddage hvor de blandt 
meget andet lærer tempo-driblinger, taktiske finter 
og øvelser og ikke mindst nye tricks på 2 spændende 
og inspirerende dage. 

HSV-fodboldskolen både udfordrer og byder på udfordringer for ALLE. 

Alle unge interesserede er velkomne til at deltage i HSV-Fodboldskole, uanset om man er begynder eller 
øvet spiller. Det vigtigste på HSV- Fodboldskole er selvfølgelig fodboldtræningen, men det er samtidig 
meget vigtigt, at deltagerne også har det sjovt og har det gode humør under træningen. 

Tilmelding til HSV Fodboldskole kan ses på klubbens eventhjemmeside fra forventeligt omkring 1. marts 

 

Generalforsamling i Horne forenede Sportsklubber          

Horne FS indkalder hermed til generalforsamling onsdag 29. marts kl. 19.30 
Generalforsamlingen afholdes i Horne Idrætscenter.  

Dagsorden iflg. vedtægterne.                                                                                
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.                                                                                      
Forslag til vedtægtsændringer fra Horne FS’s bestyrelse 

p.b.v. Svend Erik Nielsen  

Årsmøde Horne FS Fodbold - mandag den 13. marts kl. 19.00 i Horne 
Idrætscenter. 

Horne Idrætscenter SI holder årsmøde tirsdag 28. marts kl. 20.00 i Klubhuset  

Dagsorden iflg. vedtægterne 

p.v.b. Heine Bagge 
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Nytårskur 2023 – sammen står/går vi stærkest! 

 

 

Den 14. januar samlede horneboerne sig i Horne Hallen for at styrke sammenholdet og for 
at samle penge ind til Spar købmanden.  

Købmanden er, som mange andre, blevet ramt af de høje energipriser. Dette gør, at 
købmandsparret er nødt til at se på mere energieffektive løsninger inde i butikken, som 
f.eks. udskiftning af de gamle lysarmaturer til LED. Behovet for at sikre butikkens eksistens 
ikke blot nu men også i fremtiden, fik horneboerne til at stå sammen.  

Det til dels grå januarvejr afskrækkede ikke folk fra at gå en frisk tur sammen – der var ca. 
100 glade deltagere på ruterne.  

I hallen var der opstillet 9 spinningscykler, hvorpå der blev tæsket igennem 2 timer af flere 
end 30 friske folk fra forskellige foreninger i byen: Horne Badminton Klub, HFS, Horne 
Lands Støtteforening, Mobildiskotek Night-Sky og Spar. 
Mobildiskotek Night-Sky sørgede for ekstra motivation til dem på cyklerne. 

Stemningen var høj, musikken var fantastisk og sammenholdet stærkt!  

Horne Hallens kantine stillede op med alt godt til ganen. Mikael Larsen 
sammen med Anna stod for udstilling af kunstneriske lækkerier – ikke 
mindst den nye, vidunderlige ”Horne Land, et godt sted at være” -logo.  

250 besøgende på dagen var jo fuldkommen fantastisk, i alt 90.000kr blev 
der samlet ind både på dagen og via flaskebon i Spar. Bestemt en 
hjertevarm opbakning til købmanden og hele byen.  

Alt i alt en rigtig festlig og glad dag, hvor man fik hilst på hinanden og hygget sig sammen. 
Tak til alle der var med til at gøre dagen til en succes og stort tak til alle der har støttet Spar 
på en eller anden måde <3 
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen til lørdag den 13.1.2024, der bliver nemlig en nytårskur 
også til næste år. I hvilken form og med hvilke aktiviteter, vides ikke endnu, men det skal 
nok blive godt igen! 

Hold øje med facebook, der sker måske også noget sjovt her i foråret 😊😊😊😊  

 

 
Gymnastikforening og badminton klub havde linet op på med redskaber og net så man kunne prøve lidt 
forskelligt. 

 

 

Generalforsamling  
i Horne Forsamlingshus. 

Der afholdes ordinær generalforsamling i 
forsamlingshuset 

Mandag den 27. marts 2023, kl. 19.00 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

- Vi er kommet godt i gang med aktiviteterne i forsamlingshuset, og har 
fået skiftet naturgassen ud med varmepumpe. Men der er stadig et 

stort arbejde forude.  
- Kom og hør om vores arbejde, og hvordan du kan bidrage til 

forsamlingshusets eksistens. 
- Vi glæder os til at se alle vores medlemmer. 

Og er der punkter som ellers ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal det 
være formanden i hænde senest den 20. marts 2023 på mail; 

hfh@horneforsamlingshus.dk  
Bestyrelsen.  

HUSK BRUNCH DEN 12. MARTS og 16. APRIL.  
Tilmelding til kaja.knudsen@outlook.dk
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Rigtig godt nytår 2023 til alle læserne af 
HLA. I skrivende stund er det flot solskin 
med let frost, men det har sandelig været 
en våd, blæsende januar måned. Dagene 
længes, vinteren strenges.  

 

Den 15. november blev der i Kulturhuset 
afholdt et Dialogmøde med politikere fra 
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, 
indkaldt af kommunen. Der var mødt 
repræsentanter op fra hele Horne Land, 
og der blev både stillet spørgsmål og 
skudt med skarpt på politikerne, som fik 
mange ”opgaver” med hjem til 
bearbejdning.  

 

Beboerforeningens traditionelle 
fællesspisning i november måned blev en 
rigtig hyggelig aften med masser af glade 
deltagere til god mad og igen med flotte 
borddekorationer til at købe på auktion.  

          
 

Også rigtig meget andet håndarbejde af 
alle slags (trædrejning, akvarelmaling, 
bagværk, flet-arbejde, syede nisser og 
mange andre fine ting) blev solgt, hvilket 
gav et fint overskud til Kulturhuset.            

           
       Et lille udvalg af varer til auktion 

   

Provianten bød på gløgg og æbleskiver 
først i december – Det blev nogle 
hyggelige timer sammen, også med 
udenbys besøg. Og allerede igen først i 
januar holdt Provianten Nytårskur – igen 
et godt arrangement med lækker 
pindemad med flydende tilbehør. 

          
       Arrangørerne af nytårskuren 

 

Ingen jul uden julemandens besøg på 
Dyreborg (bortset fra i Coronatiden). 
Julemandens skib anløb havnen den 18. 
december, og der var slikposer til børn og 
servering af grillpølser og drikkevarer til 
de voksne.  
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        Julemandens ankomst 

    
Slikposer til børnene     på gensyn  

 

En søndag eftermiddag i januar måned 
var der Maritim Sing-a-Long i kulturhuset, 
arrangeret af M/K Schrøders Rødder – en 
støtteforening til renovering af skibet 
”Schrøders Minde”, bygget på Dyreborg. 
Der blev sunget, spillet, grinet og hygget i 
en fyldt sal. Bemærk, at arrangementet 
gentages 26/2, 26/3 og 23/4 i Dyreborg 
Kulturhus.   

     
 

Heldigvis kunne Beboerforeningen i år 
afholde den traditionsrige torskespisning 
den 27. jan., og trods håndboldfinale var 
50 glade dyreborgere kommet til lækker 
torsk med alt tilbehør og med dejlig kage 
til kaffen (bagt af Tine). Der var 
selvfølgelig også pakke-auktion med 
Henning som hård, men retfærdig 

auktionarius, og der kom sandelig et flot, 
flot beløb ind til Kulturhuset. 

       
 

Den 5.februar var der igen musik i 
Kulturhuset, besøg af Amati Schmitt 
Quintette, som spiller gipsy jazz. Det var 
bandets 3. besøg på Dyreborg, og det var 
igen til et stuvende fuldt kulturhuset. 

     
 

Når disse linjer læses, har vi haft 
fastelavn med tøndeslagning.  

I løbet af foråret kommer de forskellige 
foreningers årlige generalforsamlinger – 
der udsendes indkaldelse via Dyreborg 
Nyt, så hold øje med din mail.  

Affaldsindsamling og rydning af stier er 
søndag den 26. marts. 

Husk vinterens faste aktiviteter:  
kortspil - tirsdage kl. 10,  
de kreative - torsdage kl. 9.30                                
motion - mandage og onsdage kl. 17.30 
og lørdage kl. 8.30 
  
Med vinterlig hilsen                             
Marianne Egelund og Mie Busch 
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Bøjden Beboerforening holder Generalforsamling søndag d.5.marts, kl.16.00       
i Færgegaardens fælleshus, på Kalvørevej i Bøjden. 
Foreningen giver kaffe/småkager og en øl eller vand. Efter generalforsamlingen vil der 
som sædvanlig være fællesspisning. Medbring egen mad, service og drikkelse. 
Vigtigt at du møder op! Vi skal have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer! 
Det vil glæde os, hvis du/I - ung som ældre - møder op og lytter til året, der gik og vil 
være med til at præge foreningen fremover. Gode ideer modtages gerne. Disse skal 
dog sendes til én i den nuværende bestyrelse, senest 1 uge før generalforsamlingen.  

Nyt BBF- årsprogram vil udkomme efter generalforsamlingen og vil blive omdelt i 
samtlige postkasser senest. 15.april.  
 
BBF’s første aktivitet i 2023, er ”Strandrens”  søndag d. 2. april kl.10.  
Kom og hjælp med at holde vores smukke by ren og pæn! Mød op med godt humør 
og arbejdshandsker.  
Vi mødes på Bøjden fiskeri/lystbådehavn. Foreningen giver kaffe og en øl eller vand 
og Horne Lands Støtteforening giver sikkert kage igen i år  
 

                    
 

BBF har 4 stk. 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.  
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Nyt fra Skolen 
SSmmaarrtt,,  ppaarraatt,,  ssvvaarr  

Både 6S og 6H har deltaget i konkurrencen ”Smart, parat, svar”. Det overordnede formål 
med Smart, parat, svar-quizzen er at fremme og fastholde større børns læselyst i et bredt 
perspektiv og at vise, at det er sejt at være ekspert på et område.   

6H gik videre fra den lokale runde, hvor de i den regionale runde slog 6.klasser fra både 
Odense, Langeland og Kerteminde.  

6H blev desværre slået af holdet fra Ærø, men en flot andenplads blev det til. Til lykke til 
6H.  

 

BØRNENES DANMARKS INDSAMLING - vi går sammen 
 

 

 

 

 

På afdeling Horne Skole har alle elever mandag og onsdag morgen kl. 7.45 i uge 3 og 4 
gået til fordel for Danmarks Indsamlingen.  

For hver kilometer en elev har gået, donerer Novo Nordisk Fonden 20 kr. til indsamlingen.  
Pengene går i år til Syriens børn. 

 
 
SSkkoolleeffeesstteenn  dd..  99..ffeebbrruuaarr  22002233  
kkll..  1177  

Lige nu går vi og glæder os til 
skolefesten, som afholdes i 
uge 6. Her er indskolingen i 
gang med at øve til deres 
teaterforestilling, som i år 
hedder ”Skattenes ø”. 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

SSKKOOLLEEPPAATTRRUULLJJEENN   

I uge 5 hylder og anerkender vi skolepatruljerne for deres gode og vigtige indsats i hele 
Danmark. Skolepatruljerne sørger for, at børnene kommer sikkert over vejen.  

Sikker trafik kalder ugen for ”Den sureste uge”.  

Skolepatruljerne får et skulderklap her i den kolde, våde og mørke tid. De bliver forkælet 
med kakao og nøddemix.  

Desuden deltager skolepatruljen i konkurrencen ”Det sureste show”, som løber af stablen 
torsdag d. 2.februar.  

Vi opfordrer trafikanterne til at give skolepatruljen et stort smil og vise dem mere respekt.  

”Med kampagnen opfordrer vi også forældre og trafikanterne til at give 
skolepatruljerne et smil eller et par rosende ord med på vejen, da de i høj grad 
fortjener det, siger Jakob Skov Øllgård, konsulent, Rådet for Sikker Trafik.” 

 
Nyt fra SFO 
Vores dygtige SFO team har travlt med at arbejde med læringsmiljøer. De deltager på et 
kursus, over flere dage hvor de får små opgaver med hjem, som der skal arbejdes med til 
næste kursusdag. Børnene har fået til opgave, at fotografere de fede steder på SFO’en. 
Pædagogerne har interviewet børnene. Det blev der så arbejdet med på kursusdag 2. Det 
vil så medføre ændringer i SFO’ens eksisterende læringsmiljø -og det vil ske ud fra børnenes 
ønsker. BBøørrnn  llæærreerr  hheellee  ddaaggeenn  ooggssåå  ii  SSFFOO--ttiiddeenn..    
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I uge 5 hylder og anerkender vi skolepatruljerne for deres gode og vigtige indsats i hele 
Danmark. Skolepatruljerne sørger for, at børnene kommer sikkert over vejen.  

Sikker trafik kalder ugen for ”Den sureste uge”.  

Skolepatruljerne får et skulderklap her i den kolde, våde og mørke tid. De bliver forkælet 
med kakao og nøddemix.  

Desuden deltager skolepatruljen i konkurrencen ”Det sureste show”, som løber af stablen 
torsdag d. 2.februar.  

Vi opfordrer trafikanterne til at give skolepatruljen et stort smil og vise dem mere respekt.  

”Med kampagnen opfordrer vi også forældre og trafikanterne til at give 
skolepatruljerne et smil eller et par rosende ord med på vejen, da de i høj grad 
fortjener det, siger Jakob Skov Øllgård, konsulent, Rådet for Sikker Trafik.” 

 
Nyt fra SFO 
Vores dygtige SFO team har travlt med at arbejde med læringsmiljøer. De deltager på et 
kursus, over flere dage hvor de får små opgaver med hjem, som der skal arbejdes med til 
næste kursusdag. Børnene har fået til opgave, at fotografere de fede steder på SFO’en. 
Pædagogerne har interviewet børnene. Det blev der så arbejdet med på kursusdag 2. Det 
vil så medføre ændringer i SFO’ens eksisterende læringsmiljø -og det vil ske ud fra børnenes 
ønsker. BBøørrnn  llæærreerr  hheellee  ddaaggeenn  ooggssåå  ii  SSFFOO--ttiiddeenn..    
 
 
 
 
 

Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Nyt fra Horne Børnehus 
Vi har haft besøg, af den mest fantastiske Lys-fe. I løbet af januar, har hun skrevet breve til 
os, givet os små opgaver og vi har kunnet fornemme hende overalt i huset og på 
legepladsen. Så kom dagen hvor vi skulle gå lanterneoptog ud i gennem Horne for at finde 
hende. Ca 150 børn, forældre, Bedster, tidligere elever og personaler ledte med små lygter. 
Vi fandt hende og kom hjem til BH til varm cacao og choco boller  
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

Brahesmindes vuggestue står klar 
Vi har fået udvidet de eksisterende vuggestuepladser fra 4 børn til 12 børn. Det betød, at 
der skulle bygges et krybbeskur og indkøbes krybber samt en masse andet tilbehør til at 
kunne tilbyde et godt pædagogisk læringsmiljø. Nu står det klar og vi har ledige pladser. Vi 
har da også allerede set tilgang til vuggestuen i Horne. Vi hat pt 5 dejlige børn og der 
kommer løbende flere. Vores fagligt dygtige team, varetager de mindste børns behov. Kom 
gerne forbi, hvis, det skulle have interesse og få en snak med os.  
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BØH!!!!  
 
Ved en gennemlæsning af skabelsesberetningen, blev jeg for nylig stoppet i fortællingen 
om dengang Gud skabte mennesket. Historien er nok de fleste vel bekendt, nemlig den 
hvor Gud lader en dyb søvn falde over mennesket, som han lige har skabt. Godt bedøvet 
udtager Gud et ben fra mennesket, hvoraf han laver kvinden. Og så kører menneskets 
historie derudaf, med uddrivelse fra Paradis og al den ballade der har fulgt mænd og 
kvinder siden dengang, helt til den tid vi lever i i dag i Horne anno 2023. Men, som sagt, 
jeg blev stoppet. Står fortællingen til troende, og det gør den, så blev mennesket ikke 
vækket af sin bimmelim igen - vi er endnu i den dvale, som Gud lod falde over Adam - vi 
lever i en drømmeverden. 
Det forklarer måske de spøgelser, vi har i vore huse. Hér hos os i præstegården, er der 
masser af spøgelser. Det er der ikke noget underligt i, al den stund vi lever oven på en 
meget gammel bebyggelse, hvor der endnu er fremtrædende bygningslevn fra 
middelalderen i kælderen, såvel som på gårdspladsen. Spøgelserne er nu ikke kun fra 
fortiden. Vi har også nutidige spøgelser, der lever et parallelt liv side om side med Anitta og 
mig og de bliver vist også forvekslet med os. Længere væk skal man åbenbart ikke for at 
finde en parallelverden. Og de kommer vidt omkring spøgelserne. Så langt væk som i 
Bøjden skulle navngivne folk have hørt fra spøgelsets egen mund, at hans kone skulle have 
forladt ham og være flyttet ind til en fyr i Faaborg. Se bare, det spøger også inde i Faaborg. 
Spøgelser bliver også drægtige. Det fortælles nemlig også, at parret her har ventet barn i 
snart fire år.  
Jo, jo - vi keder os aldrig i præstegården og der er mange beslægtede beretninger. Der lever 
også spøgelser af langt ældre dato, som sagt, dem gemmer jeg til en anden god gang. 
For det var egentlig et helt andet af slagsen oppe fra kirken, som jeg havde tænkt mig 
trække frem af gemmerne til dette nummer af HLA.  
 
 
 
 

Horne Sogns Kirkeblad 
Forår 2023 

www.hornerundkirke.dk 

Billedtekst:  

 

Dette billede viser 
mennesker, der hænger 
sammen og som er 
klippet ud af det samme 
stykke papir. Det er lagt 
på gulvet lige over 
Susanne Bauditz 
hvilested og er produktet 
af flittige Hornekoners 
håndarbejde 
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der skulle bygges et krybbeskur og indkøbes krybber samt en masse andet tilbehør til at 
kunne tilbyde et godt pædagogisk læringsmiljø. Nu står det klar og vi har ledige pladser. Vi 
har da også allerede set tilgang til vuggestuen i Horne. Vi hat pt 5 dejlige børn og der 
kommer løbende flere. Vores fagligt dygtige team, varetager de mindste børns behov. Kom 
gerne forbi, hvis, det skulle have interesse og få en snak med os.  
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Det påvirker mig altid, når jeg kommer op i kirkens kor. Jeg kan simpelthen ikke komme 
dér, uden jeg kan mærke det. Det gør nu ikke noget, for det er et helt enestående spøgelse. 
Og selvfølgelig er det dér. Hvis du ikke tror mig, så gå en tur op til kirken og se ind af 
gitterværket ind i kirkens krypt, hvor kister fra en fjern fortid er stablet hulter til bulter. 
Liget må være dér! Kilderne er nu ikke så entydige. Egentlig skulle den afdøde vist være 
stedt til hvile i et kapel på nordfyn, for derefter, på et senere tidspunkt, være flyttet til 
Søndersø Kirke. Eller også var det omvendt. Jeg mener imidlertid at have læst i en gammel 
folder om Horne Kirke, at Susanne Bauditz (1690-1709) ligger i kirkens krypt. Det vil også 
være helt naturligt, da hendes mor Sofia ligger i samme rum. Det slægtskab tror jeg 
egentlig ikke, at den præst der i sin tid møvede rundt mellem kisterne og noterede navnene 
op der står på dem, var bevidst om. Han har blot afskrevet navnene på kisterne. Og hvis 
hun ikke skulle være dér, hvordan skulle jeg så kunne mærke hende? Så jo, hun er oppe i 
kirkens krypt, Susanne Bauditz. Hun fik en historie, der endte, som for så mange andre 
dengang, i barselssengen, da hun skulle føde sin første. Datteren døde også kort efter og 
man kunne fristes til at påstå, at sådan sluttede altså Susannes æra hér i drømmenes 
verden. Sluttede med at hele drømmen brast. 
Om Susanne Bauditz hed det sig, at hun oversatte bøger fra fransk til dansk. Det var ikke 
det eneste hun kunne med bøger, hun kunne også 100 Davids Salmer fra Gammel 
Testamente udenad. Det må have vakt lige så meget beundring dengang, som det gør i dag. 
100 salmer!!!  
Spørgsmålet spøger måske nu: hvad skal det nu gøre godt for? 
Jo, salmerne er meget ældre end Jesus Kristus. De er ældre end Det gamle Testamente og 
er blevet fremsagt af mennesker i tusinder af år. Det er meditationer. I dag ville vi nok 
kalde det “guidede meditationer”, der fører mennesker ud af drømmenes kaotiske verden 
og tilbage til den sande verden. Tilbage til den vi i virkeligheden er. Jeg kender mennesker, 
der aldrig har mærket den forankring i Gud. At den verden er sand betyder, at den ikke går 
til grunde. Det er den verden vi sidder i og drømmer løs. Den verden er evig. I drømmenes 
verden går alt til grunde i takt med at drømmene brister, hvad enten de nu består af ting, 
eller de består af illusioner. I dag føler mange at vi kæmper mod Rusland. På Susannes tid 
kæmpede dansken side om side med Peter den Store mod svenskerne i en nærmest 
uendelig lang krig. Intet af det er sandt. Både præsten og hans kone og deres spøgelser er 
også en dag blevet til intet. Dvs. det af dem, der hører til hér i drømmens verden. Det 
samme gælder krige. Vi kunne også kalde den tingenes verden. Forestillingens verden. Så 
meget om den forestilling. 
På den måde er meditation en praksis i kristendommen med meget lange rødder tilbage i 
urtiden. Martin Luther (1483-1546), han fremgår af vores kirkeforfatning, fremhævede 
også den praksis i forbindelse med brug af Bibelen. I meditationens tilstand bliver vi bragt 
tilbage til den vi virkelig er, en tilstand hvor vi kan mærke alt det uægte, der altså går langt 
langt langt tilbage til den dag, hvor vi blev skilt ad og efterladt sovende i småstykker, sådan 
som det fortælles i 1. mosebog om mennesket, når vi altså lytter ordentlig efter. I 
virkeligheden er alle mennesker den samme. Adam betyder menneske.  
Så selvfølgelig kan jeg mærke Susanne Bauditz. At jeg i særdeleshed mærker hende oppe i 
kirken må skyldes, at dér er det sidste af de drømme og illusioner hun har krænget af sig 
vel opbevaret i en kiste nede under gulvet - den anden side af hende mærker jeg når jeg 
mærker mig selv. Det gør jeg i særdeleshed, når jeg beskæftiger mig med netop de Davids 
Salmer, som Susanne Bauditz kunne så mange af udenad. Det er, med andre ord, ikke hele 
drømmen om hende der er bristet, selvom det lyder som blot endnu en 
spøgelseshistorie….lad os tage hinanden i hænderne og få manet spøgelserne i jorden, det 
er nu engang det eneste rigtigt holdbare, det, der har sand værdi. Alt det andet er blot 
skygger - som det hedder i en af de mest yndede salmer ved begravelser og bisættelser: 
Skal jeg end vandre i dødsskyggernes dal, jeg frygter ej ondt, din kæp og din stav er med 
mig…. nu véd du hvor dødsskyggernes dal er. Så kan det snart blive påske. 
 
Jesper Svärd, sognepræst 
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På programmet i Horne Kirke kan opleves musik af Sibelius, Fauré og og Vivaldi. Dansk 
musik af Henrik Rung (1807-71) og Søffren Degen (1816-85). 
Fra det kgl. biblioteks gemmer har vi fundet musik relateret til Fyn, nemlig Ouverture de 
Wedelsborg af lutenisten N. Diesel.  
Et værk for solo - guitar/vihuela fra 1538, Guardame me las vacas , groft oversat pas på 
køerne. (De kan være farlige) 
 

 

Børnegudstjeneste 
mandag den 10. april 
2023 klokken 14.00 
 
Påskeharen hopper i år 
på kirkegården 2. 
påskedag, den 10. april 
klokken 14.00, hvor vi 
holder børnegudstjeneste 
og går på jagt efter æg på 
kirkegården. Der er en 
påskebryg eller 
danskvand til forældrene, 
medens jagten står på. 
Alle, uanset alder, er 
naturligvis velkomne og 
der er også øl og vand til 
os andre under jagten. 
 

KONCERT I HORNE RUNDKIRKE   

Jens Bang-Rasmussen (guitar) og John Ehde (cello) 

7. maj kl. 15                                                   
 

 
 

Duoen har arbejdet sammen i 
en lang årrække med 
forskellige projekter. En 
række koncerter i ind- og 
udland samt tre CD-
udgivelser. Alle kan høres på 
spotify 
 

• Nordic Colors   
• Sommerminder 
•  Chrysillis a baroque 

recital   

Begge musikere har en lang 
international karriere bag sig. 
John Ehde har blandt andet 
spillet med Wiener 
Philharmonikerne, Rudersdal 
kammersolister m.m. Jeg 
Bang-Rasmussen har spillet 
koncerter på 6 kontinenter. 
 

Fri entré 
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Gudstjenester 

Februar Tid Prædikant 
19.       Fastelavn* 14 Jesper Svärd 
26. 10 Jesper Svärd 
Marts   
5.         Musikgudstjeneste* 19 Jesper Svärd 
12. 10 Jesper Svärd 
19. 10 Alex V. Nielsen 
26. 10 Jesper Svärd 
April   
2.         Palmesøndag 10 Jesper Svärd 
6.         Skærtorsdag 19 Jesper Svärd 
7.         Langfredag 10 Jesper Svärd 
9.         Påskedag 10 Jesper Svärd 
10.       Børnegudstjeneste* 14 Jesper Svärd 
16. 9 Alex V. Nielsen 
23. 10 Jesper Svärd 
30. 10 Jesper Svärd 
Maj   
5.       Konfirmation 10 Jesper Svärd 
7. 10 Jesper Svärd 
14. 10 Jesper Svärd 
18.     Kristi Himmelfart 10 Jesper Svärd 
21. 10 Jesper Svärd 
28.     Pinsedag 10 Jesper Svärd 
29.    2. pinsedag 10 Jesper Svärd 
Juni   
4. 10 Jesper Svärd 

*Læs mere på www.hornerundkirke.dk forud for de afmærkede gudstjenester og alle 
arrangementerne. 

Find Horne Rundkirke på facebook, sogn.dk og i kirkekalenderen ( app). 

 Møde om kirkens 
istandsættelse 

 
31. maj kl. 19.30 

i kirken 
 

Kirkens arkitekt, Martin Jonø, og 
menighedsrådet vil fortælle om 

planerne for istandsættelsen. Det 
er planer, vi har arbejdet med i 

nogle år. Istandsættelsen er som 
tidligere nævnt her i HLA blevet 

udsat fra 2023 til 2026. 
 

 Vi håber mange vil deltage i 
mødet, for det er afgørende, 

at I får dette indblik 
 
  

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

 

 

Kirkens gravere: 
 
Søren Greve: 
52241960 
hornekirkegaard7763 
@gmail.com 
 
Linda Krogh: 
5224 1950 
den2graver@gmail.com 

Menighedsrådets 
formand og kirkebladets 
redaktør: 

Hanne Wolfsberg 
40358387 
hannewolfsberg@ 
gmail.com 
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i SFO’en på Horne Skole
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Tiden flyver afsted.  
 

Generalforsamlingen d. 09.02.23 er overstået, når du læser avisen. 
Vi er heldigvis godt i gang efter corona m.m. 

 
Badmintonafslutning finder sted d. 30.03.23,  
men der er også mulighed for at spille i april. 

 
Vi har haft et +60 badmintonstævne i Hornehallen d. 14.02.23. 

 
Cykelholdet cykler bare derudaf i regn og blæst. De er bare seje! 

 
Krolfsæsonen er ikke startet endnu, men begynder senere sammen med 

gymnastikforeningen. 
 
 

Hilsen Bestyrelsen 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 

 ÅBENT HUS 
 

 SØNDAG DEN 5. MARTS 2023 kl. 10 – 17 
 Skolevej 2, Horne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Folkemindesamlingen råder over en stor samling af malerier med motiver 
fra Horne Land. Dette års udstilling vil vise et bredt udsnit af disse. 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Heriblandt findes en del med Horne Kirke som motiv, og tekstilafdelingen er 
derfor blevet inspireret til at vise en samling af dåbstøj. 
 

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

Der vil som altid være mulighed for at studere fotoalbum, kirkebøger, 
folketællinger m.m., samt se de permanente udstillinger. 

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

 

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

Rampe forefindes til kørestolsbrugere 
Husk at tjekke: 

www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
for seneste nyt! 
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            Dirigent i Horne Mandskor gennem 50 år. 
I Horne Mandskor har vi, som i mange 
andre foreninger, et væld af 
traditioner. En af dem er bl.a. at 
dirigenten bliver på sin post gennem 
lang tid. Hvis vi prøver at kigge lidt på 
korets nu efterhånden 178-årige 
historie, har der i alt været 10 
dirigenter. 4 dirigenter tegner sig for 
de 7 år, med andre ord har der i 170 år 
været blot 6 personer, der har svinget taktstokken. Én af disse 6 er vores 
nuværende dirigent Jørgen Rasmussen, en noget imponerende indsats. 

Dirigenter i Horne Mandskor: 

 
 D. 3. februar var det 50 år siden maler Laurits Larsen, overlod stokken til 
den dengang unge og absolut uerfarne og forholdsvis nye sanger i koret. 
Jørgen har selv fortalt, at han faktisk ikke havde nogen som helst erfaring 
udi nodekendskab, så det var noget af en opgave den unge skolelærer lod 
sig kaste ud i. Men med gåpåmod og en vis portion jysk stædighed, 
begyndte der at komme struktur på den unge mand og taktstokken. 
Henad vejen er det også blevet til udskiftning af de traditionelle 
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 D. 3. februar var det 50 år siden maler Laurits Larsen, overlod stokken til 
den dengang unge og absolut uerfarne og forholdsvis nye sanger i koret. 
Jørgen har selv fortalt, at han faktisk ikke havde nogen som helst erfaring 
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Henad vejen er det også blevet til udskiftning af de traditionelle 

mandskorsange, hvor mere moderne kompositioner har taget pladsen i 
korets repertoire, bl.a. arrangeret af Jørgen selv. 

Efter de nu mange år som korleder, har også de omkringværende kor 
nydt godt af Jørgens entusiasme. Og som tovholder for den årlige 
Korfestival i Faaborg, er jubilarens mangeårige kendskab til diverse 
arrangementer, kommet mange til gode. 

Musiklivet på Horne Land kan med god grund være stolt af at have denne 
mand som medspiller. 

Og vi i Horne Mandskor kan næsten ikke være i vores tøj af bare stolthed 
over at have Jørgen som dirigent. 

Et kæmpe tillykke til jubilaren. 

 



28

Klubmesterskabet 2022 blev afviklet den 25. september i flot solskin 
og med godt humør, efter finale kampen mellem Birgit + Nicolaj mod 
Andreas + Brita samledes alle til en middag, hvor Birgit og Nicolaj blev 
hædret med pokaler og vin. Tillykke til dem. 

Ved årets Generalforsamling blev Arne Rasmussen tildelt et 
Æresmedlemskab for sine mange års store engagement i klubben. 
I Bestyrelsen blev Flemming Rasmussen nyvalgt da Niels Lillemark 
takkede af efter mange års bestyrelsesarbejde. 
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Formand: Jens Boesen, Præstegårdsgyden 8, Faaborg mobil 2341 3484 
 

HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

Horne Lands Hjertestarterforening blev stiftet i 2011. Så vi går nu ind i vores 12. år. 
 
”Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at udbrede kendskabet til 
hjertestartere, samt skaffe midler til indkøb og drift af offentligt tilgængelige hjertestartere på Horne 
Land og dermed være med til at redde liv.”  

Foreningen har 12 hjertestartere fordelt på Horne Land. Derudover er der 5 ”private” hjertestartere. 

Placeringen kan ses på vores hjemmeside www.horneland-hjertestarter.dk  

Så vi prøver at holde hjertestarterne funktionsdygtige, til brug for de hjerteløbere som alarmcentralen, i 
påkommende tilfælde, sender ud. 

Det kræver selvfølgelig lidt tid og indsats med både administrativt og praktisk arbejde. 

Så hvis nogen af jer læsere/borgere på Horne Land har lyst til at hjælpe, så er I meget velkomne. I kan 
melde jeres deltagelse ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

 
Som alt andet her i verden, så er der ikke noget der er gratis. En hjertestarter med et skab til udendørs 
ophængning løber let op i 20.000 kr. Derudover skal der også skiftes batterier og elektroder. 

Så derfor skal rygraden i økonomien, være en solid og trofast medlemsskare.  
 
Et medlemskort koster 100 kr. for en person og 150 kr. for en husstand. 

Vi modtager meget gerne donationer. 

Indbetaling kan ske i netbank til Sparekassen Fyn: med indbetalingslinje   +73     +86217767 

eller ved overførsel til konto 0828 000  2946750 - I kan også bruge Mobilepay nr.: 744263 

MEN HUSK MEDLEMSNUMMER – HVIS I HAR – ELLERS ADRESSE 

Husk, vi er alle potentielle brugere. 
Med hjertelig hilsen 

Bestyrelsen 

Ordinær Generalforsamling 

Afholdes onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 på Horne Skole 
Hvor alle er meget velkomne. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. 

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest ti dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 

Klubmesterskabet 2022 blev afviklet den 25. september i flot solskin 
og med godt humør, efter finale kampen mellem Birgit + Nicolaj mod 
Andreas + Brita samledes alle til en middag, hvor Birgit og Nicolaj blev 
hædret med pokaler og vin. Tillykke til dem. 

Ved årets Generalforsamling blev Arne Rasmussen tildelt et 
Æresmedlemskab for sine mange års store engagement i klubben. 
I Bestyrelsen blev Flemming Rasmussen nyvalgt da Niels Lillemark 
takkede af efter mange års bestyrelsesarbejde. 



30

 
Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen, formand 
 

Lokalrådet afholder Årsmøde fredag den 28. april 2023 med 
fællesspisning på Horne skole.  
 
Det er blevet en fast tradition, at Årsmødet i Lokalrådet starter med spisning  
Kl. 18.00. I år byder vi på sild, æg, 2 stk. smørrebrød og ost. Det koster 60 kr. for 
voksne og 20 kr. for børn at deltage i spisningen.  
Tilmelding på tilmelding@horneland.dk. Eller på tlf. 40278004 senest mandag den  
24. april.  
Selv om du ikke ønsker at deltage i spisningen kan du deltage i Årsmødet der starter 
Kl. 19.00. Lokalrådet giver kaffe og kage til Årsmødet.  
Dagsorden til Lokalrådets Årsmøde 2023 jf. vedtægterne. Dagsordenen vil være 
tilgængelig på www.horneland.dk fra 1. april 2023.  
 

Affaldsindsamling 26. marts 2023 
Hold Horne land ren. 
Kom og deltag i ” store oprydningsdag”  
  
Danmarks Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsindsamling fra den 20. 
marts til den 26. marts og Horne Land er naturligvis med. Lokalrådet opfordrer derfor 
alle til at give en hånd med. 
Vi mødes søndag den 26. marts kl. 10.00 ved Spar i Horne, hvor der vil blive uddelt 
affaldssække og uddelegeret diverse ruter. Forventet afslutning kl. 12.  
Læs mere på www.dn.dk/affald på lysavisen og på #Horneland et godt sted at være.  
 
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.   
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Invitation til påskefrokost Palmesøndag  

den 2. april 2023  

kl. 12.00 – 16.00 I Horne forsamlingshus 
Da vi sidste år afholdt en påskefrokost for ældre opfordrede deltagerne os til at 
gentage det igen.     

Derfor har vi i Lokalrådet søgt § 79 midler ved Faaborg-Midtfyn kommune og fået 
en bevilling til et arrangement for ældre. Det er en forudsætning for at få § 79 
midler, at der er en egenbetaling for deltagerne.  

Maden: Det bliver en traditionel påskefrokost samt kaffe og kage.  

Musikalsk underholdning.  

Prisen er 75 kr. pr. person.  

Tilmelding senest mandag den 27. marts til tilmelding@horneland.dk 

eller til Elna Johansen på mobil 40278004.  
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Rejsning af Majstang     

søndag den 14. maj kl. 13.00 – 16.00 i Sørens Have, Søren Lundsvej i Horne.  

Det er blevet en fast tradition at binde en ny krans til majstangen i Sørens have, og  

den tradition vil vi i lokalrådet gerne holde i hævd.  

Som sædvanlig starter vi kl. 13.00 med at binde en ny krans.  

Kl. 14 rejses majstangen, hvorefter der er tale, fællessang og underholdning.  

Lokalrådet er herefter vært ved kaffe og kage. Tag gerne en kop og en stol med.  

Arrangementet vil blive annonceret på lysavisen, på www.horneland.dk  og på  

#Horneland et godt sted at være. 
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Horne Lands Støtteforening   

TTAAKK!!  

Årets julekalender gik forrygende, og vi vil hermed 
gerne takke alle som bakker op om kalenderen ved 
at købe lodder. 
Tak til SPAR Horne for at hjælpe med salget af 
lodder. 
En særlig og stor TAK til alle vores sponsorer for de 
mange flotte gaver. 
 
BY BEK - SØLVHJELM - KILDEMOSEGAARD - BARLEBO OST OG DELI  
HORNE ENTREPRENØREN - KVALITÄT - FRK. JENSENS   
HORNE GARTNERI - ELSEBETH OG PETER HANSEN – SOZE KAFFE   
HAMMER HANSEN - ELLAS TANTE - SPAR Horne - MBS BOGFØRING  
KIMESBJERGGAARD VINGÅRD - BOG OG IDE/LEGEKÆDEN   
WESTERGAARDS BLOMSTER - ROY’S POPCORN OG SLUSH-ICE 
PURE DELIKATESSER OG BRUGSKUNST - FAABORG RØGERI CAFÉ   
VIVIS BLOMSTER – CLOTHILDE - KORSVEJENS BLOMSTER  
FISKEHUSET FAABORG - HORNE LANDS STØTTEFORENING    
VESTERPORTS BAGERI - GRANDS VIN - FEHÅR   
ANKE OG MARTINS RYSLYNGE FORSAMLINGSHUS – PIPPALUK - MATAS Faaborg 
NØRLUNDGAARD - IMERCO Faaborg - STALDKATESSEN Dyreborg 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
    

Generalforsamling 
 

Horne Lands Støtteforening afholder generalforsamling 
  

TTiirrssddaagg  dd..  2288..  mmaarrttss  kkll..  1199..0000  
på Brahesminde Skole afdeling Horne 

 
Dagsorden ifølge vedtægter 

 
Alle er velkomne! 
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Horne Lands Støtteforening 

Forny dit medlemskab eller bliv medlem 
Vi har for nylig støttet Nytårskuren ved Horne Hallen, og vi støtter årligt 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. 

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. 

_____________________________________________________________________ 

Nyt el-klaver til forsamlingshuset og Børneteatret Oscar 
 
Støtteforeningen har doneret et el-klaver til Horne Forsamlingshus og til Børneteatret 
Oscar. 
Klaveret blev indviet ved Oscars forestillinger i december. 
Det gamle klaver i forsamlingshuset har fundet sin nytte på Præstekærgård. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand for Horne Forsamlingshus Mette Castello Ernstorn, Vips Brems fra støtteforeningen, Oscar 
instruktør Dorte Barber, pianist Christian Colberg, formand for Oscar teatret Tina Berndorf Jungfeldt og Oscar 
børnene Sarah, Freja, Sascha og Laura Mathilde. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Ved leje af flagallé kontakt:  
 
Ib Birkemose tlf. 20 78 56 29 eller ibharbi@gmail.com  
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HORNE VANDVÆRK 
 

 
 

ÅRSBERETNING 2022 

 
ANTAL MEDLEMMER 
Andelsselskabet HORNE VANDVÆRK består pr. 31.12.2022 af 499 medlemmer. 
Der har været en tilgang på 1 medlem da Kirkevej 5 er blevet tilsluttet Vandværksvand.  
479 Enfamiliehuse       -       15 Landbrug       -         4 Institutioner        -       1 Storindustri. 
 
BESTYRELSESARBEJDE 
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder med kvartalsregnskab, samt årsregnskabsmøde. Der har 
været 2 fællesmøder med Faaborg – Midtfyn kommune og de øvrige Vandværker i 
kommunen, hvor der er blevet snakket rigtig meget omkring de nye beskyttelsesområder 
BNBO, samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 
Omkring BNBO har vi forhandlet med 4 lodsejere omkring vores boring. Vi har haft vores 
rådgiver fra Geopartner med til at udarbejde forhandlingsoplæg, som er blevet fremlagt de 4 
lodsejere. Lodsejerne skal have erstatning for ikke at anvende pesticider på deres jordarealer 
indenfor det udpegede BNBO. Det handler primært om granplantage og dyrket markarealer. 
Vi har endnu ikke opnået enighed omkring erstatningernes størrelse. Hvis vi ikke opnår 
frivillige aftaler, vil staten på et tidspunkt indføre et generelt forbud mod sprøjtning i 
BNBO'erne og senere vil erstatningerne så blive takseret af en taksationskommission.  
På nuværende ser vi heldigvis ingen tegn på pesticider i vores analyser og det skal vi helst 
heller aldrig komme til, så derfor er det vigtigt at fremtidssikre og beskytte vores boring nu 
engang for alle. BNBO er det blå markerede område ved Vandværk Præstegårdsgyden 25A. 
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Første udkast til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er fremsendt til vandværkerne til 
kommentering og den forventes godkendt i løbet af 2023. 
 
Fjernaflæste målere blev årsaflæst den 2 december hvor jeg (formanden) igen kørte en tur 
rundt forbi alle vores forbrugere og hjemtog alle aflæsninger via drive-by løsning succesfuldt 
indenfor samme dag. Årsaflæsning foretages hvert år omkring 1 december. Selv om vi 
hjemtager aflæsninger ca. 2 - 3 gange/år er det stadig grundejerens ansvar at kontrollere sin 
måler med jævne mellemrum og tjekke om forbruget er fornuftigt eller se om der er læk/brud. 
Selv målere placeret uhensigtsmæssigt godt gemt væk bliver opfanget af systemet når jeg 
cykler forbi. Nogle gange fanger jeg aflæsningen på mere end 500 m`s afstand.  
Vores hjemmeside gemmer på rigtig mange gode oplysninger og er logisk opbygget, så man 
kan nemt finde de nyeste vandanalyser, vedtægter, regulativ, regnskab, takstblad, orientering 
om målere o.lign.  
Ligeledes findes nemt ledningsoplysninger over Horne vandværks ledningsnet. Man kan gå 
ind og søge på egen adresse og se placering af egen stophane og stikledning i offentligt 
areal, som så kan skrives ud efter behov. Vi har dog ikke kendskab til alle stophaner, så hvis I 
kan se at jeres stophane mangler og i ved hvor den er, så sig til og vi får den tegnet ind. 
Vær nysgerrig - Kig ind på jeres hjemmeside www.hornevand.dk 
 
VANDFORBRUG 
Vi ser en lille stigning i vandforbruget på ca. 4000 m3 her i 2022 og ramte en samlet solgt 
vandmængde på 173.355 m3.  
Lækagetabet landede meget lavt på 415 m3, svarende til 0,2 % af den udpumpede 
vandmængde og dermed langt under afgiftsgrænsen på 10 %, som ved overskridelse vil 
udløse en strafafgift til staten på 6,37 kr/m3, hvilket vi ikke har været i nærheden af siden 
starten af 90`erne, hvor der ikke var den samme opmærksomhed på at begrænse 
lækagetabet og ej heller afgifter. 
Vi har et sundt og forholdsvis ungt ledningsnet, dog har vi nogle områder med PVC-ledninger 
fra 60`erne og mange gamle private stikledninger. Der er særligt 3 PVC-områder af ældre 
dato, hvor vi skal rette vores opmærksomhed - Lillemarken, Sinebjergvej og Hornelandevej 
uden for byskiltet mod Bøjden. En del af disse ledninger ligger i markområder, hvor der jo kan 
sive vand længe før man opdager det. Hvis vi fortsat skal sikre lavt vandtab er det vigtigt med 
hurtig kontakt til vandværket, når der observeres vandbrud eller fugtige områder på grunde og 
i markområder, så der kan ske hurtig udbedring. Stikledninger og rør på privat grund skal 
vedligeholdes og udskiftes af grundejeren.  
Fra egen boring er der indvundet 129.891 m3 og der er indkøbt 45.657 m3 fra Faaborg.  
Vores vandindvindings tilladelse er på 155.000 m3 og gælder frem til 2050. Tilladelsen kan 
læses på vores hjemmeside.  
 
VANDANALYSER 
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Vores vandanalyser er generelt pæne og der har kun været 1 lille overskridelse på Ammonium 
og nitrit, hvilket skyldtes dårlig iltning, da vores iltnings tallerkner var klokket til og blev straks 
efter udbedret.  
NVOC er grundliggende naturligt højt i Hornes grundvand og tallet sikres under 
grænseværdien ved at supplere med 4-5 m3 vand fra Faaborg pr. produktionstime. 
Højt NVOC tal (organisk stof) i grundvandet er i Horne geologisk betinget og ikke 
sundhedsskadeligt, men kan give en gullig farve i vandet hvis tallet er for højt. Vores farvetal 
ligger ofte på 12 eller under og kravet er maks. 15. Et stabilt forhøjet NVOC tal skyldes, at 
vandet passerer gennem et humuslag (Træer fra Istiden). 
Vi ser pt. ikke spor af PFAS og Pesticider i vores råvandsanalyser.  
Alle vandanalyser kan ses på vores hjemmeside. 
 
VANDVÆRK OG LEDNINGSNET 
Filteranlægget serviceres og justeres af et vandspecialistfirma Silhorko 2 gange årligt for at 
sikre så god og optimal proces som muligt. 
Grundet vores overskridelse på Ammonium og nitrit fik vi anlægget gennemgået af en ekstra 
gang og fandt, at selv ved god rensning af iltningstallerkner havde gummiet som disse 
tallerkner er lavet af ikke den samme elasticitet og virkning mere og blev derfor udskiftet med 
nye, en investering på 35.000 kr.  

 
 
Vores Iltningsbassin renses 4 gange årligt for at fjerne bundfældet jern og mangan for at sikre 
en god vandbehandling. Iltningstallerkner ses i bund af bassin. 

 
På vores ledningsnet havde vi endnu et heldigt år uden vandbrud, dog var der en uheldig 
andelshaver hvis hus nedbrændte, hvilket betød at vandinstallationen blev utæt i løbet af 
natten og der måtte lukkes for vandet næste morgen.  
Vores nye SRO-anlæg er en stor succes og har gjort adgangen til styring og overvågning let 
tilgængeligt for hele bestyrelsen og vores håndværkere. Det er udstyret med en enkel og 
funktionel brugerflade. Alle nødvendige indstillinger og oplysninger om driftsstatus er 
tilgængelige på brugerfladen og tilgås nemt. 
Horne VV & Blue Control sluttede af med et stort pølsevognarrangement i september for alle 
vores Andelshavere og det blev en hyggelig eftermiddag med mange besøgende, hvor alle 
kunne se det nye system og få en snak om vores også ny tilkøbte kalkknuser, som har fået 
meget positiv omtale fra rigtig mange andelshavere.                                                   
 
ØKONOMI 
Driftsregnskabet for året 2022 overskrider budgettet grundet øgede omkostninger til 
iltningsbassin og stærkt stigende elpriser. Investeringsomkostninger til SRO på 700.000 kr og 
Kalkknuser på 95.000 kr har ligeledes tæret på kassebeholdningen, så vores beholdning ved 
årsskiftet er faldet til ca. 1.1 mio. Grundet fortsat høje elpriser har vi desværre set os nødsaget 
til at hæve vandprisen i 2023. 
 
Takstblad 2023 
Horne Vandværk hæver derfor den faste afgift med 100,- kr og m3 prisen med 25 øre. 

Vi har dog fortsat en meget lav vandpris og noget af Danmarks billigste. 
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Der er stadig en meget Sund Økonomi & Billig Administration. 
 

Fast afgift 300,- kr og en m3 pris på 3,25 kr 
 
Gennemsnits forbrugeren som er på 85 m3 i en almindelig husstand betaler kun 576,25 kr om året 
for det rene vand fra Horne VV. Alt andet lige, er det skatter og afgifter der batter. 
Mejeriet betaler som alle andre 3,25 kr/m3 for de første 70.000 m3 og forbruget derudover koster 
så 6,75 kr/m3, da vi kommer under pres indvindingsmæssigt.  
Vandprisen i Faaborg er 8,20 og det vand vi køber fra Faaborg koster 3,70 kr/m3. Vi skal købe 
omkring 40.000 m3 vand fra Faaborg i 2023 afhængig af Mejeriet`s forbrug. 
Statsafgift af ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse fastholdes på 6,37 kr/m3. Alle 
priser er excl. moms. 
 
Horne den 5. februar 2023 
Bestyrelsen 

Henrik Uhd Markussen, Formand      -    Arne Greve, Næstformand     -     Palle Find, Kasserer 
Finn Christoffersen, Sekretær         -         Carsten Lindegaard 

 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 7 marts kl. 19.30 i Horne Forsamlingshus. 

Der indkaldes via ugeavisen 
 

KVALITET, RÅD OG VEJLEDNING 
 
VANDFORSYNING 
 
Til vandforsyning af Horne anvendes udelukkende grundvand, og der tilsættes hverken klor, fluor 
eller andre former for kemikalier. 
Vandbehandlingen består i, at råvandet fra boringen beluftes (iltes) i et råvandsbassin og derefter 
filtreres gennem 3 sandfiltre. Efter filtrering er vandet klar til at blive pumpet ud til forbrugerne. 
 
Vandkvaliteten kontrolleres hyppigt, både på værket og ude hos udvalgte forbrugere. 
 
Hårdheden for vandet er på 17  dH. 
 
Hvis vandet bliver rødbrunt/rustfarvet skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan f.eks. 
ske under reparationsarbejder/ventillukninger på ledningsnettet i gaden eller inde i ejendommen. 
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at bundfældet jern/mangan rives med fra 
ledningssystemet. For at få rent vand igen skal man gennemskylle sit ledningssystem ved at lade 
alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet er klart.  
 
RÅD OM VAND 
 
Det er vigtigt, at rør, vandhaner og wc-cisterner er i orden. 
 
- Et rør med hul på 0,9 mm, svarende til en synål, kan på et år give et vandspild på 
   ca. 25 m3   
- En utæt vandhane kan på et år medføre et vandspild fra ca. 36 m3. 
- En løbende cisterne kan forårsage et vandspild fra ca. 200 m3 på et år. 
 
Kontroller derfor vandmåleren på et tidspunkt, hvor der ikke tappes vand (wc-cisterne er løbet 
fuld). Hvis det lille vingehjul på vandmåleren løber rundt, er der en utæthed i vandinstallationen. 
Aflæs jævnligt vandmåleren, herved opdages uregelmæssigheder tidligt og unødigt vandforbrug 
undgås.  
Undgå problemer om vinteren, sørg for at installationer sidder frostfrit - vandmåler skal sidde 
frostfrit, hvis måler frost sprænger skal den udskiftes for egen regning. 
 
Når du har mistanke om, at vandinstallationen ikke er i orden, skal du kontakte en autoriseret VVS- 
installatør. 
 
Se i øvrigt Horne Vandværks hjemmeside www.hornevand.dk 
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KALENDER 2023

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED

Marts 
1. Horne Gymnastikforening Sommerløb Bag hallen
1. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 
1.-5. Horne Skytteforening Halvøskydning Telemarken
5. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 
5. Bøjden Beboerforening Generalforsamling Færgegårdens Fælleshus
12. Horne Forsamlinghus Brunch Forsamlingshuset

HFS Fodbold Årsmøde Horne Idrætscenter
15. Folkemindesamlingen Generalforsamling Skolevej 2 
15. Hjertestarterforeningen Generalforsamling Skolen
17. Fredagsåbent Fredagsåbent Skolen
18. Horne Gymnastikforening Gymnastikopvisning Hallen
21. Dyreborg Kulturhus Årsmøde Kulturhuset
21. Provianten Generalforsamling Kulturhuset
26. Lokalrådet Affaldsindsamling Spar i Horne
26. Dyreborg beboerforening Affaldsindsamling Kulturhuset
27. Horne Forsamlingshus Generalforsamling Forsamlinghuset
28. Horne Lands Støtteforening Generalforsamling Skolen
28. Horne Idrætscenter Årsmøde Horne Idrætscenter
29. Horns FS Generalforsamling Horne Idrætscenter
30. Horne Senior Idræt Badmintonafslutning Hallen
31. Dyreborg beboerforening Generalforsamling Kulturhuset

April
1. Horne Petanque Klub Arbejdsdag Klubhuset
1. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 
2. Lokalrådet Påskefrokost Forsamlingshuset
2. Bøjden Beboerforening Strandrens Bøjden fiskerihavn
11. Horne Petanque Klub Sæsonstart Klubhuset
16. Horne Forsamlinghus Brunch Forsamlingshuset
18. Horne Gymnastikforening Generalforsamling Hallen
25. Børneteatret Oscar Generalforsamling Skolen (SFO'en)
28. Lokalrådet Årsmøde Skolen

Maj
3. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolevej 2 
5. Horne Petanque Klub Forårsstævne Klubhuset
14. Lokalrådet Rejsning af Majstang Sørens Have

TID

17.45
19-22

10-17
16.00
9.30
19.00
19.30
19.00
17.45
10.00
19.00
19.00
10-12
10-12
19.00
19.00
20.00
19.20

18.00

9.00
19-22
12-16
10.00
19.00
9.30
19.00
19.00
18.00

19-22
9.00
13-16
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