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Kære Læser 

 
 Velkommen til HLA 29. årgang nummer 4. En interessant, oplysende og flot avis, som 
fortæller om det meste af det, der foregår på Horne Land. 
Mange beboere har modtaget alle 29 årgange i deres brevkasse, men da der hele tiden kommer nye 
beboere til Horne Land, vil jeg kort fortælle, hvad det er for en størrelse, du sidder med. 
 
HLA er en samlet beskrivelse af, hvad der rører sig i Skole, Kirken, institutioner og foreninger på Horne 
Land. Den udgives af Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis, som blev stiftet i 1989 med det 
formål at udgive en fælles avis og herigennem medvirke til at samle sognet. 
 
Bortset fra trykningen udføres alt arbejde med avisen af frivillige.    
Foreningens medlemmer (gennemblad avisen) skriver deres egne artikler*, som de sender til bestyrelsen 
(redaktionsgruppen). Vi ordner, samler og sender den færdige artikelsamling til trykkeren. 
Når aviserne kommer tilbage (1250 eksemplarer) træder en effektiv gruppe af uddelere til og sørger for, at 
du får avisen i din postkasse. 
 
* I avisen bringer vi også redaktionsstof, læserindlæg samt en fælles kalender over halvøens 
arrangementer. Men ingen annoncer. 
 
HLA finansieres af foreningens medlemmer. Alt er altså ”ikkekommercielt.” 
 
Dog har vi hvert år i februaravisen indlagt et ark med en opfordring til beboerne til at støtte avisen med et 
frivilligt bidrag. 
Det har folk været fantastisk flinke til. 
I år valgte vi at spare løsarket og skrev i stedet opfordringen på redaktionssiden s.2. 
Det har desværre betydet, at kun en lille del af de folk, som plejer at sende bidrag, har gjort det i år. 
 
Samtidig har vi valgt at få trykt avisen i farver, og det gør den jo en del dyrere. Så kære læser hvis du vil 
give et bidrag til avisen, men bare har overset opfordringen, vil vi stadig  
modtage det med tak. (Se det nu indlagte ark) 
        
På redaktionens vegne Vibeke Bargfeldt 
 
 
 
 

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 34 - 2018 sendes via e-mail 
        på adressen kej@familie.tele.dk eller afleveres Multoften 5 
 

DEADLINE er mandag den  06.08.2018 kl. 12.00 
 

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

Som afslutning på indendørs sæsonen, havde vi som altid, opvisning i marts måned. Her havde vi mere en 100 
egne gymnaster over gulvet og alting gik godt. Broby Sportsefterskole og Broby Holdet var på besøg ved årets 

opvisning og leverede en forrygende afslutning på dagen og sæsonen. Rigtig mange havde valgt at lægge vejen 
forbi Horne Hallen på dagen og havde en hyggelig eftermiddag med familie, venner og naboer. Vi havde i år flere 

betalende gæster i hallen end sædvanligt – det var rigtig dejligt. Mere end 100 sponsorer havde valgt at støtte 
vores tombola – det er vi dybt taknemmelige for. Tombolaen var som altid et tilløbsstykke, blev hurtigt udsolgt, 
og alle de flotte gevinster blev båret hjem af alle de som valgte at støtte foreningens tombola. Tak fordi, i støtter 

foreningen. 

GENERALFORSAMLING 
 

Den årlige generalforsamling i foreningen er netop afviklet, og forløb som sædvanlig, ganske stille og rolig. 
Desværre var der ikke mødt mange op, men vi må tolke det sådan, at vore medlemmer er tilfredse med vores 

indsats i bestyrelsen. 
På valg var Helle Nielsen og Hanne Brems, som begge modtog genvalg. Derudover skulle endnu 1 

bestyrelsesmedlem vælges for 1 år, da Solveig Ditlevsen havde valgt at forlade bestyrelsen. Her blev Jens Høgh 
valgt. Jens har i adskillige år, været tilknyttet foreningen og gør et stort arbejde i volleyafdelingen.  

 
Til hallens bestyrelse modtog Klaus von Essen genvalg, mens Kamilla Sørensen havde valgt at trække sig. Også her 

blev Jens Høgh valgt ind. Vi byder Jens velkommen i bestyrelserne. 
 

Ved fremlæggelse af regnskabet, kunne de fremmødte se, at foreningen kommer ud med et pænt overskud i dette 
regnskabsår, hvilket også betyder, at det er muligt at holde kontingenterne i ro, endnu en sæson.  

 
Bestyrelsen ønskede at ændre foreningens regnskabsår fra det nuværende 1. april – 31. marts, således at 
regnskabsåret fremadrettet løber fra 1. januar – 31. december. Dette blev vedtaget, og det kommende 

regnskabsår, kommer således til at løbe fra 1. april – 31. december. 
 
 



4

SÅ ER DER ATTER GANG I ALLE VORE UDEAKTIVITETER 

VIL DU MED UD AT GÅ? 
GÅMOTION:  MANDAGE KL. 9.30 FRA HORNE HALLEN 

Kontaktperson: Grethe Poulsen 40427858 

 
HAR DU LYST TIL AT SPILLE KROLF? 

KROLF:  MANDAGE KL. 15.00 PÅ MOTIONSTRÆFPUNKT 
Kontaktperson: Erik Nøhr 23357314 

 
BEACHVOLLEY: SØNDAGE KL. 15.00 PÅ MOTIONSTRÆFPUNKT 

Kontaktperson: Jens Høgh 20331205 

                                                                                                 
LOTTO 

Gennem Horne Gymnastikforenings støtteforening er det muligt at deltage i LOTTO. 
Alle aktive og passive medlemmer af foreningen kan spille med i LOTTO. For passive medlemmer koster et 
medlemskab 5,- kr årligt. Aktive medlemmer er medlem via en aktivitet i foreningen. Alle medlemmer er 

registreret i protokol med nummer, navn og adr. 
 

LOTTO  består af 200 numre fra 1-200. 
Hvert lod koster 10,- kr. pr. måned. Beløbet bliver opkrævet personlig hver 4. måned af personer med tilknytning 

til foreningen. Man kan også vælge at betale for et år ad gangen, 120,- kr. Opkrævningen vil finde sted i 
månederne April, August og December. 

 
Den første ONSDAG i hver måned bliver der udtrukket 3 numre, og i månederne Marts, Juni, September og 

December bliver der udtrukket et ekstranummer med gevinst på 250,- kr.  
Numrene bliver udtrukket af medlemmerne i forbindelse med en aktivitet, og hvis ikke, så af bestyrelsen. 

Vinderne vil få direkte besked pr. brev – vedlagt gevinsten. 
Overskuddet går til redskaber til børn og unge. 

Numrene bliver offentliggjort i Horne Lands Avis. 
 

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 
Jonna Kej 6260 138 /2163 1281 eller 

Grethe Poulsen 4042 7858 
 

Der er lige nu flere ledige numre i lotteriet – kontakt Jonna eller Grethe for at overtage et af følgende numre: 
32, 43, 92, 124, 128, 140, 163, 192. 

 
I løbet af det seneste år, har overskuddet fra LOTTO bl.a. givet mulighed for indkøb af vægtstænger til 

styrketræning, stativ til opbevaring deraf, bolde og net til kidsvolley, samt flere forskellige småredskaber.  
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LOTTOTRÆKNING 
Måned  Præmie   Nummer  Beløb 
 
Februar  1.    98  400,- 
  2.    20  200,- 
  3.    64  100,- 
Marts  1.    66  500,- 
  2.  102  250,- 
  3.    87  125,- 
  Ekstra    44  250,- 
April  1.  120  600,-  
  2.     02  300,- 
  3.  116  150,- 
 

NÆSTE SÆSON – NY AKTIVITET 
 

Vi er allerede i gang med forberedelserne til næste indendørs sæson, og man kan se frem til endnu en ny aktivitet 
i Horne Gymnastikforening. Sæsonen starter som altid i uge 36, mandag d. 3. september, men allerede i august 

måned, har man mulighed for at prøve et par af aktiviteterne af, nemlig Puls & Styrke og det nye tilbud om Hit Fit. 
 

EVENT-DAG TORSDAG D. 16. AUGUST  
 

Hit Fit – kl. 17-18 
Puls & Styrke – 18-19 

Hit fit er et dansekoncept, udviklet af Marianne Eihilt i 2015 og tager udgangspunkt i musik fra 50érne og frem til i 
dag. En Hit Fit Dance time er for alle aldre og alle niveauer, da der vil være musik og trin for enhver smag. Så glæd 
dig til en super varm og lærerig dansetime, hvor både pulsen og humøret ryger helt i top - det kan ikke undgåes.!! 

 
Puls & Styrke er holdet for dig, der gerne vil styrke hele kroppen, forbrænde kalorier på kort tid, og samtidig have 

det sjovt med at bevæge sig. Der arbejdes med styrke, forbrænding og coreopbygning. 

 
 

Sommertræningen i løbeklubben er godt i gang, og flere har allerede været afsted til de første løb, her i foråret. En 
del fra klubben er tilmeldt Royal Run i Odense – d. 21. maj, i anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag. Det 

bliver et af årets helt store løbefester, hvilket vi som forening, glæder os til at være en del af.  
 

Vi powerwalker og løber stadig på alle niveauer, og er altid klar til at modtage nye løbere. 
 

Vi mødes hver onsdag bag Horne Hallen kl. 17.30 
 

Her starter vi med fælles opvarmning, inden vi begiver os ud på Horne Land med de forskellige niveauer.  
Har du brug for mere info, kontakt Formand Inge von Essen: 40621408 / hornegymnastik@hotmail.dk 

 
INGEN HORNELANDSLØB I 2018 

 
Om det var sommerens utilregnelige vejrudsigter – eller blot en generel tendens i løbeklubberne, ved vi ikke, men 

heller ikke Horne Landsløbet 2017, var lige så godt besøgt som tidligere år. De som deltog havde som altid en 
rigtig god oplevelse og som altid var vi godt hjulpet af en masse fantastiske frivillige, som var med til at få dagen til 
at glide perfekt, ligesom vi igen blev bakket op af vore gode sponsorer. Tusind tak for det. Ikke desto mindre, har 
vi besluttet, at vi ligesom flere andre klubber, i 2018 ikke afvikler det sædvanlige løb, da det både er forbundet 

med udgifter og omfattende planlægning, uanset deltagerantal 



DM 15 m 2018 ungdom
BK holdet og Junior holdet havde 
kvalificeret sig til at repræsentere Fyn til 
DM for kredshold både på 15 m gevær og 
på 15 m luftgevær.
BK holdet blev nr. 4 på gevær og nr. 2 på 
luftgevær. Junior holdet blev nr. 6 på 
gevær og nr. 15 på luftgevær.
Simon Rosenkjær kvalificerede sig til 
Danmarkmester finalen for BK skytter på 
15 m gevær og blev nr. 5

DM 15 m 2018 Voksen
Horne Skytteforening havde 11 skytter med til 
DM Voksen i Vingstedcenteret.
Voksen Stilling holdet havde kvalificeret sig til 
DM for kredshold både på 15m gevær og 15m 
luftgevær, holdet blev nr. 11 på gevær og nr. 10 
på luftgevær. Voksen Åben havde også 
kvalificeret sig både på 15m gevær og 15m 
luftgevær. holdet blev nr. 30 på gevær og nr. 24 
på luftgevær.

I Sommer sæsonen skyder Horne 
Skytteforening 50 m gevær hver mandag kl.: 18.30 og 25 m pistol hver tirsdag kl.: 18.30 
på Telemarken i Faaborg, 200 m gevær skydes hver onsdag i Rødskebøllecentret.

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

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

Horne Skytteforening havde 14 skytter med til 
DM ungdom i Vingstedcenteret.
Landsdelsholdet på 15m gevær fra Fyn vandt 
Sølvmedaljer, på holdet fra Horne Skytteforening 
var Simon Rosenkjær, Anders Dideriksen og 
Nikolai K. Larsen. Landsdelsholdet på luftgevær 
vandt også sølv på holdet var Mark Nielsen,  
Simon Rosenkjær, Sara Jensen og Nikolai K. 
Larsen.

Simon Rosenkjær vandt 
SØLVMEDALJE både på 15m gevær 

og 15m luftgevær i BK1

BK holdet fra Horne Skytteforening vandt 
SØLVMEDALJER på 15m luftgevær. på 
holdet var Mark Nielsen, Simon Rosenkjær, 
Sara Jensen og Nikolai Larsen

Nikolai Kling Larsen har afsluttet Luftgevær 
hvor han blev nr. 5

Horne Skytteforening
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Skydning   ************  en idræt for hele familien

Ved Halvøskydning 2018 deltog 186 skytter fordelt med 
13 pistolskytter, 6 luftpistol skytter, 130 geværskytter og 
37 luftgeværskytter. Der blev skudt ca. 9.500 skud. 15m 
gevær: Horne skytteforening vandt BK-pokalen, Junior-
pokalen, Stilling-pokalen og Åbenklasse-pokalen. 
Fjeldsted/Harndrup vandt Senior-pokalen.

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

DM: Astrid Steffensen blev nr. 8 på 15m gevær og nr. 4 på 
luftgevær, Astrid blev nr. 8 i finalen på 15m gevær. 

Landsdelsholdet Voksen på 15m gevær vandt Guldmedaljer på 
holdet var: Astrid Steffensen,Søren G. Pedersen, Christina 
Ehrhorn, Bent Hansen og Jesper Eckardt.. På Luftgevær vandt 
Landsdelsholdet Bronzemedaljer. på holdet var: Ejgil Jensen, 
Andreas Pedersen, Anders Hansen, Jesper Eckardt og Jacob 
Rosenkjær.

Halvøskydning 2018

Nikolai K. Larsen og Sara Jensen 
modtog BK pokalen

Fynsmester 2018 på 
15m gevær i BK 

klassen.
Nikolai Kling 

Larsen  vandt BK 
skytternes finale 

i Skallebøllecentret

Gæt på flaske 
konkurrencen: Krukke fra 
Horne Gartneri, blev 
vundet af Hans Hansen, 
Sødinge

Tak til alle sponsorer for flotte 
præmier til Halvøskydningen

Horne Skytteforening

Halvøskydning

BK holdet og 
Juniorholdet vandt 
Sølvmedaljer ved 
holdkonkurrencen 
både gevær og 
luftgevær
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HORNE FORENEDE SPORTSKLUBBER 

BADMINTON 

Sæsonen 2017-18 har budt på en masse dejlige og glade oplevelser, og vi vil gerne sige stor tak til 

alle vores spillere. Desværre sluttede sæsonen dog ikke helt af, som vi havde håbet på, da vi måtte 

aflyse vores afslutning for motionister på grund af vandskaden i hallen. Vi regner med, at vi i stedet 

vil holde et arrangement i starten af næste sæson. Selvom der ingen afslutning var, så er 

vandrepokalen alligevel blevet uddelt, og i år gik den til Bent Jessen. 

 

Afslutningen for vores U9-11 blev uden det planlagte spil med forældre og 

søskende i hallen, men vi fik stadig hygget i kantinen med mad og drikke.  

Her blev venskabspokalen uddelt, og i år gik den til Kirstine Rose Hansen.  

 

På trods af vand på flere af banerene, og store, larmende blæsere, fik vi stadig 

afviklet vores klubmesterskab for U13-15: 

 

1. plads: Rasmus Kroggaard 

Christoffersen 

2. plads: Lasse Hinz 

3. plads: Clara Juul Christoffersen  

 

Efter kampene var der også mad og drikke til  

U13-15, med forældre og søskende, i kantinen.  

Vi havde en præmieoverrækkelse, og endnu en 

venskabspokal blev uddelt. Pokalen for U13-15  

gik til Anders Møller Andersen.  

 

Alle vores ungdomsspillere fik sig hver en flot og sej nøglering. 

 

 

Næste sæson starter tirsdag den 7. august med fællesspil fra kl. 18-20 for motionister. 

Tirsdag den 4. september starter sæsonen op normalt. 

 

Sæsonen for vores ungdomsspillere starter torsdag den 6. september.  

U9-11(født i år 2008-2011) fra kl. 16 til 17 

U13-15(født i år 2004-2007) fra kl. 17 til 18.30 
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Horne FS U12 piger er kommet på græs⚽ 
 
Efter en fantastisk indendørsturnering, hvor pigerne vandt stævne efter 
stævne, har de nu startet udendørssæsonen op.  
De er pt. 9 piger i alderen 10-12 år, som træner hver onsdag fra kl. 16-17.30. 
Trænerteamet er Jan Skovhøj, Behailu Alene og Mathias Høgh. Træningen 
består af løbetræning, skudtræning og boldøvelser og der skal selvfølgelig også 
være plads til lidt sjov og hygge. Mange af pigerne har efterhånden spillet 
igennem mange sæsoner og det ses på deres spil og teknik. De har 
efterhånden fået deres faste pladser i forsvaret, angrebet eller på mål og ved 
deres 5 mandsstævner ses det tydeligt at de efterhånden ved, hvor de har 
hinanden og har et rigtig godt sammenspil. Forældregruppen er også godt 
sammentømret og der er god opbakning til deres stævner mht. kørsel og 
heppekor. Pigeholdet har heldigvis nogle handlestærke forældre; da pigerne 
manglede spillertøj de kunne passe, var der straks nogle friske forældre der 
sørgede for at sponsere tøjet. Tak til Ølsted og Allested Vognmandsforretning 
og Nørlundgaard.  
Lige til sidst skal det nævnes at der er plads til mange flere piger født mellem 
2006-2008, der har lyst til at prøve at spille fodbold, så kom frisk onsdag kl. 
16-17.30.⚽⚽ 
Forældregruppen U12 piger HfS 
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Ny daglig leder af fritidsklubben 
 
Fritidsklubben L*egsmarken i Idrætscentret har 
fået ny daglig leder. Det er Heidi Conradsen, 
som har afløst Arne Appelgren. Heidi står for 
klubbens daglige aktiviteter. Hun har en lang 
baggrund som social- og sundhedshjælper i 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Heidi har også i en 
kort periode været medhjælper i Kærnehusets 
SFO, og har således et godt kendskab til flere af 
børnene som kommer i klubben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatisk kontingenttræk 
Horne FS Fodbold har indført kontingentopkrævning via abonnement, hvor 
pengene trækkes automatisk på medlemmernes kreditkort. 

Kontingentopkrævning kan være en tidskrævende proces i en idrætsforening. 
Dels skal de udsendes, og dels skal der følges op, når folk ikke betaler. Det 
nye system gør den proces lettere. 

Første gang medlemmerne skal opkræves 
modtager de en mail med et betalingslink. 

Fremover vil de blot få en mailadvisering om 
forestående betaling, mens selve 
kontingentet automatisk trækkes på deres 
kort. 

Skifter medlemmet betalingskort får de 
automatisk en ny opkrævningsmail med et betalingslink, næste gang klubben 
udsender kontingent.  

Når medlemmet betaler med sit nye kort, tilmeldes det automatisk til 
abonnementsbetalingen 



 
 

 



12

Vandskade i Horne Hallen 

Som de fleste af jer sikkert allerede har hørt, er hallen 
desværre ramt af en vandskade. 

Her i foråret, lige efter de fleste sæsonafslutninger, ankom 
løbeklubben ca. 2 timer efter vores halbestyrer var gået. 
De hørte med det samme en lyd fra hallen som ikke 
plejede at være der. 

En brandslange var sprunget og der lå meget vand på 
gulvet. De årvågne løbere fik slukket for vandet og alarmeret halformanden og vores halbestyrer. 
Vandet blev hurtigt tørret op af vores flittige halbestyrer og forsikringen blev orienteret af formanden. 

Forsikringen sendte med det samme et skadeservicefirma, men ak, skaden var allerede stor. 

I skrivende stund er det lidt over en måned siden og fugtigheden i gulvet er stadig voldsom. Firmaet 
der skal ordne gulvet til sidst, vil have fugtigheden ned under 7% og den er stadig over 26% 

Man regner med at der skal affugtes i op til 2 måneder mere, inden der kan gøres noget. 

Vi krydser fingre for at gulvet er færdigt inden skolen møder efter sommerferien. 

 
Interaktivt spil i Horne Hallen 

Horne Hallens bestyrelse har fået et tilbud hjem på et interaktivt spil som hedder Lü. 

Lü er udviklet i Canada og skulle efter sigende ikke være sat op nogen steder i Skandinavien endnu. 

Det kombinerer motion med viden, leg og læring ved hjælp af et interaktivt setup. Man kan købe det i 
2 versioner, et enkelt og et dobbelt. Vi har på nuværende tidspunkt fået midler fra fonde og kommune, 
men mangler desværre stadig 40.000 kr. for at kunne købe et enkelt system. Vi søger selvfølgelig 
flere fonde og håber på det bedste. 

Du kan læse mere om Lü på www.play-lu.com 

 
Danmark Dejligst 

Som der er skrevet om flere steder har vi fået lov til at afholde Danmark Dejligst her på Horne Land. 
Desværre gik vi i gang med arbejdet alt for sent og måtte til sidst erkende at der ikke var tid nok. 

Derfor har vi valgt at aflyse arrangementet i 2018. Det er både vi og Danmark Dejligst kede af. Derfor 
er vi glade for, at vi allerede nu har fået en tilkendegivelse fra Danmark Dejligst om at vi kan få lov at 
lave et arrangement i 2019. 

Så sidder der nogle som syntes at det kunne være sjovt med endnu en kompetence til CV’et kommer 
her en mulighed. 

Vi søger nogle, der vil være med til at løfte opgaven og vi regner med at gå i gang hurtigst muligt. 

Skriv gerne til formand@hornehallen.dk 
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GADEKÆRLAUGET
SOMMERFEST

Søndag den 8. juli kl. 16.00
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Danske Seniorer i Horne
Efterårsprogram.

24-09-2018 - Kl. 17.00-21.00:
Spisning: Suppe og Peberodskød. Kaffe med småkager
Og underholdning af Liselotte Schaumann.
Pris 195.00 kr. for medlemmer og 245.00 kr. for ikke medlemmer.
Husk tilmelding senest d. 19.09.2018 Lene Tlf. 2947 4034 - Grethe Tlf. 2446 1821

15-10-2018 - Kl. 14.00 til ca 16.30:
Musikerduoen Tommy og Karen fra Gislev kommer og underholder
Pris 35.00 kr. for kaffen, ikke medlemmer betaler 30.00 kr. ekstra

05-11-2018 - Kl. 14.00 til ca 16.30: 
Bankospil, hvor vi selv medbringer en gave, værdi ca. 30.00 kr.
Pris 35.00 kr. for kaffen, ikke medlemmer betaler 30.00 kr. ekstra

26-11-2018 - Kl. 14.00 til ca 16.30 
Arne Mariager kommer og fortæller.: Hund og Kat, og en lille smule menneske.
Pris 35.00 kr. for kaffen, ikke medlemmer betaler 30.00 kr. ekstra

17-12-2018 - Kl. 13.00-16.00 Julefrokost:
Juleplatte og kaffe med småkager, og Luziaoptog fra sfo,en på Horne Skole

I hører nærmere ang. pris og tilmelding.

Hvis i ønsker at Seniorklubben i Horne fortsat skal bestå, så mød op til støtte for
Foreningen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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BORRE! 

Når du, kære læser, læser dette, er min tid 
som præstevikar snart ved at være omme. Jeg 
har siden marts måned haft æren af at passe 
Horne kirke, mens Jesper har boltret sig i 
Eckersberg og guldaldermalere. At stifte be-
kendtskab med jeres flotte kirke og den fanta-
stiske natur, der omgiver den – at køre gen-
nem Svanninge bakker på vej til arbejde (jeg 
bor i Odense) både før og efter, at bøgen er 
sprunget ud, gør et kæmpe indtryk! Forresten 
kunne jeg slet ikke finde kirken, første gang 
jeg skulle møde op og præsentere mig for me-
nighedsrådet i graverhuset på kirkegården. Jeg 
kom nemlig fra vest, fra Assenskanten, den 
aften i februar og alt var bælgmørkt, og jeg 
måtte spørge mig frem, indtil en venlig lokal-
kendt sjæl bad mig køre efter sig i bilkortege, 
for på den måde at sikre sig at få mig landet 
det rette sted. Tak for det! Jeg holdt min 
mund med, at det var mig, der var præsten i 
Jespers fravær, da jeg ikke var stolt over situ-
ationen. For tænk, at jeg ikke kunne finde kir-
ken, det forstår man jo slet ikke, når man nær-
mer sig Horne fra øst, og hvor tårnet på Hved-
holm som et præludium forbereder én på, 

hvad der er i vente, når Horne kirke pludselig 
brager frem på ryggen af halvøen synlig fra 
snart ethvert sted (undtagen altså hvis man 
kommer fra Assens) i al sin middelalderlige 
majestæt.  

Imidlertid er det slet ikke Horne, jeg vil skrive 
om, men Borre, derimod, en lille søvnig 
landsby på Østmøn 12 km øst for Stege i dag 
med højst 300 indbyggere. Tag ikke fejl. En-
gang tilbage i middelalderen var Borre en 
driftig købstad med købstadsprivilegier som 
følge af et heftigt sildefiskeri til Skånemarke-
det! Hvorfor vil jeg nu skrive om Borre? 
Fordi Borre på finurlig vis binder jeres præst 
Jesper, jeres menighedsrådsformand Hanne 
og undertegnede, der er født og opvokset i 
Lendemarke på Møn, sammen. Jeg er meget 
stærkt knyttet til Borre, fordi jeg i hele min 
barndom og ungdom kom rigtig meget hos 
min mormor og morfar, der lige indtil min 
morfars død i 1982 boede og ejede Ryttersko-
len lige ved siden af Borre kirke. Det var mit 
andet hjem. Haven, der hørte til, var paradi-
sets have. 

Min morfar Karl Immanuel Jensen, der var 
lærer og organist ved Borre kirke, ankom fra 
Mors med min mormor Vilhelmine, der var 
tysk, til Borre d. 10. april 1940 sammen med 
min mor på 4 og min morbror på 6. Deres 
rejse fra Jylland var begyndt d. 8. april, og un-
dervejs bliver Danmark besat! Det har nok 
ikke været den nemmeste start med en tysk 
kone. Men de forlod aldrig øen igen, og de 
hviler i dag på henholdsvis Borre og Stege 
kirkegård. Som sagt var min morfar lærer, 
men det blev også til 40 år som organist ved 
Borre kirke. Hvem var så datidens præst i 
Borre under besættelsen? Jamen det var da 
Hannes svigerfar! Og min mor kan huske, at 
hun som lille pige den gang flere gange har 
nejet for pastor Larsen, når han kom kørende 
på cykel ofte i sin præstekjole på grusvejene 
rundt omkring i byen med sin lille kuffert 
bagpå. ”Det behøver du altså ikke”, kan min 
mor også huske pastor Larsen havde sagt, når 
hun nejede, hvilket vidner om, at det jo altså 
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ikke var pastor Larsen, der havde indført den 
skik. Min morfar og Hannes svigerfar må der-
for have haft et samarbejde om gudstjene-
sterne under besættelsen. Det eneste min mor 
husker ud over det, jeg allerede har nævnt er, 
at hun en gang imellem blev sendt op til præ-
stegården i Nørreby for at hente salmenum-
rene til min morfar. Og det var ikke altid til 
pastorens udelte begejstring! Om det var fordi 
præsten var kommet bagud med aflevering af 
salmenumrene eller om min morfar blot var 
lidt for ivrig efter at komme i gang med at øve 
vides ikke.  

Mange år senere flytter en 11 årig dreng, der 
hed Jesper, sammen med sine forældre til 
Borre. På det tidspunkt må jeg have været 16 
år og kom, så ofte jeg kunne, på besøg hos 
mine bedsteforældre i Rytterskolen. Min mor-
far var for længst blevet pensioneret fra Hjer-
tebjerg skole i Elmelunde, hvor Jesper begyn-
der i 6 klasse, og spillede heller ikke længere i 
kirken. Men det står stadig knivskarpt i min 
erindring, at når han var færdig med at spille 
til alle gudstjenesterne påskedag, gjorde han 
altid sin entré i Rytterskolen med et højtide-
ligt: ”Sandelig! Kristus er opstanden!”. Den 
ide være hermed givet videre til jeres dygtige 
organist Anette!!  

Men tilbage til Jesper, der må have færdedes 
de samme steder i Borre, som jeg. Måske vi 
har stået i den samme kø hos bageren eller i 
Brugsen? Kendte Jesper mon familien Hylle-
mose? Måske Jesper en dejlig sommerdag i 
korte bukser har cyklet helt ud til Møns klint 
for derefter at lade vinden og høje Møn, som 
østmøns dramatiske højland kaldes, bringe én 
susende tilbage uden at dreje så meget som én 
eneste omgang på sin cykel i en hel halv time, 
fordi det bare gik nedad og nedad, for til sidst 
at ende i Borre, som ligger i en lavning. I 
middelalderen var lavningen en fjord, der 
strakte sig helt fra Fakse Bugt mod syd til 
Borre! Selvom Jesper og undertegnede ikke 
kendte hinanden den gang, har jeg alligevel 
indirekte haft et lille kendskab til Jesper! For 
Jesper og min bror Jens var jævnaldrende og 

færdedes i de samme kredse i gymnasietiden. 
Jesper har også en gang været med min bror 
hjemme og spise hos mine forældre, hvilket 
sjovt nok står klokkeklart i min mors erin-
dring. Min bror blev siden student. Jesper tog 
en HF, og det foregik alt sammen fra Vor-
dingborg gymnasium. Alle unge, der boede på 
Møn og som ønskede at læse videre efter 
gymnasietiden måtte derfor også rykke telt-
pælene op og flytte til København. Således 
også Jesper og min bror. Ole Christian Mad-
sen, den berømte filminstruktør til Edderkop-
pen, Flammen og Citronen, Nordkraft og Prag 
for blot at nævne et lille udpluk af nogle af 
hans succeser, tilhørte samme årgang og egn, 
flyttede også til København. Man holdt lidt 
sammen, alle de studenter, der kom fra 
samme gymnasium og med mønske rødder! 
Det har man vel brug for, når man blot er et 
par knægte fra landet, der er kommet til stor-
byen og nu skal til at lære at begå sig.  

I hvert fald var de en flok mønske drenge en 
aften, der skulle i byen. Men først skulle de 
lige have lidt at spise på Egmontkollegiet i 
Nørre Allé, hvor Ole boede. Situationen var 
den, at Ole arbejdede i Magasin, og personalet 
havde fået en and i julegave. Så min bror 
Jens, Jesper, Ole m.fl. havde holdt en lille for-
fest på kollegiet, hvor de havde fået stegt an-
den og sikkert også fået den godt og grundigt 
skyllet ned, og nu skulle de så i byen og ud og 
gøre indtryk på de københavnske piger, der 
godt måtte vide, at drengene var kommet til 
hovedstaden. Det var før Jannes tid! Men 
hvorfor betale i dyre domme for en taxa, når 
nu Jesper alligevel arbejdede for 3x34 og 
havde en lille vogn med et lad holdende lige 
uden for? Så op på ladet med drengene, og di-
rekte ind til Eiffel Bar på Christianshavn ( 
verdens mindste bar i øvrigt, og hvor man al-
tid står som sild i en tønde). Baren eksisterer 
den dag i dag. Der blev selskabet så hældt af - 
til stor irritation for barens andre gæster, for 
mønboerne – ikke at forveksle med molbo-
erne - stank af stegt and til stor gene for den 
lille bars andre gæster – i særdeleshed de 
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kvindelige! Her hjalp ingen god deoderant! 
Om Jesper også fragtede drengene tilbage 
igen efter festen, melder historien ikke noget 
om.  

Pinsen står for døren, når dette blad udkom-
mer. Vi fejrer pinsen i Horne med en frilufts-
gudstjeneste, hvis vejret tillader det, og ellers 
rykker vi ind i kirken. Pinsen falder 10 dage 
efter himmelfarten, og med pinsen afsluttes 
påsketiden. Den tid, hvor Jesus var på jorden 
er forbi, og den tid, hvor kirken skal fortælle 
om, hvad Jesus har gjort, skal begynde! 

Tak for den tid, jeg fik lov at virke i Horne! 

Helle Frimann Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

præst 

 

 

 

Alle ved kirken takker Helle Frimann Hansen for det gode samarbejde i forårets tre måneder.  
Helle nåede lige at møde konfirmanderne til en enkelt undervisningsgang i Fåborg og til et forældremøde 
i kirken. En truende lockout lurede i baggrunden, men den 27. april kunne Helle konfirmere sognets fine 
konfirmander i en smukt pyntet kirke. Udenfor skinnede solen og flagene i flagalleen på Kirkevej vajede 
for første gang. Alt virkede sammen. 
Helle har forkyndt i kirken med et personligt islæt, der har fået os alle til at lytte. 

I skrivende stund springer alting i naturen ud og forandrer verden. Menighedsrådet har også tænkt sig at 
forandre - om ikke verden, så dog kirkens kommunikation med omverdenen. For tiden er et udvalg ved at 
undersøge forskellige muligheder for at få en ny hjemmeside til erstatning for hornepraesten.dk, som er 
blevet nedlagt. I løbet af sommeren håber vi at være klar med hjemmesiden, og vi vil gøre os umage med 
at give oplysninger videre til alle i sognet om den. 

Indtil da er Jespers nyhedsbrev, Fyens Rundkirke, Horne på facebook, Lysavisen hos Spar og Provianten, 
HLA og Opslag i forretninger de måder, vi vil komme ud med nyheder til jer. Alle er velkomne når som 
helst at ringe eller skrive til mig om hvad som helst, der har med kirken at gøre:  
4035 8387 eller hannewolfsberg@gmail.com 

29. maj kl. 19.30: Aftensang med vores organist, Anette og vores kirkesanger, Louise. 
Temaet er Kom blide vår og sommer skær. Anette og Louise er talentfulde, flittige og gode 
til at få forsamlingen med. Programmet er en blanding af fællessang og optræden.  Enhver, 
der har 40 minutter denne lyse majaften, kan komme og åbne sig for poesien og musikken, 
som duoen er så god til at formidle. 

Nyttige numre:        Jesper Præst: 6260 1041(gerne 12-13);                    Bjarne Graver: 5224 1960 

Velkommen tilbage efter studieorloven, Jesper Hanne Wolfsberg har redigeret kirkens stof 
til HLA 
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Gudstjenester i Horne Kirke 

  
  
Søndag  den 20. maj*  10 -11    Helle Frimann Hansen                   

Mandag   den 21. maj  10 -11    Helle Frimann Hansen                    

Søndag  

  

den 27. maj  9.30 -10.30  Helle Frimann Hansen**                  

Søndag  den 3. juni   10.30 - 11.45  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 10. juni  9.30 - 10.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 17. juni  9 - 10    Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  

  

den 24. juni  10.30 -11.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 1. juli   10.30 - 11-30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 8. juli   11.30 - 12.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag   den 15. juli   10.30 - 11.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag   den 22. juli   9.30 - 10.30  Vibeke Hammerum  

Søndag  

  

den 29. juli   11 - 12    Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 5. august  9.30 - 10.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 12. august  9 - 10    Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 19. august  11.30 - 12.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  

  

den 26. august  10.30 - 11.30  Jesper Hartvig Svärd  

Søndag  den 2. sept.    10 - 11 Jesper Hartvig Svärd  
 

  

*Pinsedag(udendørs gudstjeneste)      ** Helle Frimann Hansens vikariat slutter  

  

 Gudstjenestetiderne kan også ses på/i:  

 sogn.dk -   app’en kirkekalenderen -  lysavisen -  Ugeavisen.                    
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

   
De kan noget, vores elever på skolen. Vi har ind imellem besøg af nye familier med børn, 
der er nysgerrige på, hvordan skolen her fungerer. De må opleve noget godt, og jeg gætter 
på, at den imødekommende måde eleverne tager imod gæster, har betydning for, at skolen 
bliver valgt til. Elever i klasserne er jo vores eksistensgrundlag, så tak til personale, elever 
og forældre for at være med til at lave god skole.  Charlotte Jørgensen, afd.leder 

 
Brahesmindebussen bruges flittigt. Med Palle Find bag 
rattet kommer eleverne bl.a. til Fjord og Bæltcentret i 
Kerteminde, Dyreborg, Naturlegepladsen, teater, Fåborg 
Museum, snart Brandts og så videre. Kultur, natur og 
undervisning uden for skolens sædvanlige rammer.  
Siden juni måned 2017 er det blevet til godt 8.000 km. 
fordelt på både afd. Horne og afd. Svanninge. 

 
Renovering af faglokalerne i skolens kælder. En længe ønsket renovering af lokalerne i 
kælderen starter til efteråret. Arbejdet er sat til start i uge 46 og hvis planerne holder, 
skulle vi efter sommerferien 2019 starte op med bedre lokaleforhold i musik, 
håndværk/design samt billedkunst. 

Havet – 12. emne i Grøns Flag-rækken. Eleverne dannede hold på tværs af klasserne og 
var bl.a på ekskursion til stranden ved Dyreborg Skov og besøgte Fjord og Bæltcentret i 
Kerteminde. 

Lærke Ø og Benjamin fra mellemtrinet 
interviewede elever fra indskolingen:  

Hvad lavede i ?: 
Ida og Sara: Vi blev delt op i 2 hold. Hold 1 
skulle kigge på krabber og det andet hold 
kiggede på udstoppede dyr. Der var en 
grotte under vandet med sæler. Sælerne 
fodres og lavede tricks. 

Viktoria og Sara: Vi klippede dyr ud. Og os 
der turde prøvede at holde krabber.                                        0 kl. og M1 rører ved krabber 
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Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 

   
Forårs-sfoen i Horne er kommet rigtig godt i gang. I forbindelse med forårs-sfo’ens 
opstart er 1. klasse ”rykket op” på 1. salen, hvor de hygger med 2. og 3. klasse. 0. og 
forårs-sfo hygger på stuen. Børnene nyder at være ”de store” - i forhold til 
børnehavenbørnene;-) Vi har gang i en masse aktiviteter bla. massage/historie om 
fredagen. Børnene slapper af og nyder at få massage af deres kammerater. 

 

 

 

 

 

Vi har værksteder, hvor vi har bygget puslespil, knyttet armbånd, lavet håndmaling, haft 
aktiviteter i salen og meget mere. 3. klasse har tegne-værksted hver tirsdag. De unge 
mennesker går op i deres tegning med liv og sjæl, og de er meget koncentrerede. 

 

   

Vi er en del udenfor - hvor vi tager cykler og sandting ud. Boldspil -især fodbold- bliver 
der spillet en del af på multibanen. 

Vi er ved at komme i gang med vores bålaktiviteter. Det er hyggeligt at sidde ved bålet og 
få snakket sammen - om både stort og småt.  

 
 



Brahesminde Skoler og Børnehuse  

 
Børnehaven har sagt farvel til Søren og så har vi budt velkommen til en ny pædagog, Ole 
Bak Lauritsen. Ole er vores nye IT- og naturmand.  
 
Nyt tiltag i børnehaven - Morgen kaffemik. Vi serverede friskbagte boller fra kl 6.15. Der 
var 25 forældre, som gav sig god til at komme den morgen. Det blev en bragende succes, 
som vi gerne gentager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Peter spiller musik med Bamserne Hurra! 
Hornes første lyskryds 
Til stor begejstring for børnehaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Børnehaven var selvfølgelig  

med til skidtindsamling i Horne. 
                  Der blev samlet flere poser fulde! 
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Sidste nyt fra Horne Blandede Kor. 

Forårs sæsonen er i gang, og vi har haft flere festlige lejligheder, hvor koret har deltaget. 

30 marts hyldede koret Jens Hansen, vores førhen meget aktive sanger, ved hans 80 års fødselsdag, i Horne 
forsamlingshus. 

Jens og hans hustru Karen, har været ivrige deltagere i alle korets arrangementer, og det er på deres dejlige 
plet ved Signebjerg strand, vi holder korets sommerfest. 

Lørdag d. 21 april , brugte koret det meste af dagen , på at indøve vores forårs repertoire. Vi har flere 
spændende koncerter på programmet, som vi skal deltage i. 

Den 16 maj er det Fåborgegnens Efterskole , der lægger hus til en fin aften , med deltagelse Horne 
Mandskor, Horne Symfoni orkester ,efterskolens kor, og så os. Det er en stemningsfuld aften, hvortil alle er 
velkomne. 

Lørdag efter pinse, skal koret deltage i korfestivalen i Fåborg . Her synger vi , som et af mange kor, 
forskellige steder i gaderne i Fåborg. Sluttelig giver alle deltagende korkoncert i kirken. Hvis vejrguderne er 
med os, er det en dejlig dag, med mange glade korsangere. 

Som sidste koncert inden vores afsluttende sommerfest , ser vi frem til, igen i år , at optræde i Tivoli,  på 
Pantomime teateret ! Det er en oplevelse . Vi lukkes ind ad baggangen, op af de gamle trapper, bag 
kulisserne med alle kostumerne, og ud på den historiske scene . 

Lidt sceneskræk har vi jo nok , men vi har vores trofaste fans med, da ægtefæller kan komme med , på en 
rabat billet.  Så vi klarer det. 

Vi er gennem flere år , blevet dirigeret af Mette Stig Nielsen. Hun er en meget dygtig og vellidt dirigent. 
Desværre vil hun gerne på pension, så nu søger vi med lys og lygte , efter en der har lyst til at dirigere os.   

Den 15 juni er sæsonen slut, men vi starter igen d. 3 september. 

Vi synger i aulaen på Horne Skole , hver mandag kl. 19.30 til 21. 45 . 

Vi er nogle og tredive medlemmer , i den modne alder, men optager meget gerne nye sangere, også med 
unge stemmer. 

Ref Karen 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land   
 
Efter årsmødet består lokalrådet af følgende: 
Formand:  Elna Johansen 
Næstformand: Jørgen Bächler 
Sekretær:  Ron Clausen 
Bestyrelsesmedlemmer:  Lis Kjeldgaard, Michael Jungfeldt, Morten Jæger Rasmussen og 
  Peter Simonsen  
Suppl. til bestyrelsen: Marianne Larsen 

 
Udpluk fra beretning 2018 ved Årsmødet den 20. april 2018 
 
Lokalrådet prioriterer bosætning som et af de vigtigste indsatsområder, lokalrådet skal arbejder 
med. Vi har brug for øget bosætning for at udvikle området og holde liv i skolen, børnehaven og 
hallen. Lokalrådet Horneland har derfor i samarbejde med de øvrige 5 lokalråd i Faaborgs opland, 
arbejdet med et projekt om at brande området i f.t. øget bosætning. Overskriften på projektet er: 6 
lokalråd i aktion for øget bosætning i Faaborgs attraktive opland.  
Der er trygt et flot omslag med plads til indstik fra ejendomsmæglerne, pengeinstituter samt 
lokalrådene, der lavede temabeskrivelser. Desuden blev der lavet 3 forskellige film fra de 3 områder 
i Faaborgegnen, hvor Horneland fik sin egen.  
Undersøgelser viser, at de 3 vigtigste grunde til at folk flytter til et område er: 

- skøn natur – det har vi her på Horneland 
- billige boliger – det har vi også 
- stærke sociale fællesskaber – her vil der altid være mulighed for at gøre mere. Det er nemlig 

også vigtigt at vi fastholder de tilflyttere der kommer, og det gøres bl.a. gennem sociale 
fællesskaber. 

 
Borgerbudget. 
Lokalrådet stod for afviklingen af borgerbudget 2017, hvor der i alt var 28.500 kr. til hvert af de 6 
områder i Faaborg egnen som valgte at stå for afviklingen. Afstemningen på Horne land foregik 
samme dag som der var kommunevalg, og der var 809 der stemte om, hvilket projekt der skulle 
have pengene. Alle pengene gik til Horne lands støtteforening til flagalle projektet.  
Der har i år været evalueret på afviklingen af borgerbudget i den 3 år det har været på dels møder i 
de 3 egne og et fælles møde. Der er bred enighed om, fremover at opdele puljen i 3 lige puljer til de 
3 egne. Den 17. maj bliver der opstartsmøde i Faaborgegnen omkring afvikling af borgerbudget. 
Her skal de fremmødte tage stilling til, om egnene i fællesskab skal stå for afvikling af 
borgerbudgettet, eller beløbet igen skal deles ud i de lokalområder der gerne vil stå for det.  
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Velkomst af nye borgere: 
Der er velkomstgrupper både i Dyreborg, Bøjden og Horne/Bjerne, som går ud og byder nye 
tilflyttere velkommen. Lokalrådet arbejder med at få koordineret det velkomstmateriale der omdeles 
i de 3 områder, således at vi får en fælles mappe med materiale fra alle tre områder.  
 
Kollektiv forsikring: 
Fynsland har tegnet en kollektiv Erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikring, som de fleste lokalråd 
i kommunen har tilmeldt sig og det har vi også. Forsikringen dækker de frivillige, der udfører 
arbejde for lokalrådet. Desuden kan de foreninger som ikke i forvejen er dækket af en kollektiv 
forsikring få dækket deres frivillige. FMK dækker omkostningerne til forsikringen fra 2017 ved at 
de har forhøjet tilskuddet til lokalrådene.  
 
Hjemmesiden: 
Lokalrådet har fået lavet en ny hjemmeside. Vi har haft proffessionel hjælp til at få det lavet, og nu 
skal vi gerne selv kunne vedligeholde den. Gå ind på www.horneland.dk og se bl.a. hvad der sker 
under lysavisen.   
 
Turistfolder: 
Lokalrådet arbejder også med at styrke turismen og synliggøre de mange tilbud der er på Horne 
land. Sidste forår fik vi lavet en lille turistfolder, som blev omdelt til campingpladserne, B&B, 
købmanden og turistkontoret i Faaborg. Folderen blev trykt i 2000 stk. og den har været meget 
populær og er gået som varmt brød. Vi har lidt tilbage, men skal have trygt en ny potion inden 
turistsæsonen starter.  
 
Lysavisen:  
Lysavisen fungerer og den bliver opdateret hver 14. dag. I Horne hænger lysavisen hos købmanden 
og i Dyreborg hos provianten.  
 
Arbejdsgrupper: 
Der er en række arbejdsgrupper under lokalrådet, som udfører et frivilligt stykke arbejde.  
Forskønnelsesgruppen, som er den gruppe der tager sig af forskønnelsen af vores lokalområde, og 
som også holder Sørens have.  
Velkomstgruppen, som går ud og byder nye tilflyttere velkommen.  
Varetursgruppe der kører varer ud til nogle få ældre på Horne land fra Spar købmanden.  
Der er brug for flere frivillige til arbejdsgrupperne, så er du et par timer tilover en gang i mellem, så 
vil vi meget geren høre fra dig.   
 
 

Efterlysning: 
Da Lokalrådets nuværende kasserer har valgt at stoppe, søger vi en ny kasserer, der 
vil påtage sig jobbet. Er du interesseret kan du henvende dig til formanden for 
lokalrådet: elna@horneland.dk eller på tlf. 62601991.  
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Rejsning af Majstang søndag den 6. maj 2018 i Sørens Have, Søren 
Lundsvej i Horne.  
For femte år i træk mødtes vi i Sørens Have til majstangsrejsning. Igen i år var vi heldige med vejret 
til arrangementet. Solen strålede fra en skyfri himmel - en rigtig dejlig forårsdag med over 20 
grader. Det er efterhånden 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.  
I år var der mødt over 100 mennesker frem til arrangementet. Børnene legede medens krandsen blev 
bundet. Søren Hillers, medlem af kommunalbestyrelsen holdt tale. Han var med kort varsel sprunget 
til, da Bjarne Bekker var blevet syg, og ikke kunne komme og holde tale som planlagt. Søren talte 
om det lokale fællesskab, som er vigtig at dyrke på tværs af generationer og kulturer.  
Horne mandskor sang nogle sange fra deres repetorade og sang for på fællessangene.  
Lokalrådet er vært ved kaffe og kage. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. 
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Horne Lands Støtteforening 
 

Konfirmation, majstang og flagallé! 

I anledning af konfirmationen i Horne Kirke blev  
første etape af flagalléen taget i brug.  
Der var flag på Kirkevej og Søren Lundsvej.  
Sammen med solskin og de unge konfirmander var 
det et rigtigt flot syn som mødte dem, der kom forbi. 
Ligeledes var 1. etape af flagalléen oppe, da majstang 
med krans blev rejst i ”Sørens have”. 
 
Vi venter stadig på godkendelse fra Vejdirektoratet for  Konfirmation i Horne Kirke 
for at få Hornelandevej med.   - et af flagene på P-pladsen. 
      
Når vi har fået gravet alle huller til den planlagte flagallé, vil der komme en officiel indvielse 
af flagalléen – for vi er klar med stænger, flag, vogn og mandskab. Dog kunne vi godt 
bruge flere frivillige til opsætning/nedtagning af stænger. Så har du lyst til at give en hånd 
med, så kontakt Ib Birkemose på tlf. nr.: 20 78 56 29 eller på mail:ibharbi@gmail.com 
 
Økonomisk støtte 
Flagalléen kunne ikke blive en realitet uden økonomisk støtte fra fonde og lokalsamfundet. 
Vi sender en stor tak til alle som har støttet flagprojektet. Projektet blev sparket i gang da 
støtteforeningen fik 20% af SPAR HORNEs markedsdag. Siden fulgte sponsorater fra 

CH Udlejning og Horne Vognmandsforretning.  
Horne Sogns Menighedsråd har også bidraget med 
økonomisk støtte. Ligeledes har beboerne på Horne 
Land bidraget - da Borgerbudgettet tilfaldt ”projekt 
flagallé”. Desuden er der solgt ca. 200 stk. Folkeaktier. 
Bjarne Bekker har givet sit overskud fra salget af sine 
bøger ved julestuen i Horne Forsamlingshus. 
Sparekassen Sjælland Fonden og Sydbank Fonden  
har også begge givet et beløb til flagalléen. 
 
 
 

                 
 
 

Mette og Jacob Stage fra   
Horne Vognmandsforretning          
syntes så godt om ideen,  
at de kvitterede med et flot 
beløb til etableringen.    
 
 
 
Første etape af flagalléen på Kirkevej                                                                 



27

Bøjden
BeboerForening

Bo bedre i BøjdenBo bedre i Bøjden

Når denne udgave af HLA ligger i jeres postkasser,
har vi i Bøjden ligesom i Horne og i Dyreborg samt
mange andre steder i landet haft affaldsindsamling,
hvor en snesmorgenfriske bøjdenboere samlede ca.
40 kg. affald af forskellig art. At der ikke var mere
affald tyder på, at vi i Bøjden er ret gode til at rydde
op efter os selv på land, vand og strand. Værst er
det nok på dæmningen ud til færgehavnen. 

I
Igangværende aktiviteter:

Mandage kl. 15.00 : Petanque
Tirsdage kl. 19.00: Krolf
Onsdage kl. 18.00: Rundbold

Alle 3 dage på legepladsen
- og der er god plads til dig også!!

Kommende aktiviteter:
Onsdag d. 16. maj - kl. 19.00 - 21.00: Fugletur ved Dyndkrogen. Varm trøje, fornuftigt

fodtøj, kikkert anbefales. Medbring selv kaffe etc.
Fredag d. 23. juni - fra kl. 18.00: Skt. Hansaften: Grillen tændes. Snobrød til børnene

(husk pinde). Øl, vand, vin kan købes. Arrangement
for børnene inden bålet. Bålet tændes kl. 20.30.

Onsdag d. 27. juni - kl. 18.00: Snapsetur i samarbejde med Faaborg Snapselaug.
Mødested: Familiehaverne. Medbring madkurv og
drikkevarer.

Lørdag d. 7. juli: Loppemarked: BBF deltager med en stand på
Anders Lysemoses plads.

Onsdag d. 11. juli - kl. 17.00: Kajaktur på Bøjden havn. Pia fra Bønnelundgård
giver en gratis prøvetur i Hobie-kajakkerne. Tag
madkurven med.

Velkomst til nye beboere:  Vi vil gerne kunne byde nye bøjdenboere
velkommen, så hvis du får nye naboer, vil vi gerne vide det. 

Kontakt: Lisbeth Stage: 2553 6821
eller Jan Uwe Petersen: 2342 8943

Se mere på: www.bojdenbf.dk
HLA/05.18/JP
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Den frivillige købmandsbutik ”Provianten” 
blev i februar måned renoveret og fremstår 
lidt større og med nye farver og et nostalgisk 
præg. 
Der er skabt et lille cafehjørne, hvor der kan 
købes en kop kaffe, mens man overvejer sit 
køb eller får en snak med de lokale om de 
ting, der lige ”rør” sig. 
Kig ind på din tur rundt på Horne Land. 
Åbent dagligt: 7.30 - 10.00 og 16.30 - 19.00 

Dyreborg Motion har gennemført en flot 
vintersæson med spinning 3 x ugtl. Der er 
25 cykler til rådighed, så der er plads til  
flere deltagere. 
Onsdage fra kl ca 18.15 efter spinning har 
Anna undervist i gymnastik, hvilket har   
været særdeles godt tilrettelagt for alle. 
 
Der er nu en forårssæson med udendørs 
cykling i gang.  
Tirsdage kl 17.30 med gymnastik efter          
ca 1 times cykling. 
Søndag kl 9.30 på racercykel. 
Mødes ved Kulturhuset og alle kan deltage. 
 
Vi deltog i Affaldsindsamlingen 22 april og 
mellem 12 og 14 mennesker gik området 
tyndt og fik samlet ca 8 sække, samt andet 
skrammel. Vi sluttede med kaffe og dejlig 
brunsviger fra Horne Lands Støtteforening, 
hvilket blev nydt på den yderste mole i   
strålende sol. 

Der blev afholdt tøndeslagning i            
Kulturhuset søndag d. 11 februar. Vejret 
var forrygende blæsende, regnfuldt og   
isnende koldt, så tønden kom op mellem 
søjlerne indendøre og ind vrimlede det med 
søde prinser og prinsesser - spidermænd og 
stærke mænd, der alle fik en                          
fastelavnsbolle og gav en sang. 
 
 
Ved Beboerforeningens generalforsamling 
blev der atter udnævnt ”Årets Dyreborger”. 
Dette blev Elin og Leif Andersen, som er 
model for hvor meget hjælpsomhed og  
positivitet kan betyde for vores område. 
 

Tovholder: Marianne Egelund: 21202483 
mail: marianneegelund8@gmail.com 

Vi håber på en god sommer og ses til        
Sct Hans bål lørdag d. 23 juni ved                   
Barkkedlen. 

D
er planlæ

gges Fest på H
avnen m

ed forskellige aktiviteter 25 august - sæ
t kryds i kalenderen. 

Hold dig orienteret om de forskellige aktiviteter ved at modtage ”DyreborgNyt.” 
Tilmeld dig ved at klikke ind på www.dyreborg.nu 

Eller send en mail til Marianne Egelund 

Støt Kulturhuset ved at deltage i Loppemarkedet  
12 og 13 maj med salgbare lopper og købelyst. 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 
 

Folkemindesamlingen fejrede sit 90 års jubilæum hele weekenden den 3.-4. 
marts. 
Lørdag den 3/3 med en reception for indbudte gæster, og søndag den 4/3 
med  Åbent –Hus og forskellige udstillinger. 
 

Mange lagde vejen forbi og så de mange luftfotos fra sognet, de øvrige 
udstillinger samt fik en god  snak ved kaffebordene. 
 
 

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

Bestyrelsen vil gerne sige TUSIND TAK til alle, som hjalp til med at 
udstillingsdage og reception gik så godt. 

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

Husk at kigge ind på vores hjemmeside:  
www.hornelandsfolkemindesamling.dk 

 

Her kan man altid finde ”nyt om gammelt” både i billeder og beretninger. 
 

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

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts, og vi kan efterfølgende 
konstatere, at bestyrelsen er den velkendte: 
 

Knud Jakobsen, Hanne Dahl, Jørgen Hansen, Marie Hinz,  
Martin Kej, Tove Jungfeldt og Annette Hjeronymus. 

 

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

Vi minder om vores åbningstid: Den 1. onsdag hver måned  
kl. 19 – 22.  

 (August dog ferielukket) 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
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HORNE LAND FØR OG NU 
 

Gudrun og Anton Pedersen  Et ungt, nygift og energisk ægtepar overtog i april 1941 et af Hornes dengang 3 bagerier. Det var Gudrun og Anton Pedersen. Mine forældre og senere også forældre til tvillingerne Birthe og Ole. Mor kom fra Glamsbjerg, hvor hendes forældre havde startet Glamsbjerg Vognmandsforretning. Mor var barn nummer 11 i en søskendeflok på 12. Hendes far døde da hun var 6 år gammel, så der var ikke råd til uddannelse. Mor kom i brugsen i Øxnebjerg mellem Glamsbjerg og Assens, hvor hun var i 11 år. Far voksede op i Høed – mellem Flemløse og Ebberup - som nummer 7 af 8 børn på et husmandsbrug. Fars slægt stammer fra Millinge og har blandt andet ejet Solbjergård. Som den eneste af sine søskende fik far en faglig uddannelse. Blev udlært bager i årene 1930-34 i Hårby. Jeg har hans lærekontrakt og kan se, at han var på kost og logi, der dog ikke omfattede vask af tøj. Det cyklede han hjem til Høed med. Lønnen var det første og andet år på 50 kroner. År tre steg den til 75 og sluttede med 125 kroner i det fjerde og sidste år. Efter udstået læretid har far trods en massiv ledighed arbejdet som svend både på Sjælland og i bageriet i Østerby, som nu også for længst er nedlagt. Mor og far mødte hinanden ved et bal på Å badehotel. Her var Amor også med og skød sin pil mod det unge par. De var uadskillelige siden og elskede hinanden højt. I 1941 blev bageriet på Horne Landevej sat til salg. Det unge nygifte par overtog det for 21.000 kroner. Bageriet havde dengang lergulve og ovnen blev opvarmet med kul. Senere blev gulvet udskiftet med terrazzogulv, og der blev installeret oliefyr til opvarmning af de to ovne. I de første svære krigsår blev de daglige vareture foretaget med en hestetrukket varevogn. Ofte var det mors opgave, selvom jeg var kommet til i 1942 og også krævede hendes tid. Det har været barske vilkår. Kunderne skulle besøges. De kom ikke af sig selv. Og vareturene strakte sig ud over Horneland til Faaborg, Diernæs, Svanninge og Millinge. Under en luftalarm en mørk vinteraften var mor nået til Alleskoven. Hun fortsatte. Hun skulle være færdig og hjem til sit barn. I den mørke skov drejede hun for tidligt og endte i skovkanten, hvor der ingen vej var. Angsten meldte sig. Hun lagde tømmerne og græd. Men så tog den gamle trofaste hest – Lotte – over. Den bakkede tilbage på vejen og fandt selv ned på gården, dybt inde i skoven. Det er godt ind imellem at blive mindet om de kampe ens forældre måtte kæmpe i et land besat af en fremmed magt. Efter krigen blev Lotte sat på pension ude på Knold. En veltjent Ford A, der havde tilhørt min onkel i Glamsbjerg, blev taget i brug som varevogn. Den gjorde det muligt at øge kundekredsen helt til Håstrup og Faldsled. Kun mandag var der ikke vareture. Vi børn har brugt mange timer ikke bare i bageriet med at skrabe plader og andet, men ikke mindst som hjælp under vareturene.  Jeg var nok ikke lige glad hver gang, jeg blev kaldt ind fra legen med kammeraterne, fordi pligten kaldte. Men de ture har givet os børn en ballast og en forståelse for de vilkår kunderne levede under. Vi kom jo både hos godsejeren og hans løsarbejdere. Hos håndværkere, handlende og ikke mindst landmænd, som jo dengang ofte havde både karle og piger boende. Mange munde at mætte. Det var det, vi levede af. Den omfattende og forskellige kundekreds lærte os meget om  livet udenfor det trygge barndomshjem. En lærdom, vi alle har haft stor glæde af senere i livet. Hjemme i bageriet var der altid travlt. Vi fik brug for ekstra hjælp. Der blev ansat en svend og en lærling og vi fik også ung pige i huset. Senere også en brødkusk. Alle boede de hos os. Vi var en stor familie. Alle hjalp til med alt. Også med at passe grise, som far anskaffede for at undgå madspild. Vi leverede svin til slagteriet. Ikke altid de slankeste af slagsen, de fik nok for meget wienerbrød. Det pulserende liv var vores hverdag. Altid var der en parat, hvis vi børn skulle have hjælp eller et trøstende ord.  Arbejdsdagen startede i bageriet klokken 4 om morgnen og sluttede, når vi gik i seng. Mor var  



31

altid den sidste, der lukkede og slukkede. Der var undtagelser fra den pulserende hverdag. Mandagen var fridag. Der elskede mor og far at tage os med til Damsbo Strand eller en tur på Næsset. Enkelte gange længere væk. Men så var det normalt familiebesøg rundt på Fyn. Men en juleaften og - morgen vil altid være noget særligt i mit bibliotek af minder. Der havde vi børn mor og far for os selv. Der skulle der ikke bages eller bringes brød ud. Ingen butiksklokke. Bare julemelodier og tid til at sidde sammen i kærnefamilien.  Bageriet udviklede sig. Nye maskiner kom til. Varebiler blev udskiftet. Men i takt med afvandringen fra landbruget svandt også behovet for de lange vareture. Og kunderne var jo selv blevet mobile og kørte dagligt forbi bageriet. Resultatet blev, at far stoppede vareturene. Det blev en stor omvæltning. Nu var mor og far alene med en enkelt medhjælp, der ikke boede hos os. Og økonomisk tror jeg, det var de bedste år. Vi børn flyttede hjemmefra. Fik vort eget liv. Et liv, hvor det vi fik lært derhjemme, kom os til stor gavn livet igennem.  Men alt har en ende. Og for bageriet på bakken i Horne skete det desværre meget dramatisk. En sommerdag i 1975, hvor mor og far sad og nød en kop aftenkaffe kom bageren fra Bøjden – Bent – spænende ind. Det brænder Anton!!! Der var sket en selvantændelse på loftet over bageriet. Stuehus og baghus blev reddet. Men der kom aldrig gang i bageriet mere. Et kapitel i et travlt men vidunderligt liv med bageri og centrum for vor vort barneliv var slut.  Minderne er tilbage. Stolte, stærke og kærlige forældre hviler nu på kirkegården i Horne.  Poul Erik – bedst kendt som bagerens søn fra Horne.  

                                         Anton, hans far og Lotte  Poul Erik som ”bagersvend” ca. 1948  

                            Anton og Gudrun ca. 1965                           Bagerfamilien ca. 1954          



  
BBørneteateret OSCAR   

pprræssenterer:  
  

OOSCAR ––  RRejsen ttil Jorden  
  

ii  HHorne Forsamlingshus  
LLørdag d. 116.. og søndag d. 1177..  jjuni  

BBegge dage kll. 14.00   
 

Cafeen har åbent  
Entré 25 kr. pr. person 

BBillletter sælges fra 1. juni hhos SPAR Horne  

KALENDER 2018
DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
MAJ

o Horne Pe anque Spil ver e p n llen 9 0 o
19

manda e Horne Seniorid Krolf Ban olevej 15
24 Horne ole M d p olen 16-19
26 Horne l Kor Faa or Ko val Faa o 10
27 Meni edsråd A ensan Horne 19

JUNI
02 Horne l Kor Korda e Tivoli
06 Fo mindesamlin å o ø ende olevej 2 19-22
12 6 Horne and vis eneralforsamlin Horne ole 19
16 en l orden Forsamli us 14

Bøjd oerfo an Familie averne 18
Dy or e oerfo an ål v edlen

27 Bøjd oerfo Snapse ur Familie averne 18

JULI
04 Fo mindesamlin å o ø ende olevej 2 19-22
07 Bøjd oerfo oppem p nders ysemoses plads
08 Gade ærlau somm Ved 16
11 Bøjd oerfo ur Bøjd avn 17
27 -29 HfS o old iverpoo o old ole ound

AUGUST
06 Horne and vis deadline Mu o en 12
e 4 Horne and vis av ud ommer Horne and
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