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Luftfoto af Bosemagård og Blågårdens marker før de blev udstykket midt i 
1960`erne til byggegrunde på henholdsvis Udenbyvej og Multoften  

 
Kære Læser 
Da jeg er sygemeldt i øjeblikket, kan jeg desværre ikke være med til at lave 
Horne Lands Avis, så avisen bliver måske lidt anderledes end vanlig, men jeg 
håber, I bærer over med redaktionsgruppen. Før og nu indlægget har hverken 
Martin eller jeg haft indflydelse på, men bedt en god ven om at skrive et 
indlæg til avisen. 
    Mange læserhilsener Jonna 

 
  
 
 
 

BESTYRELSE – REDAKTION 
 

Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, telefon 62 60 15 72/60 62 42 13 
Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, telefon 20 83 72 51 

Jonna Kej, kasserer og ansvarshavende, Multoften 5, Horne, tlf. 62 60 13 81/21 63 12 81 
Grethe Poulsen, Sønder Hjørnevej 1, Bøjden, tlf. 40 42 78 58 

Susanne Trolle Pedersen, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18 
 

Stof til næste nummer, der udkommer i uge 8 - 2019 sendes via e-mail 
        på adresse hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Multoften 5 
 

DEADLINE er mandag den  04.02.2019 kl. 12.00 
 

Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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NATGYMNASTIK 28. – 29. SEPTEMBER 

Tak for lån af alle jeres skønne unger  Endnu engang var natgymnastik en kæmpe succes. 70 børn fra 1. 
– 6. klasse havde fundet vej til Horne Hallen, hvor de fra fredag kl. 20 til lørdag kl. 8, fik brændt en masse 
krudt af. Der blev leget, hoppet og sprunget, spist boller og slikposer, knyttet nye venskaber og i det hele 

taget hygget på højeste plan. Natløbet var som altid populært, og de efterfølgende pandekager ligeså. 

 

Mange sjove 
  aktiviteter var 

i gang hele 
     natten igennem 

 
  Nogen måtte 

overgive sig 
                 til en lille lur!  

 

Der blev hygget alle vegne, 
glade børn og voksne. 

Jens var koncentreret om 
natmaden efter natløb, som 

blev nydt med velbehag. 

Selv de voksne kunne køre 
træt, så det krævede en 

powernap til Helle  

Der var ingen mobiltelefoner 
med i år, det var en god 

beslutning for alle  
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Donation fra Sydbank-fonden 
 

Flere af vore gymnastikhold har gennem længere tid ønsket 2 spejlvægge, 
til brug i deres træninger. I den forbindelse har Sydbank-fonden 

tilgodeset foreningen med en donation på 10.000 kr, som skal bruges som 
tilskud til spejlvægge. Flere ansøgninger er ude, i håb om at kunne 

realisere ønsket om 2 vægge. Formand Inge von Essen var på besøg i 
Sydbank for at modtage donationen. 

 
 

 Velkommen til ny halbestyrer 
 

Vi i Horne Gymnastikforening, byder vores nye halbestyrer Anette velkommen i Horne Hallen. Vi har set 
frem til at stillingen som halbestyrer blev besat, og ser frem til et godt og forhåbentlig langvarigt 

samarbejde. Anette vil være klar til at tage imod og servicere hallens brugere og vil blandt andet byde på 
spisning til fornuftig pris hver onsdag. Vi håber alle vil tage godt imod og benytte hendes tilbud. 

 
Julekalendersalget 2018 i Horne Gymnastikforening er sat i gang  

 
Som foregående år, vil foreningen igen i år sælge vores populære julekalender. Vores børne og 

ungdomshold vil få kalendere med hjem til salg, og vore instruktører og bestyrelsesmedlemmer vil flere 
dage i november være at finde med kalendere til salg hos SPAR. Til julestue i forsamlingshuset d. 25.11. 

vil det også være muligt at købe kalenderen. Du er også velkommen til at kontakte foreningen for at 
købe kalenderen. Kontakt Inge von Essen, 40621408/ hornegymnastik@hotmail.dk 

 
Tæppecurling 

 
Tirsdag d. 6. november var 1. spilledag for tæppecurling for denne sæson. Der spilles fra kl. 8.45-9.45 
hver tirsdag frem til marts og der er plads til nye spillere. Du er velkommen til at komme og prøve at 
spille, så vil du opdage at det er både sjovt og hyggeligt  Kontakt Grethe for mere info: 40427858 

 

                                                                                                              
 

Kidsvolley i Horne Gymnastikforening 
 

Kidsvolley er i fuld gang i Horne Hallen – der spilles hver mandag fra kl. 17.30-18.40 og de vil rigtig gerne 
være flere på holdet! Spillet kan spilles af alle boldglade børn og det er sjovt at være med.  

Har du lyst til at være med, så mød op i Horne Hallen. 
Vil du vide mere om spillet og træningen, kontakt træner Jesper Mogensen, eller formand Inge von Essen 

Jesper: 22 20 04 24 – Inge 40 62 14 08 
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Lottotrækning 
 

Foreningens lotto er igen udtrukket – se herunder om du er blandt de heldige  
Der er lige nu ledige numre som kan købes ved henvendelse til Grethe: 40427858 

 
Måned  Præmie Nr.  Beløb 
September  1. 118  100,- 
  2.    99    50,- 
  3. 180    25,- 
  Ekstra 104  250,- 
Oktober  1. 155  200,- 
  2. 108  100,- 
  3. 167    50,- 
November  1. 156  300,- 
  2.   62  150,- 
  3.   11    75,- 
 

 
Vintersæsonen er startet i Horne Løbeklubben 

 
Sommeren er ovre og vintersæsonen er skudt i gang. Vi løber stadig hver onsdag kl. 17.30 med start fra 
Horne Hallen og lægger ud med fælles opvarmning på sportspladsen bag hallen. Der er et løbeniveau til 

alle, fra begynder til rutineret løber, ligesom vi også har powerwalk-hold. 
Over sæsonen er flere aktiviteter planlagt og herunder kan du orientere dig om vigtige datoer: 

 
 

ONSDAG D. 28.11. 
FÆLLESSPISNING I LØBEKLUBBEN 

Mere info senere 
 

ONSDAG D. 19.12. 
SIDSTE LØBETRÆNING INDEN JUL 

Ingen træning onsdag d. 26.12. 
 

MANDAG D. 31.12. KL. 10.00 
NYTÅRSLØB MED EFTERFØLGENDE KRANSEKAGE OG BOBLER – GODT NYTÅR  

 
ONSDAG D. 2.1. 

KLAR IGEN ! – VELKOMMEN 2019 
 

ONSDAG UGE 7 – VINTERFERIE  
ONSDAG UGE 9 - SIDSTE VINTERTRÆNING 
ONSDAG UGE 10 – OPSTART SOMMERLØB 
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Nyt vandingsanlæg taget i brug 

Klubbens nye automatiske vandingsanlæg blev taget i brug ved en lille sammenkomst på Egsfield 
Ground den 10. oktober. 
Tilstede var repræsentanter fra Agrometer som har leveret og installeret anlægget, Albani Fonden 
som har støttet projektet med kr. 90.000, lokale håndværkere som har lavet al entreprenør 
arbejde, el og VVS så anlægget kunne tilsluttes, og ikke mindst alle de frivillige der har knoklet i 
forbindelse med etableringen. 
Desuden er der også kommet økonomisk støtte fra Faaborg Midtfyn Kommunes udviklingspulje.  
 
Det ny vandingsanlæg bliver et kæmpe aktiv for klubben. Det vil give optimale baneforhold for de 
lokale fodboldhold hele sommeren, selv i en sommer med meget lidt nedbør som vi har set i år

 vil det give mulighed for at holde træningslejre for eliteklubber fra f. eks. Superligaen. 
Det vil i forbindelse med opvisningskampe gøre arbejdet med banevanding nemmere og mere 
optimal. Det betyder også at der kan vandes om natten hvor vandet ikke når at fordampe inden 
det når græsrødderne, derved opnås en besparelse på forbruget af vand. 
 
Herunder og på næste side billeder fra indvielse og etablering af vandingsanlæg. 
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Ønsker flere dommere / kampledere 

Det er efterhånden nogle år siden afdelingen senest har fået uddannet nye kampledere og 
klubdommere. Derfor vil afdelingen i den kommende vintersæson sætte fokus på dette område 
for at gøre flere interesseret i at tage uddannelsen. 

Kan du fløjte? Kan du lide fodbold? Og tiltaler det dig at skulle lede en fodboldkamp på en neutral, 
diskret og myndig måde? Så bliv dommer!  

Du skal kunne optræde i en myndig rolle, hvor alder ikke betyder så meget som din evne til at 
styre begivenhederne med overblik og selvtillid. 

Fodbold er verdens mest populære sportsgren. Den handler om fysik, taktik og følelser. 
Deltagernes følelser og temperament er blandt de udfordringer, du som dommer på én og samme 
tid skal forstå at acceptere og sætte grænser for.  
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Tre indefodboldstævner 

DBU Fyn har i år placeret hele tre indefodboldstævner for ungdoms- og seniorhold i Horne Hallen 
før jul.                                                                                                                                                                 
Det første blev afviklet lørdag 24. november. Det næste følger lørdag 8. december og er et Futsal 
stævne. Sidste stævne er søndag 9. december.                                                                                           
Se program på www.dbufyn.dk  

 

Uhygge og gys i Klubhuset 

Der var dømt (u)hygge i klubhusets lokaler, da L*egsmarken havde inviteret børnene til 
Halloweenfest. Kælderens multirum og omklædningsrun var omdannet til ”torturkammer” og 
rummene var hjemsøg af spøgelser som skræmte børnene på en spændende måde. 
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Vi er i fuld gang med at spille badminton. 

Den 13. december har vi juleafslutning efter badminton. Vi starter igen 
efter nytår den 3. januar 2019. 

Man kan stadig cykle om onsdagen. Vi mødes kl 9 ved Hornehallen  
– husk cykelhjelmen.  

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 



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

Horne Skytteforening

BK holdet vandt Danmarksmesterskabet  på 200m 
Gevær  På holdet var: Nikolai Kling Larsen, Helene 

Eckardt, Simon Rosenkjær og Mark Nielsen.

Junior holdet vandt Danmarksmesterskabet  på 
200m Gevær. På holdet var: Sofus Helding 

Andersen, Emma Klinck, Casper Risum 
Andersen og Thor Kortegaard Pedersen,

BK holdet vandt Danmarksmesterskabet  på 
50m Gevær  På holdet var: Nikolai Kling 

Larsen, Helene Eckardt, Simon Rosenkjær 
og Sara Kirstine Jensen.

DM på 50, 200m og 300m

Endnu et DM hvor skytterne fra Horne 
Skytteforening klare sig utrolig flot, med 3 
Danmarksmesterskaber for foreningshold

Simon 
Rosenkjær 

vandt 
Danmarks

mesterskab
et på 300m 
gevær i BK 

klassen

Stort tillykke ti skytterne med de mange 
flotte resultater, både på hold og individuelt
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Rasmus 
Algren 

Pedersen 
blev vinder af 
præmievåben 
for ungskytter 

på 200m 

Signe Steffensen vandt Guldmedalje på 
200m gevær i Ung Åben

Nikolai Kling 
Larsen vandt 
Bronze i BK 
skytternes 
finale på 

50m gevær

Ny Fynsmester på 50m gevær i BK 
klassen blev Nikolai Kling Larsen
Horne Skytteforening havde 4 skytter med 
i Finalen, foruden Nikolai var det Simon 
Rosenkjær, Sara Jensen og Christoffer 
Nielsen

DM 50, 200m og 300m

Horne Skytteforening

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

i vintersæsonen skyder Horne skytteforening 15m 
gevær hver mandag og onsdag, og 15m pistol hver onsdag.

Hjemmeside: horne-skytter.dk, facebook: horne-skytteforening

Rasmus Algren 
Pedersen vandt 
Danmarksmest
erskabet i 
terrænskydning 
for juniorer

Fynsmesterskaber

11



12

  

Indvielse af flagallé 

Horne Lands Støtteforening 

TAK! 

Vi vil sige mange tak til alle, som mødte op og var med til at gøre indvielsen af flagalléen til en 
rigtig festlig dag. Tak til SPAR Horne for samarbejdet om denne dag. 

En stor tak til Jannick fra SPAR, som underholdt med guitarspil og sang, mens flagstængerne blev 
sat op. Ligeledes en stor tak til ”Musik for sjov”, som gav god musikalsk stemning til kaffen og 
kagen.  

Dorte Barber, årets Hornebo, fortjener også en tak for sin meget fine indvielsestale. 

     

Stemningsbillede fra dagen.                 Jannick underholder med sin guitar.      Flagalléen er ved at blive sat op. 
 

Vi vil gerne sende en særlig tak til værten, som opbevarer trailer og flagstænger! 

 

Faste flagdage på Horne Land   Flagalléens sponsorer 

Gymnastikopvisning    SPAR Horne 
Konfirmation     Horne Vognmandsforretning 
Majstangsfest    CH Udlejning 
Markedsdag på skolen    Horne Rundkirke  
Grundlovsdag    Sparekassen Sjælland Fonden 
Valdemarsdag (Dannebrog fylder 800 år)  Sydbank   
Fodboldfestival – (de år de kommer) 
Første skoledag 
Julestuen i Horne Forsamlingshus  Flagalléen er desuden finansieret via:   

   Salg af flagaktier  
   Indkomne flaskeboner i SPAR  
   Borgerbudget 2017 
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Bestilling af flagallé hos 

Horne Lands Støtteforening 

Horne Lands Støtteforening 

Ring til: 
 Kontaktperson, Ib Birkemose tlf. 20 78 56 29. Hvis Ib ikke træffes, så ring til et 

bestyrelsesmedlem: 
 

 Formand:  Jørgen Bächler   tlf.: 29 66 53 07 
 Næstformand:  Elisabeth Kej Åradsson  tlf.: 40 46 23 17 
 Kasserer:  Steen Outzen   tlf.: 60 77 70 98 
 Sekretær:  Vips Brems    tlf.: 20 93 40 78 
 Medlem:  Diana Pedersen   tlf.: 22 92 16 78 
 Medlem:  Marianne Larsen   tlf.: 23 64 45 96 

Hvad koster det? 
Opsætning på landevejen (fra byskilt til byskilt) 37 stk.  Kr. 500,00 
Tillæg for sidevej (pt kun Kirkevej til kirken)   Kr. 150,00 
(Skolevej til hallen og Egsgyden til idrætscentret følger senere) 

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

Betingelser og vilkår! 
Betalingen skal ske senest 14 dage før opsætning til: 
Reg.nr.: 5056 konto nr.: 000 1305 108 i Jyske Bank  
MobilePay: 82845 
Ved begge betalingsformer skrives: ”leje af flagallé” 

Der vil kunne forekomme dage, hvor der ikke kan opsættes flag. 
(f.eks. ved frostvejr eller stormvejr). 

Har du allerede bestilt, og vejret driller, vil du kunne få din betaling retur. 

Af hensyn til arbejdsgruppen vil vi gerne have bestillinger i så god tid som muligt, 
og senest en måned før opstillingen skal finde sted. 

”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt. 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 

 
 

Borgerbudget 2018: 
 

Lokalrådet har igen i år påtaget sig opgaven at stå for afvikling af Borgerbudget. Der 
er i alt 27.000 kr. i puljen.  
Der er indkommet 2 ansøgninger til Borgerbudget ved ansøgningsfristens udløb. 
Projekterne der har søgt midler fra puljen bliver dels præsenteret ved en husomdelt 
løbeseddel, og dels på lokalrådets hjemmeside fra 1. november.  
 
Afstemning foregår i år elektronisk og finder sted fra den 19. til den 25. 
november. Det projekt der får flest stemmer vinder. Du går ind på FMK´s 
hjemmeside, søger på borgerbudget og logger på med dit cpr.nr.  
 
Alle borgerne over 15 år bosat på Horne land, svarende til Horne sogn har 
stemmeret.  
 
 
De 2 ansøgere er:  
1. Bådebyggeriet – ansøgning til at eteablering af Café & Kystaktiviteter i det 
nedlagte bådebyggeri i Dyreborg. Der søges om det fulde beløb på 27.000 kr.  
 
2. Horne Forsamlingshus - ansøger om 27.000 kr til Projektor og lærred til 
Horne Forsamlibngshus.  
 
På lokalrådets hjemmeside kan du læse mere om de enkelte projekter - 
www.hornaland.dk 
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LLevedygtige landsbyer på Horne land 
 

 

Vil du være med til at præge udviklingen på Horne land så kom  til udviklingsmøde 
torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00 – 22.00  

på Faaborgegnens efterskole. 
Aftenens møde vil sætte fokus på hvilke styrker og udfordringer der er for landsbyerne 

på Horne land med henblik på at sikre stærke og levedygtige landsbyer i fremtiden. 
På mødet vil der blive arbejdet med et analyseredskab for Levedygtige landsbyer. 

Aftenens facilitator er Tyge Mortensen, Rudme. 
Helge Lund Andersen, forstander på Faaborgegnens efterskole byder velkommen,  

og borgmester Hans Stavnsager runder aftenen af. 
 

Tilmeld dig på:  
tilmelding@horneland.dk eller på tlf. 62601991  

 

 
Gammeldaws Juletræsfest og børneteater 

i Horne Forsamlingshus 
Lørdag d. 8. og søndag d. 9. december  

Begge dage kl. 14.00  
(Dørene åbnes kl. 13.30) 

 

Børneteateret opfører 
”OSCAR’s Juleeventyr” 

 
Jule-cafeen har åbent  

Entré 25 kr. pr. person 
 Gratis godteposer til alle børn mod tilmelding 

Køb billetten og tilmeld til godtepose fra den 15. november hos SPAR Horne 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 

 
 

 

 

 

 

Hørbrydning i Bjerne Jul på Nørlundgaard  
Ca. 1920 

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

 
Folkemindesamlingen er stadig i tænkeboks med hensyn til emner for næste 
års udstilling, men datoen er fastlagt så:  
 

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved den 17. marts 2019 
 

Læs mere i næste nummer af Horne Lands Avis og på vores hjemmeside 
 

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

God gaveide: 
 

Det lokalhistoriske skrift STAVN er netop udkommet, og kan erhverves ved 
henvendelse her på arkivet eller ved forsamlingshusets julestue  
den 25. november kl. 10-16  
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Husk at tjekke foreningens hjemmeside. Her er altid masser af spændende 
fortællinger og billeder, samt nyt fra foreningen: 

 
www.hornelandsfolkemindesamling.dk 

 
Vi minder om Folkemindesamlingens åbningstid: 

 1. onsdag hver måned kl. 19-22 
 

Alle er velkomne 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Det hænder ikke sjældent, at folk, der kommer langvejs fra til Horne, ser på mig lidt 
skeptisk  med ørene og siger: “Du er da ikke her fra”? De havde givet forventet af mit 
sprog, at det skulle klinge fynsk, men det kommer det aldrig til. Så jeg plejer at svare dem 
pænt som sandt er, at nej, det da ved den søde grød jeg ikke er, jeg er jo bare præst her. 
Sjældent stiller svaret dem tilfredse, og så spørger de mig om, hvor jeg så kommer fra? Og 
det betyder åbenbart noget, det hér med hvor jeg kommer fra. Og det er sådan set ikke så 
svært et spørgsmål at tilfredsstille, for jeg svarer dem, som jeg har gjort det overfor alle 
andre i langt over en menneskealder, at jeg kommer fra Møn. Så bliver de stille. Nogle 
måske fordi de ikke aner hvor Møn er. Andre fordi de ikke ved hvordan sådan en, der 
kommer fra Møn, lyder. Alle har en ide om hvordan en fynbo lyder, mærkeligt nok.. Jeg 
kan sådan set godt forstå deres skuffelse og deres stille skepsis. 
Og vi er selvfølgelig heller ikke så mange, der kommer fra Møn. Det er et forholdsvist lille 
sted, hvad befolkningen angår. Men det skal ikke stoppe vores begejstring for stedet. Er 
man vokset til dér, så kommer man fra Møn. 
Der er også nogle fra Møn, der kalder sig Mønboer. De kommer kun fra Møn. De og deres 
forfædre har boet der altid, og de nedstammer fra den nok  mest undertrykte 
bondebefolkning i landet.  

Det glade budskab 
Horne Sogns kirkeblad 

December 18 – Februar 19 
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Lettelsen over engang at have kæmpet sig fri fra slaveriet under godserne, kan i dag spores 
i et efternavn som fx Frimann. Helle, der passede præsteembedet her i Horne, under min 
orlov i foråret, hedder fx Frimann. Vi kommer begge fra Møn. Og det er vi glade for. Sjovt 
nok besvarer de fleste Mønboer, der ikke længere bor på Møn, spørgsmålet om hvor de 
kommer fra, ikke med at de er Mønboer, men at de kommer fra Møn. Jeg ved ikke, hvor 
længe man skal have været væk fra øen før det stopper, men det er, tror jeg, rigeligt at man 
har meldt ny adresse på den anden side af broen. Mønbo klinger af  bonde, sådan én der er 
bofast og aldrig er kommet ud af stedet. En der ikke kommer nogen steder fra, med mindre 
altså han er på tur. Godsejerne ville aldrig have identificeret sig som Mønboer, selvfølgelig. 
De hørte til deres hovedgård, og den kunne sådan set godt ligge på Sjælland eller et andet 
sted, hvis de havde flere godser. Det samme, antager jeg, er gældende for de fleste præster 
på Møn, der også dér af og til må have svaret på, hvor de kommer fra. Og det sted ændrer 
sig altså ikke, selvom man som jeg betrådte plankerne i præstegården i Horne for snart 18 
år siden. Jeg bor i Horne. Når folk spørger hvor jeg bor,  så bor jeg i Horne. Men jeg 
kommer ikke herfra. At være Hornebo kræver et helt andet DNA, så det har jeg aldrig 
nogensinde drømt om at blive (det ville være dumt), jeg vil hellere, som så mange andre, 
være den jeg er. Og det klinger altså ikke fynsk, hvilket absolut ikke er ensbetydende med, 
at jeg ikke holder af det fynske. Jeg bor her jo alene af den grund, at det er noget, jeg selv 
har valgt og bliver ved med at tilvælge. 
Og det er jo sådan set noget lidt andet, end det at bare at “være”. Altså, det man skal blive. 
At være på vej. At være “hjemmefra”. Når dette her nummer af HLA udkommer, går vi alle 
med adventstidens forventning om, at der er noget på vej, som vi skal blive. Jeg blev præst 
og med det fulgte der en forunderlig optagethed af det med “at blive”, langt mere end af det 
med “at være”. Vi forandrer os jo hele tiden, ligesom vores omgivelser gør det. Måske ikke 
altid i samme tempo, men forandres gør vi. 
Janne og jeg var i Vilnius i september, og her er der ingen tvivl om, at man kommer fra et 
helt andet sted. Det er forunderligt, at der er et fremmed sprog så tæt på den danske 
grænse, hvor det er så svært at genkende bare nogle få ord fra nogle af de sprog man ellers 
kan. Meget andet er selvfølgelig helt det samme, som alt det kendte herhjemme. Butikker, 
biler og alt det, der har med globaliseringen at gøre. Men midt i det hele ligger der en 
Bernhardinsk kirkegård, hvor der er begravet en masse mennesker, som vi danskere ikke 
aner noget om. Kendte og betydningsfulde personer, der har affødt stolt kultur, lige fra de 
højeste embeder og til det mere ydmyge. Det, der engang var, er nu i forfald. Kirkegården 
er 200 år gammel og bliver stadig brugt. Men der er ingen, der rydder op efter fortiden; 
ingen landsbypuljemidler til at rive ned og bringe orden med. Og dét, der engang var, er på 
en sælsom måde smukt. Se billedet. Måske er det, fordi vi også bliver mindet om, hvad vi 
selv har i vente. Altså, at vi skal blive noget andet. Som det afspejler sig i de vårgrønne 
blade, der i bevægelsen mod venstre blive til sensommerblade, efterårsblade og så vinter, 
for så at begynde på et nyt forår. Alt det korset betyder med sine fire arme. Og så er der 
lyset inde i midten, der spår om en evig sommer. Eller som Bibelen siger det, dér hvor vi 
skal blive som børn igen. Små børn. Sprogløse. De tænker ikke på, hvor andre kommer fra, 
men venter på, at det hele skal komme til dem; at de skal blive nogens. Hvis? Guds 
selvfølgelig, “lad de små børn komme til mig... himmeriget er deres”. Når jeg ser ud over 
sådan en kirkegård, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at de mennesker der er 
begravet dér, er blevet som børn. Sprogløse et sted hvor man ikke bekymrer sig om folk er 
fra Møn eller Fyn, eller Litauen, eller hvor de nu kom fra, men nu er blevet det de altid 
skulle: Guds børn i Himmeriget. Man lærer nok et helt andet sprog dér, som vi jordboer 
ikke helt kan forestille os perspektivet af. Men vi kan snart samles om barnet til Jul, eller 
hjul, som det hedder på cyklen. Det er til at blive helt svedt af at være på vej, så vær glad 
for alle kalorierne og samværet, der følger med højtiden. Jeg glæder mig til vi ses! 
Jesper Præst 

Jesper Svärd, Hornegyden 6, Horne 
62601041 – jesv@km.dk 
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Den gode nyhed om begravelser i Fåborg Provsti. 

 
I Fyens Stift har vi en biskop, Tine Lindhardt, der lægger stor vægt på, at det enkelte 
folkekirkemedlem har en forvisning om, at ’døren bliver åbnet, når der bankes på i kirken’, 
underforstået Folkekirken er til for medlemmerne og ikke omvendt. Derfor er vi blevet 
opfordret til at se på omkostningerne ved begravelser/bisættelser for medlemmerne. Disse 
omkostninger er forskellige fra provsti til provsti, så man sagtens høre om nogen, der betaler ét 
og andre andet. 

 
I Fåborg Provsti er det vedtaget, at fra 1. januar 2019 skal ingen folkekirkemedlemmer ved den 
pågældende kirke i provstiet betale for at få en grav gravet eller en urne nedsat. Gravstedet er i 
forvejen vederlagsfrit. 

 
Bjarne Grønbæk og Linda Krogh besvarer gerne spørgsmål om dette nye, og om andet, der 
vedrører kirkegården. 
Kirkegårdens mail og telefon: hornekirkegaard7763@gmail.com  - 5224 1960 

 
 

Kirkens hjemmeside - www.hornerundkirke.dk 
 
Over flere numre af HLA har hjemmesiden været omtalt. Arbejdet med den har været i gang 
siden juni, og nu er den en realitet. Den daglige vedligeholdelse sørger Bjarne Graver for. Bjarne 
har mange talenter og er vant til også at tænke i digitale baner. Vi har spurgt, om nogle af 
efterskolens elever vil fotografere kirken, som de ser den. Billederne vil blive lagt på 
hjemmesiden. Vi vil også spørge på Horne Skole, om eleverne der vil bidrage.  
I det hele taget håber vi, at besøgene på hjemmesiden vil være lige så talrige som besøgene i 
kirken, og at sognet får glæde af den. 
 
Kirkebladet i HLA ligger også på hjemmesiden. Og alle kontaktoplysninger. 

 
Alle er velkomne til at kontakte Bjarne eller mig, Hanne Wolfsberg, om siden. 

’Kirken har lånt prædikestolen ud’ 
 

 
Den anden søndag i advent, 9. december har kirken inviteret 
Helge Andersen Lund til at holde prædikenen. Helge er 
forstander på Fåborgegnens Efterskole og kendt af mange i 
sognet som en fortæller, der får sine tilhørere til at lytte.  
Vi glæder os til at høre Helge udlægge søndagens tekst, og vi ved 
også, at Helge ser frem til det.   

�

Julekoncert i kirken 
 

Atter i år indbyder kirken til den traditionelle julekoncert med Horne 
Lands Orkester, Det blandede Kor og Horne Mandskor.  
Vi glæder os til, hvad alle disse dygtige mennesker lader os høre i år. 16.dec. kl.16 
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 25. november 10.30 Jesper Hartvig Svärd
  

2. december  10.30 Jesper Hartvig Svärd
 
 9. december  10 Jesper Hartvig Svärd/ Helge Andersen Lund 
     
 16. december 11.30 Vibeke Hammerum 
 

23. december 9 Jesper Hartvig Svärd
 
24. december 16 Jesper Hartvig Svärd
 
25. december 10 Jesper Hartvig Svärd
 
26. december 10 Jesper Hartvig Svärd
 
30. december 10 Jesper Hartvig Svärd
 
1.januar  16 Jesper Hartvig Svärd  
Champagne og kransekage 
6. januar  11.30 Jesper Hartvig Svärd
 
13. januar  9.30 Jesper Hartvig Svärd
 
20. januar  11.30 Jesper Hartvig Svärd
 
27. januar  10 Jesper Hartvig Svärd
 
3. februar 10 Jesper Hartvig Svärd
 
10. februar  9.30 Vibeke Hammerum 
 
17. februar  16 Vibeke Hammerum 
 
24. februar  11 Jesper Hartvig Svärd
 
3. marts - Fastelavn 14 Jesper Hartvig Svärd  
 
Alle gudstjenester og arrangementer kan findes på 
www.hornerundkirke.dk – sogn.dk - kirkekalenderen ( gratis app) og lysavisen.
 

  
 
 
 
 
Alle er velkomne til at kontakte menighedsrådets formand på mail eller telefon: 
hannewolfsberg@gmail.com   - 4035 8387 

Gudstjenester i Horne Kirke 

Kirkebladet er redigeret af Hanne Wolfsberg 

 
2. december er 1. søndag i advent og med den indledes kirkens nytår. Adventstiden er ventetid. 
Det vil man også kunne se på kirkens udvendige belysning. Der skrues ned, så der igen kan 
skrues op, når vi fejrer Jesu fødsel. 

Kirken er åben  
 8-16 hver dag
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Vi har haft en forrygende Halloween fest, med mange flotte kostumer, fed og høj musik og uhyggelig god 
mad. Børnene ser frem til dette brag af en fest, som et af højdepunkterne på året. Der snakkes om det i 
ugevis. De nye folk i huset (Stefan, Line og Cecilie) får også klar besked, hvis udsmykningen ikke lige er, som 
den plejer at være.  
  Fantastisk SFO fest 

Dansen med den klamme hånd (gummihandske fyldt med vand, som har ligget på køl i nogle timer) er også 
et hit, den kræver samarbejde på højt niveau. 
 
              Vinderne af ”dansen med den klamme hånd”. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Der var spøgelser, skeletter, vampyrer, hekse 
og meget mere…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var sjov med sansekasser, føl dig frem og 
gæt hvad der er i kassen.  
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Børnehuset Horne – Brahesminde skole 
Yngstegruppen har en ugentlig dag, hvor vi tager i Spiren. Vi leger og spiser 
vores madpakker. 

    
 

Udeskolen har blandt andet været på kastanjejagt. Vi samlede mange 
kastanjer oppe ved kirken. Vi lavede dyr ud af kastanjerne og 
edderkoppespind. Vi har også været ude og samle en masse blade, som vi 
pressede og lavede vores egen lille bog. 

 

 

En anden ugentlig ting, som vi har i børnehaven, er leg og bevægelse. Vi leger 
en masse lege og får rørt os til nogle sjove aktiviteter. Her er vi i gang med 
nogle motoriske øvelser – blandt andet at trille ned af vores bakke. 
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Efteråret i Horne Blandede Kor. 
 
Efter en meget tør og varm sommer, begyndte korsangen i september måned i Horne 
Blandede kor. 
Vores dirigent Mette havde i foråret meddelt, at hun ønskede at stoppe som dirigent, 
så i løbet af sommeren har vi gjort et stort arbejde for at finde en ny dirigent. 
Vores søgen efter en ny, endte desværre uden resultat. Dirigenter er der vist stor 
mangel på. 
Heldigvis tager Mette Stig til vores store glæde, en tørn til. Koret føler sig meget 
privilegeret ved at have en så dygtig dirigent. Hendes faglighed, seriøsitet og 
entusiasme,  er med til at give os alle stor  glæde ved sangen. 
Mange af sangerne har været i koret mellem 20-25 år, og fremmødet til koraftnerne er 
stort. 
Vi er ca. 35 sangere, fordelt på fire stemmer. Vores repertoire er salmer, gamle 
revyviser, nyere poeter, og sange fra højskole sangbogen. Vi får stadig nye 
medlemmer, hvilket er meget bekræftende. 
Onsdag d. 31. oktober var vi, traditionen tro, igen deltager i Fåborgegnens Efterskoles 
Syng Dansk arrangement. Det var, som altid, en god oplevelse med musik, korsang 
og fællessang, for fulde huse. 
En særlig oplevelse bliver der i december for ca. halvdelen af koret, som er tilmeldt 
julekoncert i DR`s musiksal. Her skal de deltage i et kor på 300 sangere, som 
sammen skal synge julemelodier. Udsendelsen bliver sendt d. 2. december kl. 20 på 
DR1. 
Nu er koret så i gang med julesangene, så vi er klar til den 16 december kl. 16, hvor 
der er ,  julekoncert i Horne Kirke. 
Det er en dejlig og stemningsfuld afslutning på året, og tiltrækker mange tilhørere. 
Efter koncerten afslutter vi med en hyggelig julefrokost. I år i Svanninge 
forsamlingshus. 
 
Ref . Karen Tholle. 
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JULESTUE
HORNE FORSAMLINGSHUS'

SØNDAG    NOVEMBER    25

kl 10-16  

EN DAG I JULENS 
TEGN

BODER MED NISSER, 
KORT OG MERE

ÆBLESKIVER OG 
GLÖGG

FRI ENTRÉ

I JULENS 
GN

NISSER, 
MERE

R OG 

É
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NNyt fra Horne Forsamlingshus. 
 

På den første lørdag i oktober blev dørene slået op til Efterårsfest. 

I år var der lagt op til at det skulle være en irsk inspireret hornelandsfest 

 Ca. 100 glade og feststemte horneboer havde fundet vej og det blev en super hyggelig aften. 

Det irske gik igen i alt fra borddækning, mad, musik og drikkelsen i baren.  

Maden der blandt andet bød på Irsk stuvning var veltillavet og der blev spist godt. Musikken blev 
leveret af Cuchulain Band. Musikalsk duo der spillede keltisk inspireret folkemusik. I baren var der mørkt øl 
– i hvert fald til 1. omgang. Der var så stor interesse for de anderledes drikke at baren nærmest blev tørlagt, 
hvilket vist ikke er sket for nylig i husets historie………. 

Efter spisningen blev Årets Hornebo kåret, der i år fuldt fortjent tilfaldt Dorte Barber – stort 
tillykke 

Tak for en fantastisk aften 

 

 

Nyt fra Horne Forsamlingshus. 
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Brunch i forsamlingshuset. 

 

Velkom l brunch i Forsamlingshuset. 

Søndage kl. 9.30 – 11.30 

”Brunchdage” i det nye år: 13/1 - 10/2 - 3/3 - 7/4 

Pris 50 kr. for voksne og ½ pris for børn under 12 år. 

Vi glæder o igen at servere hjemmebagt brød, røræg og 
bacon/pølser, pålæg, ost, frugt og mere, samt l hyggeligt 

samvær. 

Tilmeldin  brunch senest dagen før kl. 08. 

Hu e le din rese on, hvis du bliver forhindret, så 
andre kan få glæde budet 

kaja.knudsen@outlook.dk eller 40821290 

 

 



27

HHorne Revyen 2019 
 

Inden længe er det igen blevet tid til HORNE REVYEN 

Vi er allerede i fuld gang med planlægningen. Tekstforfatterne skriver på livet løs 
– for som altid er det jo ikke gået stille for sig på Horneland i det forgangne år. 

Horne Revyen har igen i år valgt at der skal være 3 forestillinger. Det betyder at 
der er revy 

lørdag d. 26. januar – fredag d. 1. februar – lørdag d. 2. februar. 

Som altid er der mulighed for at komme til  

generalprøve lørdag formiddag d. 26. januar 

Vigtigt – Vigtigt – Vigtigt 
ALLE skal købe billet ved SPAR Horne – også til generalprøven lørdag formiddag.  

Billetter til alle 4 forestillinger kommer til salg fra SPAR umiddelbart efter nytår. 
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 Julefrokost  17/12 2018.  KL 13.00—16.00 

 

 

Vi får en Juleplatte incl. 1 øl eller vand, Kaffe med Hjemmebag. 

Og Luziaoptog, fra Horne Skoles SFO.  

Alt dette for 135,00 kr. for medlemmer 

 og 185,00 kr. for ikkemedlemmer. 

Snap, øl og vand kan efterfølgende købes for 10 kr. pr. styk. 

 

Tilmelding senest, 12-12 til: Lene tlf. 29474034 eller Grethe på tlf. 
24461821. 

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

Generalforsamling 21. januar 2019.  

Der indkaldes hermed til Generalforsamling d. 21/1- 2019 

KL. 14,00 i Forsamlingshuset. 

Foreningen giver kaffen. 

Der er Banko, med gevinster, som betales af foreningen. 

Forslag til gavn for Foreningen modtages skriftligt, senest  den 3/1.  

til adressen Trælasten 10, 5600 Faaborg. 

Hvis foreningen skal bestå, beder vi jer om at støtte op om os. 
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Danske Seniorer i Horne 

Forårsprogram for 2019 
 

Vi starter Mandag  d. 21- 01 2019.  

med Generalforsamling - Vi giver kaffen - og Bankospil (pladerne koster 
5.kr pr. stk.) vi sponsorerer gaverne. 

Indkaldelse deles ud. 

 

Mandag d. 18- 02 2019 kl. 14.00 til ca 16.30 

Carsten Lindegård kommer og fortæller om livet på en Boreplatform. 

Pris for Kaffen 35.kr for medlemmer, ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra. 

Mandag d. 11- 03 2019  kl. 14.00 til ca. 16.30 

Jørgen Rasmussen kommer og fortæller om et af sine spændende 
rejseeventyr. 

Pris for Kaffe 35.kr for medlemmer, ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra. 

Mandag d. 01- 04 2019 kl. 14.00 til ca 16.30 

Best Companys fra Faaborg kommer og viser: Tøj til voksne kvinder. 

Der bliver efterfølgende mulighed for en god handel. 

Pris for kaffe 35.00 for medlemmer, og ikkemedlemmer betaler 30.kr 
ekstra. 

 

Mandag d. 15-04 2019 kl 17.00 til ca 21.00 

Holder vi afslutning på forårssæsonen, mere herom senere. 
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Vikaren fra Spættekvarteret i  
I

kke mine ord igen, men der er meget om Horne
Lands lokalhistoriker, I ikke véd. Og måske kan I
slet ikke kende Martin på billederne fra dengang,

69 var et tal, Palli Barber råbte op i forsamlingshuset:
»Op-og-ned-og-ned-og-op«. Men som også fik en helt
ny betydning, da justitsminister K. Axel Nielsen gik
med ind i danskernes soveværelse og satte nye ord på
morgen-rejsningen. Porno blev hvermandskost...

‘69 var iøvrigt året, hvor jeg måtte forlade huset i
Multoften – som folkeviddet på de tider omdøbte til
Spættekvarteret. Vi var fem selvbyggere om at sidde
og hakke i det: Kaj Umanak, Mogens Monberg,
Peder Kanon samt Martin Kej og jeg. Efterhånden
som husene stod færdige, kom der moderne damer og
lagde æg i rederne. Undtagelsen var nummer ni, hvor
storken fór vild og først landede i Skårupøre i 1972.

Krigene på Dybbøl og dén i Trolddalen
Første gang, Martins og mine veje mødtes, var 1951
i Horne Skole; til sang, gymnastik og sløjd i »Lille
Anden« og »Store Anden«. Jeg ankom fra et hul i
hækken mellem skolen og Skomagerhuset. Martin på
cykel – og snart efter på Røvskubber nede fra Trold-
dalen. Dér har jeg engang set Martins bedstefar i
tango som i Vild med Dans, mens GammelKej fyrede
jagtgeværet af i græsplænen og råbte ord, vi ikke lærte
hos Frøken Knudsen i Søndagsskolen: Ord som dem
om Karla Dallerlår, Kresjan Ståpek og Rødbedefitten.

Det var på de tider, vi solgte Dybbølmærker til 25
øre efter skoletid. Røgen i muldvarpegangene og sort-
krudtskyerne fra jagtgeværet tegner immer billeder på
nethinden af krigen i Dybbøl og dén i Trolddalen.

Skæbnen havde anbragt Martin på stolen ved siden
af mig i sangtimerne hos lærer Sønnichsen. Han var
fra »Det gamle Land«, hvor man er mere dansk end vi
danske. Vistnok en tillært egenskab, udviklet af frygt
for at blive kaldt »pølsetysker«. Sønnichsen var første-
lærer, hvilket han udlagde som et privilegium til at

tæve eleverne med sin violinbue. Engang, mens vi
sang om »al den jord, jeg har har og alt, hvad jeg
begærer...«, kom jeg til at synge en linje forkert – med
vilje! Der lød et sus fra violinbuen, men jeg dukkede
mig, så buen ramte forkert. Det ser ikke ret pænt ud
på klodshold med et øre, der hænger og dasker.
Martin måtte op til doktor Kern i »Kernehuset«.

»Gå hellere lidt til side, Eva«
- Jeg skal vist ha’ mig en løsøreforsikring hos Rasmus,
kommenterede Martin på vej ud ad døren. Oppe ved
katederet med skråpulten, hvor vi kunne gemme mus
til Frøken Knudsens timer, stod Over-Sønnichsen,
stadig med piben i munden. Vi mente allesammen, at
han også legede med den om natten. Piben.

Da vi ankom til Puberteten, med hænderne under
dynen, skete det i forskellige tempi. I Bibels-historie
med lærer Sønnichsen måtte både Martin og jeg
udenfor døren, da vi misfortolkede historien om
Paradisets Have. Jeg tror, det var Martin, der lod
Adam sige til Eva: »Gå hellere lidt ud til siden, Eva.
Jeg ved endnu ikke, hvor stor, den bliver!«.

Efter syv år hos Gunnar Helmig, der vred hårtotter
ud bag vore ører, hos Peter Dauning, der underviste
med kærlighedens stærke arm, og hos elskelige frøken
Knudsen, der var skolebibliotekar og enke inden hun
blev gift, fik vi fremmelige bøger om Terje Vigen.
Den underlige, gråsprængte fyr på den yderste, nøgne
ø oppe ved Grimstad. Ja, så kunne vore hoveder ikke
rumme mere. Ihvertfald ikke på vi praktisk begavede.

Den tids lærere havde forunderlige egenskaber.
Når de i femte klasse kiggede ud over vore syndige
hoveder, kunne de scanne indholdet og se, hvem der
skulle ta’ realen med inde i Faaborg Skole.

At de store pakker, lagt ved katederet med brunt
papir i slagtesæsonen, intet havde med fremme af
slægtens gang over Moder Jord at gøre, passer natur-
ligvis ikke. I virkeligheden handlede det jo om at give

Det flimrede for det indre øje, da jeg blev bedt om at vikariere for Martin mens Jonna er sygemeldt. En støvet film fra tidslommen midt i forrige
århundrede tonede frem mens vi skubbede far Fedthas’ bil i gang; bragte Faaborg Avis ud kravlende, i bil eller på røvskubbere; drak fornuftige
pilsnere til svendegilder og sang med Mogens Monberg på de nye terrasser i Spættekvarteret og i Fedthas’ Skomagerstue, hvor der var højt til loftet.
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samfundet den arbejds-
kraft, der var for værdifuld
til at gå i realen for måske
kun at blive akademiker.

Martin formede livets
fremtid hos Edvin Mogen-
sen på Horne Autoværk-
sted  – indtil der kom ny
post fra Millinge. Længe
før brylluppet, der var et
af de første i Spættekvarte-
ret, brugte Martin øjne og
ører til at studere samtlige
menneskedens egenskaber.
Ihvertfald på de hundre-
der af personligheder, han
har beskrevet i årtiers
uvurderlige gerning som
forfatter og historiker. 

Reparationsalderen
Nu, hvor vi begge leger

med de bogstaver, lærerne
i Horne Skole bankede
ind i vore hoveder, er vi
arriveret til reparations-
alderen – som vi jo lever
godt ude på Livets Bænk.
Derfor har Vikaren fra
Spættekvarteret med lige
dele glæde og vemod sagt
ja til at vandre tilbage til
den tidslomme, som op-
vækst og dannelse, Horne
Land udgjorde for mig –
mens Martin koncentrerer
sig om helbredet hos Posti’
fra Millinge - dengang...

60’erne

Vikaren fra Spættekvarteret graver grund til sit hus på Multoften i 1966

Af Bjarne Bekker, spættevikar 

Bente, spættevikaren og Jonna til rejekalas på Multoften 9 i 1968
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To af Dyreborgs meget vigtige foreninger er i færd 
med at blive nedlagt og en ny forening vil tage over. 
Årsagen er et ønske om at sikre at huset på              
Dyreborgvej 43 fortsat har en fremtid med de                 
forbedringer og forandringer, der kan skabe en     
udvikling fremover. 
 
Der indkaldes til stiftende møde i 
Den selvejende institution Dyreborg Kulturhus 
Tirsdag d. 27.11.18 kl 19.00 
Dyreborg Kulturhus skal fremover stå for driften 
med udlejninger, forbedringer, vedligehold, etc. 
 
Samme aften afholdes ekstraordinær general-        
forsamling i Dyreborg Beboer - og Kulturhus, der 
følges op af 2. ekstraordinære generalforsamling 
Onsdag d. 12.12.18 kl 19.00. 
Her drøftes forslaget om nedlæggelse. 
Er man medlem i foreningen overdrages dette           
automatisk til Dyreborg Kulturhus. 
 
Dyreborvej 43 - AMBA er ejet af mange mennesker 
med andele. AMBA har en forholdsvis lille                      
økonomi og kan ikke søge fondsmidler, hvorfor  
tanken om en ny konstruktion er opstået. 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling  
10.12.18 kl 19.00, hvor bestyrelsen håber at kunne 
nedlægge AMBA og overdrage til Dyreborg                
Kulturhus. Bestyrelsen håber at andelshaverne vil se 
velvilligt på dette og lade andelsbeviset blive               
stående, således at de nye ejere kommer bedst               
muligt fra start. 
 
Der udsendes dagsorden til de respektive møder via 
DyreborgNyt 

Dyreborg Motion - Havnespinning 25. august 

Dyreborg Motion i Kulturhuset tilbyder: 
Mandage kl 17.30 - 18.05 =spinning 
                kl 18.10 - 18.40 = yoga 
Onsdage kl 17.30 - 18.05 = spinning 
                kl 18.10 - 18.40 = gymnastik 
Lørdage  kl 9.30 til 10.15 = spinning 
Se medlemspris på DyreborgNyt. Du vælger selv, 
hvad du vil deltage i og hvor dit niveau ligger. 
Information: ar@renewenergy@.dk 

Litteraturkredsens aftener er første torsdag i hver 
måned i dec, feb, marts, april og maj.                           
Alle er meget velkomne i Dyreborg Kulturhus. 
Det kræver ingen medlemskab at deltage. 
Information hos:  hannewolfsberg@gmail.com 
 
Kortspils gruppen mødes hver tirsdag kl 10 - 12 i         
Kulturhuset. Der spilles, snakkes og drikkes kaffe. 
Information: torbenlama@gmail.com    
 
Aktiv kunst og kreativitet er hver torsdag                              
kl 9.30 - 12.30 i Kulturhuset. 
Maling, tegning, akvarel eller andre kreative                
emner. Vi inspirerer og hjælper hinanden. 
Information: johnyras@hotmail.com 

Hold dig orienteret på DyreborgNyt omkring                                                             
tilbud fra foreninger og private. 

En ny forening har set dagens lys. 
 
Foreningen ”Bådebyggeriet”, Dyreborgvej 51, 
har til formål at etablere forskellige vand-
aktiviteter, SUP, kriblekrable for børn, snorkel-
udstyr, flydebro, kajak og mobilsauna. 
Desuden er der tegninger til en ombygning af 
det tidligere bådebyggeri, så det kan indeholde 
cafe, kreativt værksted og mindre butik med salg 
af lokale produkter. 
 
 
 
 
 
 
Foreningen håber at kunne skabe liv i værkstedet 
til glæde for alle på Horne Land. 
Det skal etableres ved hjælp af fondsmidler og 
andre ansøgte midler. 
I skrivende stund er der tilsagn fra: 
Nordea Fondes Kystpulje:  375.000 kr 
LAG-SØM:  250.000 kr 
LOA:  141.713 kr 
Desuden er der lagt ansøgning ved borger-
budget. HUSK at STEMME på os. 
Information: fam.lysemose@gmail.com 

Dyreborg Beboerforening inviterer til: 
 
Fællespisning med sang d. 23. nov kl 18.30 
Torskespisning- den traditionelle– 1. februar  
Generalforsamling d. 5 april 
Årets fest på Havnen er planlagt til 17. august 
Sæt KRYDS i kalenderen. 

På bestyrelsens vegne                                  
Marianne Egelund og Mie Busch 
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HORNE LANDS 
HJERTESTARTERFORENING 

 

Desværre er vore medlemstal lidt dalende - og vi vil selvfølgelig meget gerne have mange 
medlemmer.  

Vores økonomi skulle gerne fortsat kunne vedligeholde hjertestarterne med nye batterier 
og elektroder. Det nærmer sig også med en udskiftning af selve hjertestarterne; hvilket 
kræver nogen kapital.  

Vi vil også gerne fortsætte med førstehjælp-kurser; så endnu flere kan yde en indsats 
med at redde liv. 

Kontingentet er 100,- kr. for enkeltpersoner og 150,- kr. for en husstand. 

Indbetaling kan ske på konto nr. 0828-000 29 46 750 i Sparekassen Fyn eller på mobilepay 
20 85 27 38. 

Vi har, indtil nu afholdt 2 kurser; og starter op igen efter Nytår. 32 personer har erhvervet 
sig førstehjælpsbevis (godkendt af Dansk Førstehjælpsråd). 

Med dette bevis – og en smartphone – kan man på Danmark redder liv (redderliv.dk) til-
melde sig som førstehjælper. Man er så tilmeldt et system i Region Syddanmark, hvor 
alarmcentralen – som på Langeland – kan kalde ud til hjertestop m.v. hvor genoplivning 
er relevant. 

Få mere at vide på 

https://redderliv.dk/tilmelding/hvordan-foregaar-det/    

https://www.regionsyddanmark.dk/wm502659 

Vi håber at mange – også de unge – vil være interesseret i et kursus. 

Kontakt Jan Johansen på telefon 20 85 27 eller mail jajo@post1.tele.dk så kommer I med 
på det først ledige kursus. 

På næste side kan I se et kort over hjertestartere på Horne Land. 

På bestyrelsens vegne 
Jens Boesen 
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DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID

November
25. Horne Forsamlingshus Julestue Forsamlingshuset kl. 10-16
25. Lokalrådet Sidste frist for at stemme om borgerbudget
27. Dyreborg Kulturhus de møde Dyreborg Kulturhus kl. 19
27. Dyreborg Kulturhus Ex. generalforsamling Dyreborg Kulturhus kl. 19.30

December
5. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolen kl. 19-22
6. L eraturkredsen Julelege og  julehistorier Dyreborg Kulturhus kl. 19.30
8. og 9.Børneteatret OSCAR Julefores lling Forsamlingshuset kl. 14
10 AMBA Ex. generalforsamling Dyreborg Kulturhus kl. 19
12 Dyreborg Kulturhus Ex. generalforsamling Dyreborg Kulturhus kl. 19
13. Horne Senior Idræt Afslutning Badminton Hallen
16. Menighedsrådet Julekoncert Horne Kirke Kl. 16
17. Danske Seniorer i Horne Julefrokost Forsamlingshuset kl. 13-16
17. Horne Gymn orening Sidste træningsdag 2018 Gym., curling, volley
17. Horne Sky eforening Juleafslutning Børn/junior Sky ec. Telemarken 18.30
19. Horne Gymn orening Sidste træningsdag 2018 Løbeklubben
19. Horne Sky eforening Juleafslutning Voksne Sky ec. Telemarken 18.30
31. Horne Gymn orening Nytårsløb v. Hallen kl. 10

Januar
2. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolen kl. 19-22
2. Horne Gymn orening Første træningsdag 2019 Gym., curling, volley
3. Horne Senior Idræt Opstart Badminton Hallen
13. Horne Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset kl. 9.30-11.30
21. Danske Seniorer i Horne Generalforsamling Forsamlingshuset kl. 13-16

og Banko
26. Horne Forsamlingshus Generalprøve Revy Forsamlingshuset kl. 10
26. Horne Forsamlingshus Revy Forsamlingshuset kl. 18
30. Horne Sky eforening Generalforsamling Sky ec. Telemarken kl. 20.30

Februar
1. og 2. Horne Forsamlingshus Revy Forsamlingshuset kl. 18
1. Dyreborg Beboerforening Torskespisning Dyreborg Kulturhus
6. Folkemindesamlingen Åbent hus Skolen kl. 19-22
10. Horne Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset kl. 9.30-11.30
18. Danske Seniorer i Horne Fordrag Forsamlingshuset kl. 14

Marts 
3. Horne Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset kl. 9.30-11.30
17. Danske Seniorer i Horne Foredrag Forsamlingshuset kl. 14-16.30

KALENDER 2018-2019



Kom til Fredagsåbent på Horne Skole.
Der er god mad til billige penge og hyggeligt for både unge og ældre.

Her lærer man hinanden at kende.

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

Sæt X i kalenderen:

Fredagsåbent 30. november 2018
er der Mad, Mænd, og Kærlighed i køkkenet

Sammen med Musik for sjov synger vi julen ind imens
vi hygger os med at lave julupynt

Fredagsåbent 25. januar 2019
Morten Jæger Rasmussen m.  . står for maden

Carsten Lindegaard Jørgensen vil efter spisningen fortælle om
at arbejde i Nordsøen

Tilmelding senest mandagen før kl. 20 til:
vibekebargfeldt@gmail.com

Fanny Bjerg: 6260 1573
Vibeke Bargfeldt: 6062 4213 - 6260 1572

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 2068 8367


