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Kære Læser 

 
 

Den nuværende ejer af Hannes-Lyst og hans Bedstefar, 2 x Jørgen Hansen i 
Høstens tid 1939 
 
 
Her kommer Horne Lans Avis i farver, og sådan vil det være fremover, hvilket blev 
besluttet på generalforsamlingen i juni måned. Prisen pr. indlæg bliver lidt dyrere, 
men avisen ser til gengæld mere læsevenlig ud. 1 side koster nu 500,00 kr. og ½ 
300,00. Af og til bliver vi nødt til at redigere lidt hist og her for at få sidetallet til at 
gå op i tal deleligt med 4.  
. 
Denne gang er der et læserbrev i, skrevet af en ung hollandsk pige, som bor på 
Sønder Hjørnevej. Hun tilbringer det meste af sin tid på ryggen af en hest, og hvor 
aktiv hun er, beviser dette. Dagen efter, hun blev student, rejste hun til Texas med 
Team Danmark for at deltage i Western Ridning. Det er utroligt, hvad hun kan 
udrette på en hesteryg. 
 
Derudover er der en masse tilbud om diverse aktiviteter i den kommende tid. Så 
bare klø på, der er nok at deltage i. 
 
En lille bøn til jer læsere. Vi mangler en fast omdeler til omdeling af Horne 
Lands Avis i Horne 4. gange årligt samt afløsere til hele Horne Land 
     

På redaktionsudvalgets vegne 
    Jonna Kej 
 
 

BESTYRELSE – REDAKTION 
 

Vibeke Bargfeldt, formand, Vesterballe 41, Horne, telefon 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 47- 2018 sendes via e-mail 
        på adressen hla@horneland.dk eller afleveres Multoften 5 
 

DEADLINE er mandag den  05.11.2018 kl. 12.00 
 

Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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PULS & STYRKE 

 
Da vores instruktør for puls/styrke og Hit 

fit er under uddannelse, og der indgår 
praktik, tilbyder vi en to-delt sæson for 

disse hold. 
 

Det vil sige: 
 

Sæsonstart er i uge 37 og træning 4 uger 
frem. 

1 hold koster 80 kr. mens deltagelse på 
begge hold koster 100 kr. 

 
Opstart igen efter nytår 2018 uge 2 og til 

sæson slut uge 12 
1 hold koster 200 kr. mens deltagelse på 

begge hold koster 300 kr. 
 

Vi glæder os til at se jer  

 

Nyt gulv i anneks – det bliver så flot!! 

Horne Hallens anneks, har i lang tid trængt til en fornyelse af gulvbelægningen. Horne Gymnastikforening har 
derfor valgt at forære hallen et nyt gulv dertil. I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på det 

håndværksmæssige, og kan begynde at rykke alle redskaber og rekvisitter tilbage i annekset.  

Nogle ting vil få ny plads, og vi vil forsøge at indrette lokalet så hensigtsmæssigt som muligt for alle. Vi håber alle 
brugere vil hjælpe med at holde god orden, og passe på både gulv, redskaber og rekvisitter, så tingene holder. 

 

 

Bestyrelsen i HGF har  
været i gang i varmen, 
og har lagt de knap 
180 m2 gulv i annekset. 

 

 

 

SÆSONSTART I HORNE GYMNASTIKFORENING 

Mandag  første gang 3/9 
 
17.30-18.40 Kidsvolley  Jesper Mogensen 
   Karsten Kristoffersen 
17.30-18.30 Qigong i Gymnastiksalen Anette Pedersen 
18.45-19.45 Herrer  Anette Pedersen 
19.45-20.45 Puls/styrke  Nina von Essen 
 

Tirsdag  første gang 7/11 
 

8.45-9.45 Tæppecurling  Grethe Poulsen 
 

Onsdag  første gang 5/9 
 

9.45-10.45 Gymnastik for seniorer Inge Eriksen 
16.30-17.20 Forældre/Barn 1½-3 år Inge von Essen 
   Cherie Julie Nielsen 
   Freja Jensen 

17.25-18.15 Krudtugler 4-7 år Louise Lindberg Hartmann 
Stine Mooiweer 
Cherie Julie Nielsen 
Anna Brandi 
Freja Jensen 

18.25-19.25  Rytmeholdet 10-14 år Louise Lindberg Hartmann 
19.30-20.30 Hitfit Dance  Nina von Essen 
 

Torsdag  første gang 6/9 
 

9.30-10.30 Stolegymnastik i annekset Grethe Poulsen 
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Natgymnastik 2018 
 

Igen i år, har vi valgt at afholde Natgymnastik, og vi håber at se rigtig mange til arrangementet. 
 

FREDAG D. 28.9. KL. 20.00 – LØRDAG D. 29.9. KL. 8.00 
kan du være med til en masse sjov og leg, hvis du går i 1. – 6. klasse. 

Mere info kommer senere. 
 
 
 
 

VI GLÆDER OS TIL AT  
SE JER TIL  

  NATGYMNASTIK 
2018 

 
 
 

 
Sommer i Horne Løbeklub 

 
Efter en varm sommer og en velfortjent sommerferie i klubben, er vi atter tilbage og i gang med alle niveauer igen. 

Der trænes som altid, onsdage fra kl. 17.30, hvor vi mødes bag Horne Hallen. Her står vi klar til at modtage såvel 
gamle som nye løbere, og starter vanen tro med fælles opvarmning. 

 
Har du lyst til at komme med ud at løbe, så tøv ikke! Vi har niveauer for alle, både begyndere og løbevante. 

 
Over sommeren har flere af vore løbere deltaget i forskellige løb rundt omkring, og her i august, har klubben haft 

flere hold afsted til DHL-stafet i Odense, ligesom en del af løberne har været afsted til Team-run ved Outdoor 
Sydfyn. I september er der mulighed for at deltage i Alpeløbet og i december planlægger klubben en fælles tur til 

Odense for at løbe lysløb i byens gader. 
 

LOTTO I HORNE GYMNASTIKFORENING 
 

Gennem rigtig mange år, har foreningen haft Lotto, som kaster lidt penge af sig til foreningen. Disse penge er vi 
rigtig glade for, da de er medvirkende til, at vi kan foretage nogle nyanskaffelser til glæde for vores medlemmer. 

Sammen med det overskud vi får på vores årlige julekalender, samt på tombola ved opvisningen, udgør det et 
pænt beløb. Her op til sæsonstart har vi valgt at investere nogle af disse penge, på forskellige ting, som vi synes vi 

trænger til i foreningen. 
 Som tidligere skrevet, har foreningen lagt gulv i annekset, hvilket især vil komme vore stole-gymnaster til gode. 

Derudover har vi indkøbt lidt flere håndvægte, nye hula-hop-ringe, en ny måttevogn samt en bluetooth-højtaler til 
løbeklubben. Tak til alle som støtter foreningen, på den ene eller anden måde, det sætter vi rigtig stor pris på. 

 
Skulle du have lyst til at købe et lod i lotteriet, har vi lige nu lidt ledige numre. Henvend dig til Grethe Poulsen på 

tlf. 40427858 eller Jonna Kej på tlf. 21631281, så vil de sørge for at hjælpe dig. 
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LOTTOTRÆKNING 

 
Måned  Præmie  Nummer  Beløb   
 
Maj  1.  182  700,00 
  2.    53  350,00 
  3.  126  175,00 
 
Juni  1.    86  800,00 
  2.    10  400,00 
  3.    18  200,00 
  Ekstra    83  250,00 
 
Juli  1.  100  900,00 
  2.  138  450,00 
  3.  125  225,00 

 
Mandags-gå-holdet 

 
Har du lyst til at komme ud at gå? – Så har du muligheden hver mandag kl. 9.30. Vi mødes ved Horne Hallen og 

tager afsted samlet derfra. Nogle gange kører vi ud i lokalområdet og går en tur der, andre gange i Horne og 
opland. Vi går typisk 6-8 km. Vil du vide mere – kontakt Grethe Poulsen: 40427858 

 
Den årlige madpakketur i juni, gik i år til Bregninge og Valdemar Slot. Vi startede ud fra Bregninge Kirke og gik til 

Troense, hvor de skønne omgivelser blev nydt. Herfra til Valdemar Slot, hvor madpakkerne blev indtaget i 
vandkanten. Videre på turen dansede vi om Ambrosius Stubs store eg, og tilslut besteg vi de mange trin i tårnet i 

Bregninge Kirke, og nød den fantastiske udsigt. En skøn dag i dejligt vejr – glæder os til flere af dem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Madpakketur til Bregninge, Troense, Valdemar Slot og Ambrosius-egen 
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Horne Forenede Sportsklubber 
Badminton 

 

Sæson 2018-2019 skal til at gå i gang.  
Vi glæder os til at se alle, som har lyst til at spille badminton 

både nye og gamle spillere. 
 

I denne sæson afholder vi som vanligt løbende arrangementer  
Hold dig orienteret om disse og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv. på 

Facebook – HFS Badminton, eller besøg vores hjemmeside - www.hornebadminton.dk. 
 

Træningstider i august 
 

Tirsdage – start d. 7. august:  
 Fællesspil for alle motionister og seniorer fra kl. 18.00-20.00 

 

Træningstider fra september 
 

Tirsdage – start d. 4. september: 
 Motionister fra kl. 17.30 til kl. 20.30 

 

Torsdage – start d. 6. september: 
 Ungdom U9 og U11 (født 2011 og tidligere) fra kl. 16 til kl. 17.  

Træner: Ida Bagge og Ellen Steffensen 
 

 Ungdom U13 og U15 fra kl. 17.00 til kl. 18.30 
Træner: Ida Bagge 
 

 Seniorer fra kl. 18.30 til kl. 20.30 
Træner: Bo Andersen 

 

 Motionister fra kl. 18.30 til kl. 20.30 
 

For alle ungdomsspillere er de første 4 gange gratis.  
Ketcher kan lånes i hallen. 
 

Hvis der er spørgsmål ang. træningstider, udlejning af baner mv. kan du kontakte: 
 

Stine M. Ansbjerg, mail: erikansbjerg@c.dk,  mobil: 2065 3859 
 

                                         

                                                              

Så er sommeren forbi måske. Vi skal i hvert fald i gang med badminton igen. 
Vi starter d. 6/9 kl. 9.30 

Alle er velkommen. 
 

Vi ses 
På udvalgets vegne 
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UU8 holdet i Horne FS  

U8 holdet har haft en rigtig god forårssæson. Der er mange spillere på holdet, og der er spillet 
mange kampe. 

Udendørs træningen startede 4. april, og gennem hele forårssæsonen har der været mange 
spillere til træning. Holdet består af både drenge og piger, primært fra årgang 2010, men der er 
også enkelte spillere fra henholdsvis årgang 2009 og årgang 2011.  

Der har i foråret været en fin 
spillertilgang, og der er for tiden 
13 faste spillere på holdet. Men 
herudover har flere spillere 
løbende prøvet om fodbold var 
noget for dem – og rekorden i 
forårssæsonen er 16 spillere til en 
træning. 

Træningen foregår hver onsdag kl. 
16.30-17.45 på Horne Stadion. 
Spillerne klør på med stor iver til 
træningerne, og udvikler stille og 
roligt deres fodboldmæssige 
færdigheder. Træningerne handler 
både om det at være en del af et 
hold, og om at blive bedre til at spille fodbold. Det skal være sjovt at gå til fodbold – samtidig med 
at man bliver bedre til fodbold! 

Holdets kampe foregår i stævneform, hvor der hver gang spilles 3-4 kampe. Holdet har spillet 9 
stævner i foråret, herunder OB´s Øens Hold Cup der blev afviklet i Horne. Udover Øens Hold Cup, 
er 3 stævner i foråret spillet på hjemmebane. Der er spillet rigtig mange og gode kampe – både 
med sejre og nederlag til følge. 

Der er en utrolig stor opbakning til holdet fra både spillere og forældre. De fleste spillere er til 
træning næsten hver gang, og der er altid mange forældre med ude til kampene. Det er fantastisk 
for både spillerne og os trænere, at mærke den store opbakning fra forældrene. Forældrene bager 
kage og meget andet, og sørger i det hele taget for at der er en utrolig god stemning og hygge 
omkring holdet. Den 23. juni efter forårssæsonen sidste stævne, blev der på initiativ fra forældre 
hygget med blandt andet kage. Og den 27. juni efter forårssæsonens sidste træning, var vi 34 
spillere, forældre og søskende til fællesspisning, hygge og afslutning på forårssæsonen. 

Efter sommerferien rykker holdet op i U9-rækken, hvor der venter nye kampe, nye udfordringer, 
nye mål og nye sejre. Træningen starter op igen onsdag den 15. august. 

Hilsen trænerne 

Rasmus Næsselund Klausen og Morten Sørensen 
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Det var efter meget tragiske omstændigheder, jeg endte som træner i SFF2015. Henrik Helveg, 
som jeg havde spillet med i både B1909 og B1913 i 90érne gik desværre bort og så stod klubben 
uden træner, kun 3 uger før turneringsstart. Jeg havde faktisk besluttet at tage et sabbatår fra 
fodbolden. Jeg har stort set været træner uafbrudt siden år 2000. Det sidste år i Ringe var hårdt 
for mig pga. manglende opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte min linje, så det var op ad bakke 
og tog hårdt på både kræfter og motivation. Mit forhold til spillerne var dog helt upåklageligt. Da 
jeg fik opkaldene fra SFF blev jeg selvfølgelig smigret, men også usikker på, om det var noget for 
mig. For det første havde jeg virkelig brug for en pause og for det andet, vidste jeg jo godt, at jeg 
skulle overtage en klub i sorg, og var jeg lige parat til den udfordring lige nu? Efter mange samtaler 
med min tidligere holdkammerat Ole Pedersen besluttede jeg at hjælpe i dette halvår. 

Opstarten var som sagt meget kort, så jeg havde brug for meget input og hjælp fra Patrick Nielsen 
og Andreas Stentebjerg. Selvom jeg havde mine egne ideer og fodboldfilosofi besluttede jeg, at 
fortsætte den holdet havde spillet tidligere. Primært pga. af tidspres og jeg tænkte, det ville være 
alt for uroskabende. Det var et dårligt valg fra min side. Det fungerede slet ikke, hverken i 
træningskampene eller den første kamp i Højby. Det var først, da vi ændrede fra 4-4-2 til 3-4-2-1 
spillet begyndte at tage form. Forsvaret stod bundsolidt, midtbanen var aggressive og meget 
løbevillige og angrebet skabte masser af chancer. Selvom vi tabte 2-1 i Thure, var det tydeligt for 
alle, at her var tegningen til noget meget effektivt. Vi spillede Thurø ud af banen og skabte et væld 
af chancer. Siden den kamp er det bare gået stødt fremad og vi tabte ikke en eneste 
turneringskamp efterfølgende. Især mod topholdet BBB, som var uden pointtab i over 20 kampe, 
viste vi klassen og vandt overbevisende 2 - 0  

Pokalturneringen har været et kapitel for sig selv. Da jeg så lodtrækningen tænkte jeg ØV. Vi skulle 
møde Bogense, som lå nummer 1 i serie 1, men drengene var klar på dagen og de blev sendt hjem 
med et nederlag. Så blev Moruds tur til at få ørerne i maskinen. Et stabilt midterhold i 
Albaniserien. Efterfølgende mødte vi Aarup fra midten af serie 1. De måtte også tage 
tomhændede hjem. Vi havde med andre ord kun mødt dygtige modstandere, højere rangerede 
end os. Den ultimative test kom i 4. runde, hvor vi trak det suveræne tophold i Albaniserien, 
Otterup, som allerede havde kvalificeret sig til Danmarksserien. Lutter dygtige spillere på alle 
pladser og med en frisk 22-1 sejr i forrige runde og 7-0 i forrige turneringskamp i bagagen.              
Vi tabte 1-0 på et afrettet frispark. Sejren til dem var fortjent, men hvor var det fantastisk at se, 
hvordan taktikken blev fastholdt, og hvordan drengene kæmpede for deres klub og ære. En 
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imponerende bedrift og vores pokaltriumfer har givet genklang i den fynske fodboldverden. Jeg er 
blevet ringet op af journalister og medtrænere, som ville høre, hvad vi lige havde gang i. Stort set 
ingen af dem vidste, hvad SFF stod for. Det ved de nu. 

Der er i min verden ingen tvivl om, at vi skal sætte alle kræfter ind på at rykke op i serie 1. Vores 
hold er for godt til serie 2. Og vi har brug for at blive udfordret på et højere niveau. Vi sluttede jo 
af med at vinde 7-2, 7-0 og 7-0. Hvor sjovt er det lige? Det bør være en fælles målsætning for hele 
klubben. 

For mit eget vedkommende har jeg lavet en ny aftale frem til november. Hvad der skal ske der 
efter er meget uvist. Jeg skal bruge de første par efterårsmåneder til at beslutte mig, hvad jeg vil. 
Mange faktorer er afgørende også på det private område. 

Jeg var en tur i Radio Diablo / Faaborg Midtfyn Lokalradio og det kom der et 40 minutter langt 
interview ud af. Interviewet handler om min fodboldopvækst, mit liv som spiller og mit liv som 
træner. Der er meget med om SFF2015 og hvad vi har præsteret i år. Hvis nogen skulle have lyst til 
at høre det, bliver det sendt onsdag d. 15. august kl. 21.00 på 104, 7 MHz. Det kan efterfølgende 
også findes på www.faaborgmidtfynlokalradio.dk. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for den gode opbakning, jeg har fået både 
fra spillere, bestyrelsen og alle omkring klubberne og så vil jeg ønske alle en god sommer. Vi har 
træningsopstart tirsdag d. 24.juli i Faaborg med efterfølgende træningskampe ugen efter. 

Thomas Bengtsson, Cheftræner serie 2 

 

LL*egsmarken er startet igen efter sommerferien  

Fritidsklubbens aktiviteter er 
i fuld gang efter en lang 
sommerferie, og der har fra 
første dag været gang i den 
masser af fysisk aktivitet og 
socialt samvær. Også en 
masse nye medlemmer er 
kommet til i det nye skoleår. 
Base og mødested er stadig 
klubhuset og de nærliggende 
baner ved Horne 
Idrætscenter. L*egsmarken 
er omdrejningspunkt for 
fællesskab, leg, kreativitet og 
mad & køkken.  

Badedag ved Bøjden i juni 



Sommerens aktiviteter
Horne Skytteforening har deltaget i mange stævner i løbet af sommersæsonen og der er vundet 

mange præmier og medaljer. Horne Skytteforening har også deltaget i DGI Fyns holdturnering både 
på 50m og 200m

Resultaterne i 50m holdturneringen:
BK holdet og Junior holdet vandt deres grupper.

 BK, Åben kl. og Senior holdene skal skyde finaleskydning om deltagelse til DM, Junior holdet og 
Stillings holdet er kvalificeret til DM.

Resultaterne i 200m holdturneringen: BK, Junior, Stilling og Senior holdene er kvalificeret til DM

DGI Skydning afholder DM på 50, 200, og 300 meter gevær for ungdom den 15. og 16. september, 
for voksenskytter er der DM den 29. og 30. septemberr, for pistolskytter er det begge weekender.

I Sommersæsonen 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

Skole DM i Skydning
I oktober og november er der igen 
Skoleskydningsturnering for alle 5. klasser i 
hele landet
Horne Skytteforening indbyder 5. klasser på 
Brahesminde Skole afd. Horne og afd. 
Svanninge til at deltage i turneringen.

Horne skytteforening starter vintersæsonen den 1. oktober 
i vintersæsonen skyder Horne skytteforening 15m gevær hver mandag og 

onsdag, og 15m pistol hver onsdag.
Hjemmeside: horne-skytter.dk, facebook: horne-skytteforening

Horne Skytteforening
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For en gang skyld skal der absolut ikke klages 
over sommervejret – vi har haft en helt utrolig 
varm, solrig sommer til glæde for mange bade-
gæster, men til stor bekymring for andre med al 
den tørke.  
 
Tørken og afbrændingsforbud var også skyld i, 
at vores søde lille heks måtte tilbringe nogle 
dage i usikkerhed om sin videre rejse i skuret 
ved busstoppestedet. Heldigvis blev forbuddet 
ophævet blot en dag før Sct. Hans aften, så det 
blev muligt at få sendt heksen videre til           
Bloksbjerg.  
Det blev derfor en traditionel Sct. Hans aften 
med bål både for små og store, og der blev bagt 
pandekager og snobrød, og sunget mens heksen 
rejste af sted. 

Dyreborg Motion har haft ugentlige aftenture hver 
tirsdag kl 17.30 med mødested ved Provianten. 
Skønne ture hvor der cykles 20 til 25 km.   
De starter igen 14 august.                                                      
Der blev afholdt en skøn lørdagstur 16 juni til Ærø 
hvor vi cyklede 36 km på en rute, som Karen havde 
planlagt. 

Vi fyldte godt op ombord på færgen. 

Litteraturkredsen har holdt sommerferie, men 
starter op igen første torsdag i september måned, 
og alle møder finder sted første torsdag i måne-
derne sept., okt., nov., dec., feb., marts, april og 
maj. Alle er meget velkomne. Det kræver ingen 
medlemskab at deltage, mød blot op i Dyreborg 
Kulturhus.  
Efterårets program vil udkomme senere på 
”Dyreborg Nyt”. 
 
Der har været fælles meditation i Kulturhuset  
torsdage i foråret, og kommer det i gang igen i 
efteråret, vil der blive sendt meddelelse ud via 
”Dyreborg Nyt”. 
 
Kortspil er blevet en ugentlig aktivitet i            
Kulturhuset, og det vil starte igen til efteråret.     
 
Der planlægges en ugentlig formiddag om            
torsdagen med mulighed for at inspirere hinanden 
omkring maling, tegning, akvarel og måske andre 
har gode ideer. 
 
Dyreborg Kro holdt lørdag den 4. august åben 
krohave med servering af kaffe og lækker kage 
samt avec, sodavand og popkorn – Solen skinne-
de, og rigtig mange gæster indfandt sig og fik ser-
veret i haven af serveringspersonale iklædt stilrig-
tigt tøj fra oldemors tid. Tidligere og nuværende 
dyreborgere, gæster fra ”det store opland” – jo, 
der var leben i den gamle krohave.  

Husk at der afholdes fest på Havnen 25 august—hele dagen. 

Hold dig orienteret på DyreborgNyt 
omkring de kommende tilbud fra               
foreninger og private. 
På bestyrelsens vegne                                  
Marianne Egelund og Mie Busch 
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 
 
 
Borgerbudget 2018: 
Der har den 17. maj været afholdt opstartsmøder vedr. borgerbudget 2018 for Faaborgegnen. Det 
var et åbent møde, hvor alle kunne deltage og komme med input. På mødet blev det besluttet, at 
nedsættes en styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter for lokalrådene i Faaborgegnen.
Styregruppen har besluttet at lokalrådene selv kan stå for afvikling af borgerbudgettet, som vi også 
gjorde i 2017. Der er i alt 7 lokalråd/udviklingsråd der har meldt, at de gerne vil stå for afviklingen 
af borgerbudget. Det betyder at der er ca. 23.000 kr. til hvert lokalområde. I hvert af lokalområderne 
skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal stå for afvikling af borgerbudget 2018.    
Der er to politiske krav til processen: 
1. Projekterne skal understøtte egnsprofilen for egnen. 
2. Projekterne skal findes ved en afstemning blandt borgerne. 
Pengene er kommunale, så kommunalfuldmagten gælder, f.eks. må pengene ikke bruges på 
virksomheder.  
 
Lokalrådet Horne land vil hermed opfordre dig til at deltage i arbejdsgruppen vedr. afvikling 
af borgerbudgettet på Horne land. Du kan tilmelde dig til elna@horneland.dk.  
Ansøgninger til projekter, hvor der søges midler fra borgerbudget 2018 kan enten sendes til 
projekter@horneland.dk eller til Elna Johansen, Sinebjergvej 28. 5600 Faaborg.  
 

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2018.  
 

Projekterne præsenteres på www.horneland.dk, lysavisen m.m.   
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Kåring af Årets Hornebo 2018 
 
I f.m. efterårsfesten i Horne forsamlingshus 6. oktober skal Årets Hornebo 2018 kåres. I den 
forbindelse efterlyses kandidatforslag. 
Kandidater til Årets Hornebo er personer, der har gjort en særlig indsats for Horne Land f.eks. i 
foreningsregi. Kandidaterne skal være bosat på Horne Land, for at komme i betragtning.  
 
Forslag til Årets Hornebo skal være motiveret og skal være lokalrådsformand Elna Johansen i 
hænde senest fredag den 15. september enten på mail: elna@horneland.dk eller pr. brev til  
Elna Johansen, Sinebjergvej 28, 5600 Faaborg. 
 
Efter fristens udløb træder komiteen bag Årets Hornebo sammen og udpeger vedkommende. 
Kommiteen består af de sidste 10, der er blevet kåret til Årets Hornebo samt lokalrådsformanden. 
 

Bo bedre i BøjdenBo bedre i Bøjden

Kun for medlemmer!
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Danske Seniorer i Horne 

 
Efterårsprogram for 2018. 

 
 
 Vi starter efteråret med en Høstfest. d. 24-09: KL. 17.00- 21.00:.  
 Suppe og Peberodskød. Kaffe med småkager 
Og underholdning  
 
Pris 195.00 kr. for medlemmer og 245.00 kr. for ikkemedlemmer. 
 
Bindende tilmelding senest d. 17-09. Lene. Tlf. 29474034. eller Grethe tlf. 
24461821. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15-10: kl. 14.00 til ca 16.30   
 
MusikerduoenTommy og Karen fra Gislev kommer og underholder 
 
Pris 35.kr for kaffen, ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra. 
 
05-11: kl. 14.00-ca 16.30 
 
Bankospil, hvor i selv medbringer en gave, værdi ca. 30.00 kr. 
 
Pris 35.kr for kaffen, ikke medlemmer betaler 30.kr ekstra. 
 

------- 
26-11: kl. 14.00 ca 16.30 
 
Arne Mariager kommer og fortæller :. Hund og Kat, og en lille smule Menneske. 
 
Pris 35.kr for kaffen, ikkemedlemmer betaler 30.kr ekstra. 
 

-------- 
17-12: 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. 
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Undskyld! Hvordan kunne sådan noget dog ske? 
  
Det er med dyb beklagelse, at det 
kirkelige tekstværksted omme i 
Præstegårdsgyden har måttet re-evaluere 
det skrevne i forrige nummer af Horne 
Lands Avis. Stykket handlede om livets 
overgange og sognepræstens studieorlov. 
Desværre blev der også direkte refereret 
til det hebraiske ord for påske: “Pesach”, 
dog med et helt forkert ord. Som den fuldt 
berettigede kritik tørt måtte konkludere: 
“Findes det ord overhovedet”? Det kan 
hverken Googles eller findes i de mest 
basale opslagsværker. Så hvad er egentlig 

meningen? Ordet er ordet: “Patah”, som 
rigtignok ikke er et hebraisk ord. Egentlig 
er det lidt ærgerligt, at det sneg sig ind, 
men for langt de fleste læsere har det ikke 
givet problemer. Det er faktisk første 
gang, at der har været nogen som helst 
form for reaktion på det, tekstværkstedet 
har produceret  til HLA i snart 18 år. Så 
grunden kunne være, at der slet ikke er 
nogen, der har læst det, der har været 
skrevet. Den konklusion var sådan set 
draget, men altså forkert. Ellers spøgte jo 
også kun håbet, at læserne bare er dovne. 

D
et glad

e bu
d

skab 
H

orne Sogns kirkeblad 

 

Efteråret 2018 

 
Kirken er åben 
maj-sept. 8-20 
oktober-april 8-16 
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Eller også mestrer Horne-læserne bare 
det der med mening? 
Og meningen, som det ikke-eksisterende 
ord stod for at dække, går nu heller ikke 
tabt i teksten, så værre er det heller ikke. 
Alt det skulle sige var, at der er masser af 
vigtige overgange i det liv vi lever, à la den 
overgang, Gud skænker israelitterne, 
dengang da Noah leder dem over det 
Røde Hav og op fra trældom i Egypten til 
frihed i deres helt eget land Israel.  
Nu gav kritikken, og tak for den, mig så 
lejlighed til at bladre lidt i min hebraiske 
ordbog. Var mit hebraisk virkelig blevet 
så udtørret? Heldigvis var den gamle form 
i brug af en rigtig ordbog i papir og med 
et helt andet alfabet, end det vi plejer at 
betjene os af, i tip top form, så værre er 
det altså ikke. Og det er faktisk rent 
overkill at gribe til ordbogen, for enhver 
der så meget som Googler vores eget 
danske ord “påske” får med det samme en 
latiniseret udgave af det hebraiske ord 
“pesach” kvit og frit. Egentligt lidt 
pudsigt, da vores ord for påske er udledt 
af det græske ord, som så er udledt af det 
hebraiske.  
Selv i det materiale vores egen 
skoletjeneste tilbyder skolerne som et 
muligt super-samarbejde med deres 
lokale kirke, indgår det hebraiske 
ord  “pesach” umaskeret til undervisning 
på 3.- 4. klassetrin. Og der bliver skrevet 
side op og side ned om det hvert år ved 
påsketid, hvor det optræder lige så 
selvfølgeligt som den side Ugeavisen 
sætter af år efter år efter år i uge 30 til 
træskibenes ankomst i Faaborg. Der er 
faktisk ikke altid så meget nyt under 
solen, som vi synes, vi ville ønske.  Eller 
rettere, det ønsker vi typisk ikke, fordi 
vores hjerne er doven. Gensynsglæden er 
det, der giver os mening. Det blev da også 
vinklet næsten som en katastrofekurs, da 
træskibene IKKE kom til Faaborg som de 
“plejer” sidste år. Så bliver kreativiteten 
pludselig sat på hård prøve. 
På samme måde når vi får serveret en ny 
overgang, Patah, der altså ikke eksisterer. 
Eller jo, det gør de jo, livets overgange, 
men ordet “Patah” eksisterer ikke. Kun i 
forrige nummer af denne kvikke lokalavis 
fra Horne og det takket være det 

innovative tekstværksted hér omme i 
Præstegårdsgyden. Jeg husker endnu, at 
mine børn besad den samme evne til 
orddannelse og nyskabelser, dengang da 
de var små. De kunne føre lange og 
velargumenterede samtaler med brug af 
en talemåde som at: “bære den af”. Det 
gik meningen af det sagte faktisk slet ikke 
tabt af, tværtimod gav den nyskabte 
talemåde en helt ny vinkling, frem for den 
vi ellers kender som: “at bære nag”. Nid 
og nag, det er noget træls noget og det får 
mere lethed når man bruger:” At bære 
den af” i stedet. Prøv selv, man bliver ikke 
dummere - tværtimod.  
Og nu har I også fået mit nydannede ord 
for påske: “Patah”.  Og det er selvfølgelig 
ikke det ord, der står i ordbogen, og jeg 
skylder helt klart ikke bare en 
undskyldning, men også en forklaring på 
ordet, der nok må være at betragte som 
min stille protest fra det ubevidste over 
det her enerverende jødiske påskehalløj, 
vi sidder fast i hver evig eneste påske, 
bare fordi der er lighedstræk mellem den 
kristne og den jødiske påske.  
Jeg kan huske dengang jeg lige var færdig 
på universitetet og var i kirke-praktik. Der 
kom det mig en dag for øre, at en præst 
udtalte sig om hvad Jesus og disciplene 
spiste skærtorsdag. Og hun var rimelig 
ukritisk. Antog bare de sædvanlige bitre 
urter og gedekød og alt det, man 
forbinder med jødisk påske. Men menuen 
står ingen steder i Bibelen. Kun brød og 
vin. Det kunne jo være, at de nød denne 
mere rene udgave, så hvorfor blande alt 
det andet ind? Det svarer lidt til at man 
siger, at vores julemåltid består af 
flæskesteg. Det vil mennesker, der hellere 
end gerne ser os smaske på svin og med 
flæskesvær ud af mundvigen sikkert gerne 
gøre til et stereotypt billede af os og vores 
mest elskede helligdag, alene fordi det er 
det billede, de gør af os som 
(urene)mennesker. De ser bare ikke, at 
nogen spiser gås i stedet og på den måde 
forbinder sig med poesi à la H. C. 
Andersen. Og hvorfor? Jo, det er deres 
fordom, som de tyder verden ud fra, og 
selvfølgelig, den dovne hjerne, der ikke 
gider at komme bagom. 
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Påske er en række langt vigtigere 
overgange i det liv vi lever, end den 
jødiske påske, hvad man helt klart også 
kan se ud af den måde, danskere rent 
faktisk fejrer deres påske på. Vi er til 
snaps, øl, sild og frikadeller. Vi er til 
Patah og ikke Pesach. Vi forbinder vores 
meningsgivende overgange i livet som 
noget livsnært og i sjældnere grad med 
noget, der foregår kultisk i kirken og da 
slet ikke med overgangen over noget så 
fjollet som det Røde Hav. Det var egentlig 
det, jeg prøvede at beskrive i det nummer 
af HLA, jeg taler om. Overgangen hvor 
man får lov til gennem en studieorlov at 
bevæge sig over til et andet land. Landet 
bag altertavlen i Horne Rundkirke. Jeg 
kom til at skrive et andet sted, at den har 
hængt der tavs i mere end 200 år. Her var 
der også nogen, der protesterede, at: Hov, 
hov! Den havde da sagt dem meget! Og jo, 
det anerkender jeg selvfølgelig. Der er 
også mennesker, der har sagt mig en hel 
masse, når jeg har siddet og studeret dem. 
Når de så åbner munden, så siges der 
pludselig noget mere om det menneske, 
de er. Risikoen, at de så viser sig mindre 
sigende, når det kommer dertil, 
erselvfølgelig også mulig, men det er 

faktisk sjældent, at det ikke er værd at 
komme bag om skindet. Det var ihvertfald 
værd at komme bag om tavlen i kirken og 
høre lidt om, hvor den kommer fra og en 
helt masse andet. Det kan man nemlig 
ikke lige se på den. Jeg deler det “omme 
fra den anden side” på 
www.hornepraesten.dk, hvis du er 
nysgerrig efter “det” fra den side. Det er 
Patah. Og hvis du har en pode på 3.- 4. 
klassetrin, så foreslå skolen “Pesach og 
Påske” ( www.symf.dk ) - der er også 
indbygget muligheden for et kirkebesøg. 
Jeg glæder mig allerede. 
Min kilde til vores dovne hjerne og 
læsningens psykologi er Andrew 
Elfenbein “The Geist of Reading”. Han vil 
også undskylde dig, hvis du er kommet til 
at læse hurtigt hen over, at jeg fuldt 
bevidst skrev, at det var Noah, der førte 
israelitterne ud af Egypten. Hjernen 
vælger dine kampe med omhu, meningen 
er god nok. Fortsat Glædelig Patah! 
  
Hilsen 
Jesper Præst 
Tekstværkstedet 
 
 

    

 
 
 
  

Som noget nyt har vi tilbudt forstanderen ’prædikestolen’ ved en søndagsgudstjeneste 
i kirken. Hvornår er endnu ikke besluttet. En lægmandsprædiken er en fin måde at 
give en fra menigheden ordet. 

Vi har ligeledes givet en fotoopgave til de kommende elever på efterskolen: Vis kirken i 
forskellige belysninger og årstider. Billederne skal på vores nye hjemmeside, der er ved 
at blive gjort færdig  - www.hornerundkirke.dk 

Horne Mandskor færdes mange steder. I efteråret kan 
de ses og høres ved en musikgudstjeneste i kirken. 

Endnu er søndagen ikke fastlagt. Om kirkens 
arrangementer kan der læses mere på kirkens nye 
hjemmeside, der er underoprettelse, på facebook, på 
lysavisen og på opslag hos Spar. 
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Foredrag, den 3. oktober kl. 19 i Fyens Rundkirke, Horne 

Forholdet mellem tro og virkelighed 

Niels Christian Hvidt 

 

 

 

 

 
Kirkens restaurering 

 
 

 

 

 

 

Teolog Niels Christian Hvidt rejser i disse tider land og 

rige rundt, fordi der er stor interesse for hans foredrag. 

Han er som den første på dansk grund udnævnt til 

professor i eksistentiel og åndelig omsorg.  Derudover er 

han forfatter til bøger som Mirakler - møder mellem 

himmel og jord og Kan bjerge flytte troen? Tro og 

videnskab bliver tit stillet op som hinandens uforenelige 

modsætninger. Men er det rigtigt? Det kan du bl.a. høre 

om i dette foredrag, som Svanninge og Horne 

Menighedsråd går sammen om at arrangere. 

Der er fri adgang. 

Kirken byder på kaffe, the 
og kage. 

 

Lige nu arbejder vi på at forberede en 
større restaurering af kirkens indre.  

Nationalmuseet har besøgt os og lavet 
en rapport om det historiske inventar.  

Hvad må vi, og hvad må vi ikke? Der 
er meget, vi ikke må, ser det ud til ved 
læsningen af rapporten. 

Vi får at se. 

 

Det næste, der skal ske, er, at vi vælger en arkitekt, som knyttes til projektet. Når vi kommer 
så vidt, at planer kan lægges frem, vil menighedsrådet selvfølgelig indkalde til møde i kirken.   

Kirkegården 
For tiden arbejder vi også på at indrette kirkegården efter de nye tider, der helt konkret 
levner mere og mere plads til ny-anlæggelser med endnu større rekreativ skønhed for 
kirkegårdens mange brugere og besøgende. Det vil vi fortælle mere om. 
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Søndag den 26. august 10.30  Jesper Hartvig Svärd                   

Søndag den 2.september 10  Jesper Hartvig Svärd                     

Søndag den 9. september 10.30   Vibeke Hammerum 

Søndag den 16. september 9.30  Einar Fog-Nielsen  

Høstgudstjeneste* 

Søndag den 23. september 9.30   Vibeke Hammerum 

Søndag den 30. september 9.30   Vibeke Hammerum 

Gudstjeneste og konfirmandindskrivning 

Søndag den 7. oktober  19  Jesper Hartvig Svärd 

*Høstgudstjenesten fejrer vi ved efter gudstjenesten at spise, hvad der er blevet bragt til 
kirken af ’høstet’ overskud. Enhver er velkommen til at bidrage og til at fortære. 

 Gudstjenestetiderne kan også ses på/i: 

sogn.dk -   app’en kirkekalenderen -  lysavisen hos Spar og Provianten -  
Ugeavisen – Opslag i kirken.  - Eller ring til menighedsrådets formand: 4035 8387  

 

Nyttige adresser:  Sognepræst: Jesper Svärd, Præstegårdsgyden 6, Horne, 62601041 
jesv@km.dk- træffes bedst tirsdag-fredag fra 12-13 

Gravere: Bjarne Grønbæk, 52241960, og Linda Krogh, 5224 1950, 
Horne Kirkegård, hornekirkegaard7763@mail.com 

Kirkeværge: Niels Sønderby, 6361 4056, astaogniels@gmail.com 

Menighedsrådsformand: Hanne Wolfsberg, 4035 8387, 
hannewolfsberg@gmail.com   

HW redigerer kirkebladet. 

Gudstjenester i Horne Kirke 

Kirkens nye hjemmeside – www.hornerundkirke.dk 

Lige nu arbejder vi målrettet på at få oprettet en hjemmeside med alle slags tænkelige 
oplysninger om kirken og dens virke.  

Hjemmesidens navn er:  www.hornerundkirke.dk 

Skulle I, inden hjemmesiden kører, savne oplysninger om dette eller hint, er I altid 
velkomne til at kontakte mig på mail hannewolfsberg@gmail.com  eller telefon 4035 
8387. 

I det hele taget er det dejligt med henvendelser, hvor nogen lægger navn til ideer og 
opbyggelig kritik af enhver slags.   - HW      

Kirketaxa 

Bestilles dagen før 
inden kl. 15 hos  

Faaborg Taxa 

6261 8800 
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Den nye børnehaveklasse indtager Horne Skole på første skole dag og har 
førsteparket ved fællessamling i aulaen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glimt fra første skoledag i 0H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt udsmykning af Horne Land – år 2 
Horne Lands Støtteforening har atter udskrevet en konkurrence for alle skolens 
klasser. Projektet gennemføres i løbet af sensommeren.  De færdige værker 
udstilles ved indfaldsvejene til Horneland.  
 

 

 
Se billeder fra SFO afslutning for 3. klasse på næste side……. 
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 Afslutningen blev afholdt i Bowl’ n Fun Svendborg.  Der blev serveret Pizza og 

nuggets til alle de sultne børn (og voksne).   

        
 

                    

Vi har haft en fantastisk sommer med masser af sol og varme. Vi har kørt indianer 
projekt med udklædning og en masse andre aktiviteter.  

 

På strandtur til Bøjden    Is-tid          Sanglege udenfor  
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NATUR NATUR NATUR 

Fra september søsætter vi et nyt tiltag.  
Vi har oprettet en naturgruppe i samarbejde med 
Svanninge børnehus. 16 poder drager tre gange om 
ugen til en base i Sollerup skov.  
Det er populært og vi har allerede en venteliste 
over børn der gerne vil i naturgruppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NYT fra  
Horne Hallen 
 
 

Vandskaden på halvgulvet er nu udbedret og lakeringen er afsluttet. Den nye lak er af betydelig 
bedre kvalitet, hvilket bl.a. betyder, at der fremover ikke er behov for anvendelse af skånegulv, 
når der skal holdes fest i hallen. Derfor er der blevet ryddet op/ud i anneksbygningen og HGF har 
lagt nyt fast gulv i rummet til stolegymnastik. 
 
Som noget nyt, er alle haller i FMK blevet pålagt, at skulle bruge et 
nyt bookingsystem - Conventus. Dette system skal benyttes, når 
foreninger og privatpersoner vil leje hallen. Du kan læse mere om 
Conventus på http://web.conventus.dk/ . 
 
Husk at vi gentager succesen - der er Grisebanko i hallen lørdag den 
3. november. 
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   Flagallé, julekalender og andet godt! 

Horne Lands Støtteforening 

 

Flagalléen er tæt på at være endeligt i mål, vi mangler nu kun at få gravet hullerne til 
stængerne. Som tidligere nævnt er der rejst penge til etableringen gennem lokale 
sponsorer, fonde, salg af flagaktier og gennem aflevering af flaskeboner i SPAR Horne. Vi 
får stadig doneret penge gennem flaskeboner – MANGE TAK! 

Støtteforeningen er dog andet end flagallé, selv om vi det sidste års tid har brugt mange 
kræfter på etableringen af en flagallé. 

Støtteforeningen står også bag den flotte årskalender med motiver fra Horne Land, og den 
store julekalender ved SPAR Horne. 

      

Støtteforeningen fylder 4 år   Formand: 
Støtteforeningen blev stiftet i september   Jørgen Bächler  
2014, efter en idé der opstod da skolen var   Næstformand: 
lukningstruet.    Elisabeth Kej Åradsson 
Foreningen har til formål at skaffe midler,  
så den økonomisk kan støtte forskellige  
tiltag på Horne Land. 
Alle foreninger, grupper og lignende kan  
søge, når bare det er til gavn for Horne Land. 
Støtteforeningen skaffer sine midler gennem  Kasserer: 
sponsorer, salg af lodder til julekalenderen,   Steen Outzen 
salg af årskalenderen og ikke mindst   Sekretær: 
gennem medlemskontingent.    Vips Brems 
Støtteforeningen har ca. 100 medlemmer.   
I støtteforeningens levetid har den bl.a. 
givet økonomisk støtte til:  
Børneteateret Oscar, Brahesminde Bussen,  
Aktivitets- og badebroen i Bøjden,  
bord-bænkesæt ved Hallen, velkomstgaver  Øvrige medlemmer  
til tilflyttere.      Marianne Larsen 
     Diana Pedersen 
     Ib Birkemose 

Støt Horne Land 

Bliv medlem ved at indbetale 50,-kr. på konto: 

5056 1305108 i Jyske Bank. 

Skriv: ”kontingent” og ”dit navn”.   

mbbebbbbbbbb r
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Så er vi igen klar til brunch i forsamlingshuset. 

 

Velkommen til brunch i Forsamlingshuset. 

Søndage kl. 9.30 – 11.30 

”Brunchdage” i efteråret: 2/9, 14/10, 4/11 

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

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

samvær. 

Tilmelding til brunch senest dagen før kl. 08. 

Husk at afbestille din reservation, hvis du bliver forhindret, så 
andre kan få glæde af tilbudet 

kaja.knudsen@outlook.dk eller 40821290 
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Sæt X i kalenderen 

6. oktober 2018 kl. 18.30 

Forsamlingshuset inviterer til 

IIrsk aften / Efterårs-Hornelands-Høstfest 

Der vil blive serveret mad inspireret af det irske køkken og senere på 
aftenen spiller Cuchulain Band op til dans. 

Årets Hornebo kåres i løbet af aftenen 

Billetpris 175 kr. - Så hold øje med opslag om billetsalg 

 

 

 

_________________________________ 

Julestue 25 nov. 2018 

Traditionen tro slår Horne Forsamlingshus igen dørene op til en hyggelig julestue. 

I den forbindelse søger vi udstillere, der vil have en stand. 

Så går du og nørkler med ting og sager, du gerne vil sælge,  

– så har du en god mulighed denne dag. 

Hvis du er interesseret i at få en stand, så ring og tilmeld dig, eller få en snak om 
julestuen. 

Kontakt Heidi tlf. 22423017 eller mail hfh@horneforsamlingshus.dk 
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Sidste nyt fra koret. 
På en smuk og lun forårsaften, medvirkede koret i den traditionsrige 
forårskoncert, på Fåborg Egnens efterskole. 
Sammen med Horne Mandskor, Horne Lands orkester og Efterskolens Lille Kor, 
havde vi en dejlig aften med megen sang og musik. 
Til korets sang, havde vi henholdvis Mette og Orla, som dirigent og musiker. Så 
vi var godt hjulpne, og godt tilfredse med vores udførelse. 
Salen var helt fuld, og imellem de forskellige indslag, blev de kønne danske 
forårssange sunget. 
Efterskolen er et virkelig godt sted at holde koncert. Salen er velfungerende, 
udsigten over fjorden eminent, og måden vi bliver modtaget på, er fantastisk. 
 
Lørdag 26 maj, deltog vi Fåborg Korfestival. I alt deltog 7 kor, som efter at 
have sunget ” i østen stiger solen op ”, som et smukt fælles nummer på Torvet, 
fordelte sig rundt i byen Og så var der sang og dejlig stemning i hele byen, og 
vejret var med os, med sol og varme. Dagen afsluttedes med fælles koncert i 
Fåborg Kirke. 
 
Lørdag d. 2. juni var vi igen i år i Tivoli. Og igen skulle vores optræden foregå 
på det gamle smukke Pantomime teater. Det var igen en god tur og en fin 
oplevelse. 
Og så sluttede vi sæsonen med vores sommerfest på Signebjerg. En aften med 
mange fælles sange, sjove indslag og dejlig mad fra Frk. Jensen. En lidt 
vemodig aften var det dog også, da det var sidste gang vi kunne være i teltet på 
stranden, og også fordi vi måtte takke farvel til vores dejlige dirigent Mette. 
Hun bliver heldigvis i koret, men som sanger , så vi leder nu med lys og lygte , 
efter en ny dirigent. 
Vi forventer at starte igen først i september, og nye sangere er meget velkomne. 
 
Ref. Karen 
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Youth World Cup 2018 
Mit navn er Pernille Peterse, jeg er 19 år 
gammel og bor i Bøjden. Jeg rider 
western og har lige været i Texas med 
det danske ungdomslandshold for at 
ride VM i western ridning. Western er en 
amerikansk ridedisciplin, hvor man 
generelt rider American Quarter Horses 
og Paint horses. Vi var 5 
ungdomsryttere, som red VM i Bryan 
College Station, Texas. Vi var der i 10 
dage fra den 28. Juni til den 8. Juli, hvor 
vi har konkurreret mod 19 andre lande 
fra hele verden. Her konkurrerede vi i 
de forskellige western discipliner som 
hedder: Western horsemanship, Ranch 
riding, Ranch sorting, Cutting, 
Showmanship at Halter, Trail, Reining, 
Hunt seat equitation og Hunter under 
saddle. I de forskellige klasser var der mellem ca. 19 til 50 ryttere som deltog og derfor var det 
svært at komme i top 10. Jeg var så heldig at vinde Ranch sorting klassen, som ikke var en del 
af hold konkurrence, men mere en konkurrence for sig selv. I ranch sorting skal man sortere 
10 køer på tid. Derudover fik hele holdet nogle medaljer med hjem, og det endte med at 
Danmark fik en 6. Plads ud af 19 lande. Det er det bedste resultat som Danmark nogensinde 
har haft. 
 

 

Billede af Pernille Peterse, der vandt Ranch Sorting 
klassen. 

Billede af Team Denmark, som fik en 6. Plads ud af 19 lande. 
 

Pernille er nr. 4 fra højre 
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HORNE LAND FØR OG NU 
 

Hannes-Lyst 
 

Hannes-Lyst, beliggende Dyreborgvej 5, er en gammel slægtsgård, som har været i familien 
Hansens eje siden 1902, hvor Jørgen Hansen køber gården fri af Grevskabet Brahesminde. Han 
havde også set på Løvdal i Haastrup, som også hørte under Brahesminde, men valgte altså Hannes- 
Lyst. Jørgen Hansen stammede fra Bjerne og var søn af Anders Christian Jørgensen Hansen, 
træskomand og vægter på Hvedholm. Jørgen Hansen forblev enebarn, for den gang blev børn kun 
lavet om natten, og da var faderen vægter på Hvedholm. Oldemor udtaler, da barnet bliver født, at 
han kun skulle hedde Jørgen, for hvis de fik mange børn (hun var selv ud af en søskendeflok på 12), 
så kunne det blive svært at finde på navne, så derfor kom sønnen kun til at hedde Jørgen. I 1904 
gifter Jørgen sig med Karen Pedersen fra Haastrup, og i 1905 får de sønnen Anders Christian, og i 
1907 sønnen Rasmus Peder. I 1904 får Jørgen en såmaskine af sin mor efter at have håndsået i 2 
år. Såmaskinen, som holdt lige til 1947, havde moderen tjent til ved at ryge flæsk for folk for 10 øre 
stykket, Træet til rygningen var rester fra træskoene.  
For at finde ud af alle navnene, som går næsten uændret fra far til søn, kommer her en lille forklaring 
på rækkefølgen. Oldefar, Anders Christian Jørgensen Hansen, Bjerne, gift med Christiane Dorthea 
Christoffersen fra V.Aaby, Bedstefar, Jørgen Hansen, gift med Karen Pedersen fra Haastrup. Far, 
Anders Christian Hansen gift med Ingeborg Pedersen fra Horne. Søn, Jørgen gift med Anna Marie 
Feldballe Jensen fra Djursland. Børn Anders og Lisbeth. For nemheds skyld benævner jeg dem 
fremover som henholdsvis Bedstefar, far og søn.  
Der sker ikke så meget bygningsmæssigt de næste år. I 1916 bygger Bedstefar stuehuset om og til, 
og der bliver lavet en aftægtsbolig til hans forældre. Da han køber gården fri af Hvedholm, får Greven 
indført i skødet, at Bedstefar skal tage forældrene hjem på gården Hannes-Lyst. Huset i Bjerne bliver 
solgt til nedbrydning til Bedstefar, som brækker det ned, og af materialerne bygger han et hus, som 
bliver brugt til maskinhus, værksted, rullestue, rygeovn samt plads til 2 heste, når der kom kørende 
gæster til Hannes-Lyst. Bedstefar havde i flere år ønsket sig en kornlade, så han, når høsten var 
forbi, bare kunne lukke porten, og derfor bygger han en kornlade i 1928. Den skulle være så stor, at 
han kunne huse al avlen, men allerede i 1930`erne finder han ud af, at kornladen var for lille, så han 
forlænger den.  
Gårdene i Bjerne ejede et fælles tærskeværk, 
et såkaldt damptærskeværk, som blev drevet 
af en dampmaskine, deraf navnet. De hjælper 
så i fællesskab hinanden med at tærske årets 
høst. Kornet blev vejet ved tærskningen og 
bragt på lofterne på gårdene. Stoffer, senere 
tobakshandler Christoffer Hansen i Horne, var 
fyrbøder på dampmaskinen. Han brugte et læs 
risbrænde til at fyre med, og det hakkede han i 
stykker samtidig med, han passede 
dampmaskinen. De andre karle klagede ind 
imellem over, han ikke lavede noget, og så 
tilbød Stoffer at bytte, men skruede forinden op 
for den kolde hane, og så kunne damp-
maskinen ikke holde dampen oppe, så han 
blev straks bedt om at komme på sin plads 
igen  

 
 
Damptærskeværket i brug på Aasevang 

Når der var tærsket op, skulle regnskabet gøres op. Dette foregik på hotel i Faaborg med spisning.  
Faderen har fortalt, det var årets festdag, og at Bedstefars fætter, som var nabo, aflagde et 
aftensbesøg på gården for at se Bedstefar komme hjem. Der blev budt på en kop kaffe, tiden gik, og 
det blev sengetid, men ingen fulderik dukkede op. De måtte da gå slukøret hjem, Bedstemor blev 
glad og sagde kom igen en anden dag, og hun kunne nu drage et lettelsens suk. Nu gjorde det intet, 
hvis Bedstefar skulle få hoste. Han var nemlig kommet hjem og lagt i seng, inden gæsterne kom.  
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Beboerne på Hannes-Lyst 1913. Den 
nuværende ejers fader (barnet) og 
bedsteforældre + tjenestefolk 

I 1936 bliver det første barnebarn, Jørgen, 
fortælleren, født. I 1938 bliver der bygget en 
kviestald, Sønnen Jørgen fortæller, han var 
to år den gang og kan huske, han også stod 
og blandede beton i en spand med sin lille 
skovl. Han har nok mere stået i vejen, end 
han har været til gavn. Samme Jørgen må 
have en god hukommelse, for han siger, 
han kan huske, han blev født den dag, de 
klippede får, 10. oktober 1936, og da 
kommer hans moster Johanne på besøg og 
møder Jørgens farmor, som siger ”Det var 
godt, du kom, for vi klipper får, og Ingeborg 
ligger i den store stue og giver sig”

 
Ligeledes i 1938 kom der en malkemaskine, Manus, på gården. Den blev anskaffet fordi, mor 
Ingeborg nægtede at malke. Malkemaskinen var i brug lige til Jørgen solgte køerne i 1968
Det var også det år, hestestalden bliver bygget om indvendig, så hestene stod med bagdelen 
ud mod indgangen, og så kunne gæsterne se, det var store stærke heste. Bedstefar dør i 1946, 
og så overtager sønnen, Anders Christian Hansen gården. Selv om Christian skulle overtage 
gården og var blevet gift den 24. maj 1934 med Ingeborg fra Ærtebjerggaard i Horne, forblev 
Bedstefar chef, lige til han blev lagt i graven. Foruden sønnen Jørgen, bliver familien yderligere 
forøget med Margit i 1938 og Karen i 1941. 
Under Krigen begynder Ingeborg at tale om at få indlagt vand og badeværelse, men det synes 
Bedstefar ikke om, for det har han aldrig selv haft. Han havde et godt argument mod et 
badeværelse, for der var to gårde i familien, som havde fået badeværelse, og på begge gårde 
sker der dødsfald i en yngre alder. Til dette siger Bedstefar ”Der kan I se, hvad de får ud af at 
svømme i deres eget møg”. I 1947 kommer der dog indlagt vand i bryggerset, og badeværelset 
kommer i 1951. Det varme vand til badet kommer via en ring i fyrkammeret på komfuret til en 
varmtvandsbeholder i badeværelset.  
I sommeren 1952 køber Far en grå Ferguson traktor og giver to heste i bytte plus kontanter. I 
1955 bliver der igen bygget på Hannes-Lyst. Denne gang en kostald til 16 malkekøer i 
forlængelse af kornladen. Kostalden murede de selv mens ”hjulmanden”, Johannes Pedersen, 
Horne lavede alt tømrerarbejdet.  
Fra slutningen af 1950`erne bliver de to sidste bindingsværksbygninger lavet om til murede 
bygninger. I 1959 fejrer Ingeborg og Christian sølvbryllup, og festen bliver holdt i noget af det 
ny- ombyggede. Et rum på ca. 6x15 meter midt i bygningen i den vestre fløj. De sidste 
bindingsværksbygninger bliver bygget om efterhånden, som de faldt sammen under stormvejr 
eller lige før. Til ombygning af de sidste bindingsværksbygninger laver Far og Søn i vinteren 
1958-1959 et primitivt savværk ude på marken ud mod vejen, så de selv kunne skære alt 
tømmeret. 
Jørgen forpagter gården i 1967 og produktionen bliver lavet om fra køer til æglæggende høns. 
Hønseriet stoppede i 1972, da vi kom i fællesmarkedet. Ægpriserne faldt og foderpriserne steg.  
I 1974 køber han gården og bliver samme år gift med Anna Marie. Nu blev produktionen lavet 
om til svin, og dette stoppede i 1993, og Jørgen melder sig arbejdsløs, og gik derefter på 
efterløn. 
I 1980`erne laver Anna Marie ferielejlighed i Ingeborg og Christians lejlighed, og i 1990`erne 
bliver der lavet en lejlighed mere i den vestre længe, som tidligere havde været vognport. 
Sådan drives Hannes-Lyst stadig, dog er det meste af jorden solgt fra i 2015, så der i dag kun 
er 1½ ha. omkring bygningerne og 1½ ha. ved Sinebjerg. 
          Jørgen Hansen/Jonna Kej 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

I anledning af Folkemindesamlingens 90 års jubilæum arrangeredes den 3. juli en bustur til  
Søby Brunkulsmuseum ved Herning. Det blev en rigtig god dag, hvor deltagerne fik indblik i en 
spændende periode i vores ikke så fjerne historie, samt nød godt samvær. 
 

Se flere billeder fra turen på www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
I september begynder efterårssæsonen i Folkemindesamlingen, og der er åbent for besøgende 
onsdag den 5. september kl.19 - 22, og her er man meget velkommen til at aflægge arkivet og 
museet et besøg. 
 

Hvilket man selvfølgelig også er fremover. Som altid den første onsdag hver måned kl. 19–22, 
eller efter aftale 
 

Hvis man har holdt pause fra det fantastiske sommervejr, og brugt noget tid i skyggen på at rydde 
op i sine gemmer, er man jo velkommen til at tage sine fund med, og lade os se på dem. Måske 
har man fundet noget, der kan bruges i vore samlinger. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Arkivernes Dag 2018 
 

Lørdag den 10. november er det ”Arkivernes Dag”, og Folkemindesamlingen holder åbent i 
lokalerne kl. 13 – 16. 
 

Der vil selvfølgelig være kaffe på kanden, mulighed for at slægtsforske, kigge på de permanente 
udstillinger, samt også en ekstra chance for at se forårets udstilling med billeder af en del af 
Hornes forsvundne huse. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 Venlig hilsen 

                                                                                                    Bestyrelsen. 
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KALENDER 2018

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID
August
26. Petangue Sensommerstævne på banerne

+ to Petangue Træning På banerne      09.30 og 19.00

September
02. Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset 9.30-11.30
uge 36 Badminton Sæsonstart Horne Hallen
uge 36 HGF Sæsonstart gym/kidsvolley Horne Hallen
04 Fredagsåbent Planlægningsmøde Horne skole 19.00
05. Folkemindesamling Åbent for besøgende Skolevej 2 19-22
06. HSI Sæsonstart Badminton Horne Hallen 09.30
uge 37 HGF HIT FIT og PHIT FIT dance Horne Hallen
15. Lokalrådet Sidste frist Årets Hornebo
24 Danske Seniorer Hø est Forsamlingshuset 17-21
28-29 HGF Natgymn Horne Hallelen 20.00-8.00
30. Petanque klubmesterskab På banerne

Oktober
01 Sky eforening Sæsonstart Sky ecenter
01. Lokalrådet ansøgningsfrist Borgerbudget
03 Bøjden Beboerfor. Hyggee ermiddag Færgegården 14.00
03 Folkemindesamling Åbent for besøgende Skolevej 2 19-22
06 Bøjden Beboerfor. Æblepresning Dyndkrogvej 1 10.00
06. Forsamlingshus Hø est Forsamlingshuset 18.30
14. Forsamlingshus Brunch Forsamlingshuset 9.20-11.30
15. Danske Seniorer Karen og Tommy underholder Forsamlingshuset 14-16.30
24. Petanque Generalforsamling 19.00
26. Fredagsåbent Fællesspisning Horne skole 17.45
28. Bøjden Beboerforen. Optagning af Badebro Familiehaverne 10.00

November
04.. Forsamlingshuset Brunch Forsamlingshus 9.30-11.30
05. Horne Lands Avis Deadline Multo en 5 12.00
05. Danske Sseniorer Bankospil Forsamlingshuset 14-16.30
06 Bøjden Beboerfor. Bankospil for medlemmer Bøjden Kro 19.00
07 Folkemindesamling Åbent for besøgende Skolevej 2 19-22
10 Folkemindesamling Arkivernes Dag Skolevej 2 13-16
18. Bøjden beboerfor, Opsætning af juletræer Trekanten 10.00
uge 47 Horne Lands Avis Avisen udkommer
25. Forsamlingshuset Julestue Forsamlingshus
26. Danske Seniorer Arne Mariager fortæller Forsamlingshuset 14-16.30



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:
Planlægningsmøde: tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00

Kom og vær med til at arrangere den kommende sæson af fredagsåbent.
Vil du stå for maden eller underholdningen til en fredagsåbent, gerne

sammen med andre, så kom til planlægningsmøde,
tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 på Horne Skole.

Fredagsåbent er vært ved et let traktement, derfor er tilmelding
nødvendig til Vibeke Bargfeldt, tlf. 6062 4213 eller

vibekebargfeldt@gmail.com, senest den 31. august 2018

Første fællesspisning i efteråret bliver:

Fredag den 26. oktober 2018

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
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