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Der er kommet et nyt ”pejlemærke” 
 
I disse dage har Danmark været frit i 75 år - meget er beskrevet som før eller efter krigen. 
”Friheden” er nu blevet udfordret globalt, ikke af krig, men af et virus. Og meget vil nu 
blive beskrevet som før eller efter CORONA. 
I redaktionen var vi usikre på, hvordan corona ville påvirke udgivelse af maj-udgaven 2020 
af Horne Lands Avis. Heldigvis er der stadig noget at berette om fra foreninger, kirke og 
skole. Nogle har været en tur ned af memory lane og fundet materiale frem fra gemmerne, 
mens afd. Horne af Brahesminde beskriver en noget anderledes og helt ny coronabetinget 
hverdag. 
Heldigt at være landet på et sted som Horneland, når ”friheden” er stækket af et grumt og 
farligt virus. Her er masser af skøn natur, hav, frisk luft (indimellem dog krydret af forårets 
gylleudlægning), højt til himlen og steder man kan dyrke fællesskabet….  På afstand –  
 

På redaktionens vegne, 
Lena Bagge 

 
 
 

 
BESTYRELSE – REDAKTION 

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

Mie Busch, næstformand, Mågevej 5, Dyreborg, tlf. 20 83 72 51 
Grethe Poulsen, kasserer, Sønder Hjørnevej 1, Bøjden, tlf. 40 42 78 58 

Susanne Trolle Pedersen, Præstegårdsgyden 20, Horne, 62 60 10 18/20 32 13 18 
Lena Bagge, Egsgyden 19, Horne, tlf. 22 61 41 73 

 
Stof til næste nummer, der udkommer i uge 34 - 2020 sendes via e-mail 

på adressen hornelandsavis@gmail.com eller afleveres Præstegårdsgyden 20 
 

DEADLINE er søndag den 2. august 2020 kl. 12.00 
 

Tryk: FAABORG TRYK, ApS. tlf. 65 94 36 21 
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Nyt fra bestyrelsen 
Afslutningen på denne sæson blev meget anderledes, end vi er vant til. 

En corona - epidemi medførte en brat afslutning for alle aktiviteter i Hgf, og det betød desværre også, at vi 
ikke gennemførte vores traditionsrige gymnastikopvisning, som vi ellers var i fuld gang med at planlægge, 

og som mange havde set frem til. 
I vores løbeklub skulle vi til at starte sommersæsonen op, og hvor vi samtidig tilbød at træne op til Royal 

Run. Det blev selvfølgelig heller ikke til noget, men i den forbindelse kan vi fortælle, at der bliver Royal Run 
næste år 2021, hvor vores løbeklub vil tilbyde nye som gamle medlemmer at træne op til det. 

Pas godt på hinanden derude, og vi glæder os til at se Jer alle igen, når vi får normale tilstanden igen 

Et alternativt kram til jer alle fra Forældre/barn-instruktørerne 

Det blev en anderledes og trist afslutning på denne sæson og vi nåede aldrig at sige pænt farvel til jer alle… 

TUSIND TAK FOR I ÅR – OG TAK FOR LÅN AF JERES SKØNNE UNGER  

Tak til alle – store som små, på Forældre/barnholdet - i er så berigende at være sammen med, og vi elsker 
at se børnene udvikle sig over sæsonen – både personligt og motorisk. 

Tak for skønne oplevelser, grin og kram (mens det stadig var tilladt) – tak fordi i tager imod alle vores skøre 
påfund, lader jer udfordre og ”tror på Nissen” sammen med os – elsker at ungerne stadig i februar står ved 

trappen og siger Ho-ho-ho, i klar forventning om, at Nissen kommer igen  

  Vi glæder os til at se jer igen  

Rikke, Emilie & Inge 

 

 

                                                         

 
Kære Herrehold 

 
Jeg vil gerne sige jer alle tak for endnu en god sæson. 
Jeg har nydt at undervise jer i gymnastik. Redskabsøvelser kombineret med pulsarbejde og diverse 
gulvøvelser er lige mig og jeg glæder mig allerede til næste år.  
Vi har et stort hold og et stærkt sammenhold. Og selvom fokus for hver gang er på de fysiske øvelser, får vi 
også altid rørt lattermusklerne.  
Jeg ønsker jer og jeres familier en dejlig sommer.  
Sportslige hilsner fra Anette. 
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Kære Qigonghold 
Jeg vil gerne sige jer tak for endnu en god sæson. 
Som jer, kan jeg slet ikke undvære vores ugentlige qigongpause. 
Jeg synes, at de rolige øvelser er meget berettiget i en tid hvor det går stærkt. 
Jeg glæder mig til at se jer igen til næste år, og tusinde tak for den fine kurv. 
Jeg ønsker jer og jeres familier en dejlig sommer. 
Namaste fra Anette.   

 

En lille hilsen til jer alle på puls og styrke. 

 Jeg vil gerne takke jer alle for endnu en skøn sæson, selvom der blev en meget anderledes afslutning på 
den end hvad vi normalt har. Det har været en sand fornøjelse som altid. I er et hold med gang i og som 

altid er klar på noget nyt. I har været med til at udvikle mig til den instruktør jeg er i dag, det vil jeg gerne 
sige jer tak for. Jeg har efter 13 år som både hjælpeinstruktør og instruktør i forening valgt at dette er min 
sidste sæson. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak for en fantastik tid i foreningen til alle 

hjælpeinstruktører, instruktører samt bestyrelsen. 

Mange hilsner Nina von Essen. 

 

EN HILSEN TIL STOLEHOLDET.  

Tak for en vinter med Gymnastik, snak og et smil og jeres hilsen til mig. Håber vi forhåbentligt kan ses igen 
til Efteråret. OGSÅ EN HILSEN TIL GÅHOLDET Håber vi snart igen kan komme ud og gå på de små stier og se 

skoven blive grøn.  

Venlig Hilsen Grethe. 

 

                   Kære alle Contra/squaredansere 

Tusind tak for en fantastisk sæson med jer dansere. Vi endte jo i år med at blive 19 nydansere og 2 garvede. 
Jeg har glædet mig hver eneste torsdag aften til at skulle være sammen med jer. Jeres humør og den glæde, 
som jeg har fornemmet, I har haft, har smittet af på mig. Det er jeg dybt taknemlig for. Jeg tror, vi alle 
havde glædet os til at vise, hvad vi kunne og hvor sjovt, vi havde det ved gymnastikopvisningen i Horne 
Hallen den 14. marts. Corona-epidemien kom desværre i vejen. Jeg håber, I og alle jeres kære ikke er blevet 
ramt af denne smitsomme virus. Mit inderligste ønske er, at vi igen får lov til, og at I har lyst til at mødes 
igen til efteråret og gerne sammen med en masse nye mennesker, der også har mod på at prøve vores 
dans, contra/squaredance. Endnu engang tusind tak. I har været sjove, inspirerende og dejlige at være 
sammen med ☺  

Varme hilsener og god sommer Helga Prehn. 

 

Kære krudtugler. 
 Tusind tak for et sjovt og lærerigt år! Det har været spændende at følge jeres udvikling, og I har hver især 
lært rigtig meget og sat os instruktører på prøve i jeres forslag til nye lege, spring mm. Det har været en 
fornøjelse at træne jer hver onsdag, og håber at se jer igen til næste sæson. 
Hilsen Anna, Cherie, Karoline, Kasper og Lærke 
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Kære springgymnaster.  
 
Selvom året ikke sluttede med et brag af en opvisning som vi alle havde glædet os til, synes vi bestem at I 
skal have tak for i år. Vi er super stolte af, at I er kommet så langt med gymnastik og har lært så meget på 
kort tid. I har både været engageret, tålmodige og målrettet, og I har samtidig udfordret os instruktører på 
forslag til nye spring og andre udfordringer. Vi vil udfordre jer til, at træne de ting vi har øvet på 
havetrampolinen, i stuen mm. Til næste sæson, hvor vi håber, at se jer igen.  
Hilsen Cherie, Anna, Kasper, Peter og Rikke 
 

Kære Dancemix 
 
På Dancemix elsker vi at danse og bevæge os til musik indenfor forskellige genre. Det er et hold med god 
energi og stor danselyst! Børnene har løbende selv bidraget med ideer og input til koreografierne. Vi nåede 
at stable 3 seje danse på benene, som børnene havde glædet sig til at vise frem til opvisningen. -Og jeg er 
sikker på de havde givet den gas! Det har været en fornøjelse at undervise og være en del af dette hold. 
Takket være de fantastiske unge mennesker. Jeg glæder mig meget til at starte op til en ny sæson og til 
forhåbentlig at se kendte og nye ansigter på dansegulvet. –  
Hilsen fra Theresa instruktør på DanceMix. 
 

LOTTOTRÆKNING  

 
 Måned   præmie   nummer   beløb  

 Februar  1.   110  800,00  

   2.     66  400,00  

    3.     24  200,00  

  Marts  1.    134  900,00  

    2.   118   450,00  

    3.   29  225,00 

  Ekstra  9  250,00 

April  1.  97  1000,00 

  2.  101  500,00 

  3.  75  250,00 

Der er ledige nr. i Horne Gymnastik Forenings Lotto (60-188-40). Et lod koster 120,00 kr. for et år med 12 
trækninger. Med 3 trækninger pr. gang + 1 Ekstra trækninger pr. 3 mdr. Overskuddet går til indkøb af 
redskaber til aktiviteter. Kontakt Grethe Poulsen på 40427858 Hvis du ønsker et nr.  
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Det blev en kort sæson. Vi nåede ikke generalforsamling og afslutningen pga. Corona 

Vi håber, vi kan spille fra d. 3. september igen, og at alle er raske. 

Husk at holde jer i form med cykling og/ eller gå en tur. 

God sommer til alle. 

 

Hej gymnaster fra onsdags-holdet. 

 
Jeg vil gerne sige farvel og tak for en dejlig sæson. Den sluttede jo lidt bræt, uden vi 
fik sagt farvel, så det gør jeg nu og her. Det har været dejligt at være sammen med 
jer hver onsdag. Jeg glæder mig til vi mødes igen efter sommerferien. 

I må have en rigtig god sommer, og pas på jer selv. 

Mange sommerhilsener fra inge  
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Horne Forende Sportsklubber 
Badminton 

 
Hold dig orienteret om kommende arrangementer og få oplysninger om træningstider, nyheder, mv.  
på Facebook – HFS Badminton 
 
Badminton udvalget vil gerne sige tak til alle klubbens medlemmer for den forgangne 
sæson.  Afslutningen blev noget anderledes end forventet - og vi har savnet at spille 
badminton med jer. Vi glæder os meget til, at vi atter kan spille sammen igen. 

Billederne er fra motionisternes og ungdomsspillernes juleafslutninger. 
 

Ungdom:  
I slutningen af marts, hvor Danmark var lukket ned, besluttede vi os for at overraske alle vores 
ungdomsspillere med lidt påskechokolade. Vi savnede spillerne og var kede af, at vi ikke havde fået sagt 
ordentligt tak for den gode sæson, derfor kørte vi ud til hver spiller og stillede chokolade ved deres 
hoveddør. Vi håber, at I alle fandt chokoladen. 
 

  
  
  
 

  
  
  

 

Badminton-udvalget 
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Skydning   ************  en idræt for hele familien

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

Horne Skytteforening

Halvøskydning

Fynsmester 2020 på 15m 
gevær Nikolai Kling Larsen

Faaborg- Midtfyns Kommune Fejring af 
Idrætspræstationer 2019

9 Skytter var indstillet og kvalificeret til at modtage en 
gave for deres præstationer i 2019.
Danmarksmester DGI Skydning Hold:
Juniorholdet på 15m luftgevær:
Sara Kirstine Jensen, Simon Rosenkjær, Emma 
Klinck og Nokolai Kling Larsen
BK holdet på 200m gevær:
Nicolai Ehrhorn, Helene Eckardt, Lukas Rosenkjær 
og Emil Nielsen
Juniorholdet på 200m gevær:
Nikolai Kling Larsen, Emma Klinck, Simon Rosenkjær 
og Mark Nielsen
Danmarksmester DGI Skydning individuel:
Terrænskydning:
Danmarksmester i Sekundskydning: Nikolai Kling 
Larsen
DIF Dansk Skytte Union:
Danmarksmester på 10m luftgevær: i U 15 med rem: 
Simon Rosenkjær, i U 17 med rem: Emma Klinck
Danmarksmester på 50m gevær: 40 liggende i U 15 
med rem: Simon Rosenkjær
Sølvmedalje på 50m gevær: i Dame junior: Emma 
Klinck

Nikolai vandt finalen for juniorskytter på 
15m gevær

Halvøskydning 2020:
Der deltog 119 skytter på 15m gevær og 

42 skytter på 15m luftgevær.
På billedet er det medaljevinderne i BK 2

Guldmedalje: Frederik Jespergaard
Sølvmedalje: Malik Albæk Hansen
Bronzemedalje: August Højbjerg

alle Horne Skytteforening Tak til alle skytter, hjælpere og sponsorer
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Nyt fra lokalrådet på Horne Land 
v/Elna Johansen 
 

Lokalrådets Årsmøde er udsat pga. Coronakrisen. 
Lokalrådets bestyrelse afventer udviklingen og afhængig af, hvornår vi igen kan 
forsamles, bliver der indkaldt til Årsmøde. Vi håber at vi i augustnummeret kan 
melde en konkret dato ud.  
 

Resultatet af afstemningen til Borgerbudget 2020 
Puljen var på i alt 23.800 kr. Arbejdsgruppen havde fordelt puljen i 3 mindre puljer, 
der kunne søges ind på 10.000, 8.000 kr. og 5.800 kr.  
Der blev afholdt elektronisk afstemning i perioden 21.3. – 27.3. Stemmerne fordelte 
sig således:  
Badebrosrampe Bøjden Beboerforening   74 stemmer 
Modtager 8.750 kr. 
Handicaprampe Dyreborg Kulturhus  64 stemmer                                     
Modtager 8.625 kr. 
Børne mikrofoner Børneteateret Oscar  36 stemmer 
Modtager 6.425 kr. 
Drikkevandskøler Horne Hallen       7 stemmer 
Højskole sangbøger Horne Forsamlingshus   19 stemmer 
Flagalle Bøjden og Dyreborg   23 stemmer  

 
Majstangsarrangementet er også aflyst pga. Coronakrisen 

Lokalrådet sørger for at få bundet en ny krans og hængt på. 
 

Affaldsindsamling 2020 
Danmarks Naturfredningsforening der afholder den årlige affaldsindsamling, har 
rykket affaldsindsamlingen fra søndag d. 26. april til lørdag d. 19. september. Denne 
lørdag samler hele verden affald i anledning af World Cleanup Day – og nu får dagen 
altså også opbakning fra DNs´Affaldsindsamlingen. 
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Horne Lands Støtteforening ngng gggg 

 
Selv i en Coronatid  

er der noget at flage for!
 
 

Flagallé – næste etape! 
Nu kan der snart flages i Dyreborg og i 
Bøjden.  
Støtteforeningen har skaffet kapital til 
indkøb af 2x4 flagstænger med flag. Vi 
arbejder på, at de sidste brikker falder på 
plads, for at der også kan flages i de to 
byer.  
Vi håber også, at vi i samme omgang når 
at få etableret flaghuller ved Egsgyden 
(til idrætscentret)  
 
HJÆLP OS!  Med udvidelsen af flagalléen i Horne vil der blive brug for 

flere hænder til rejseholdet. 
Ved interesse kontakt Ib Birkemose på: 20 78 56 29  

 
 
Bestilling af flagallé 
Priser: 
Opsætning på landevejen (fra byskilt til byskilt) 37 stk.  Kr. 500,00 
Tillæg for sidevej (pt kun Kirkevej til kirken)   Kr. 150,00 
(Skolevej til hallen og Egsgyden til idrætscentret følger senere) 
Kirkevej alene (f.eks. ved bryllup)    Kr. 300,00 
 
Du kan finde mere information om bestilling af flagalléen på vores facebookside:  
”Horne Lands Støtteforening” eller i et tidligere nummer af HLA. 
Du kan også kontakte Ib Birkemose for nærmere information: 20 78 56 29. 
__________________________________________________________ 
Til beboerne på Horne Land. 
Vi støtter hele Horne Land - Du støtter os ved at blive medlem nu. 
Som medlem af støtteforeningen er du med til at støtte mange forskellige formål til gavn 
for Horne Land. Vi støtter årligt Brahesminde- skolebussen, Børneteatret Oscar, 
velkomstgaver til tilflyttere og vejsidekunsten. Desuden har vi støttet den nye aktivitets-og 
badebro v Familiehaverne i Bøjden (BBF) og HGF med borde-/bænkesæt.  
Sidst, men ikke mindst står vi for flag- alleen gennem Horne Landevej og på Kirkevej.  
Projektet tænkes udvidet ad Skolevej og Egsmarken m.fl. 
 
Bliv medlem for kun 50,-kr årligt pr person! 
Sparekassen FYN: Regnr: 0828 kontonr: 164 85 51 eller Mobile Pay: 82845 
HUSK: skriv ’kontingent’ og dit ’navn’ og ’adresse’, tak. 
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Kirken åbnes? I skrivende stund…… 

I dag (3. maj) er kirken stadig lukket, og vi ved ikke, hvornår den åbner. Der foregår 
forhandlinger, og mange mennesker giver udtryk for længsel efter igen at kunne komme i 
kirken. En hvilken som helst kirkelig handling på de digitale medier ser ikke ud til at 
kunne erstatte virkeligheden og tilstedeværelsen i kirkens store rum, - lige meget hvor god  
og original opfindsomhed der udvises.  

 

”Lige nu er kirken din og min.”  - Menighedsrådsvalget 2020 

Ny dato for orienteringsmødet: 9. juni. Hvad der stod i sidste nummer om 
orienteringsmødet gælder ikke længere, i stedet gælder dette: 

 

 

 

 På det orienterende møde vil man kunne høre om menighedsrådets arbejde i den forløbne 
valgperiode 2016-2020 og i den kommende 2020-2024. Der vil kunne spørges indgående 
til, hvad der foregår i og om kirken.  

Alle kan deltage.  Dette mødes følges op af endnu et møde, valgforsamlingen kaldes det 
efter den nye valglov. 

Her mødes igen alle interesserede for at være med til af forsamlingen at vælge det nye 
menighedsråd. Datoen er 15. september kl. 19 i Horne Rundkirke. 

En nærmere beskrivelse kommer i augustnummeret af Horne Lands Avis. 

 

Gudstjenester og andre aktiviteter  

må udgå af dette nummer, da ingen af os ved kirken har overblik over andet end 
orienteringsmødet 9. juni og konfirmationen 16. august. 

Derfor vil vi opfordre alle til at følge kirkens åbning på disse adresser: 

 

 

 

 

 

 

Horne Sogns kirkeblad 
Sommer 2020 www.hornerundkirke.dk 

9. juni kl. 19 i Horne Rundkirke 

holdes det orienterende møde 

www.hornerundkirke.dk  

sogn.dk 

Facebook:  

Fyens Rundkirke, Horne 

App’en: Kirkekalenderen 

Sognepræst Jesper Svärd 

Præstegårdsgyden 6 

5600 Fåborg 

62601041 

jesv@km.dk 

Kontaktoplysninger på 

 www.hornerundkirke.dk 

Bjarne Graver: 52241950 

Linda Graver: 52241960 

hornekirkegaard7763@gmail.com 
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Alterdugen og altertæppet 

  

 

 Dåbsstager og jordpåkastelsessæt. 

Når et barn eller en voksen døbes i Horne Rundkirke, tænder præsten et dåbslys, der skal 
minde den døbte om dåben. Anne Lise Spange i menighedsrådet, farmor til et dåbsbarn i 
kirken, gjorde opmærksom på, at det var en flad fornemmelse at gå hjem med et lys uden 
stage.  

I Dyreborg bor en dygtig drejer, som vi gav opgaven. Henning Halvorsen har tidligere 
udført tømrerarbejdet på Graverhuset. Denne nye opgave ansporede ham, og inden længe 
havde vi 35 stager i drejet eg klar til de mange, der døbes i Horne Rundkirke hvert år. 
Henning Halvorsen fik en ny opgave til kirken: Et nyt jordpåkastelsessæt.  

” Det har jeg aldrig prøvet før, så det tror jeg nok jeg kan,” (Pippi Langstrømpe). Med den 
indstilling gik Henning Halvorsen i gang med eg- og wengetræ på sin drejebænk. Kom med   
en prøve i halvt format, som vi fandt smuk. 

Og nu står kirkens nye 
jordpåkastelsessæt i koret 
sammen med døbefonten og 
minder kirkegængere og 
besøgende om de to 
begivenheder, der omkranser et 
kristent liv. 

 

 

 

 

Før jul blev jeg gjort 
opmærksom på, at man 
ingen steder kunne læse 
om kirkens alterdug og 
altertæppe. 

Det har jeg forsøgt at 
råde bod på ved at 
kontakte mennesker, der 
enten selv har været 
med til at fremstille 
dugen eller tæppet eller 
mennesker, der fulgte 
fremstillingen på nært 
hold. 

Man kan læse mere på 
kirkens hjemmeside: 

www.hornerundkirke.dk 

Oplev/ kirken  

 Hanne Wolfsberg 

Kirkebladets redaktion: 
Hanne Wolfsberg 
40358387 
hannewolfsberg@gmail.com 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

 

Brahesminde - tilbage i en coronapræget hverdag 
Efter næsten 5 uger med fjernundervisning af elever og børnehusbørn, som var 
hjemmepasset bekendtgjorde statsministeren den 5. april, at landets skoler og 
dagtilbud, skulle være klar til at tage imod elever fra 0. til 5. klasse samt 
børnehave- og vuggestuebørn igen i ugen efter påske og gerne allerede den 14. april. 
Vel og mærke til en ganske anden hverdag og under skærpede krav/retningslinjer 
for gruppestørrelser, afstandskrav, rengøring og håndvask o.s.v. Ledelsesteamet 
trak i arbejdstøjet og for deres vedkommende blev påskedagene reduceret til en 
dag, hvor der kunne holdes fri.  

De overordnede retningslinjer var på plads, da det øvrige personale mødte ind 

tirsdag efter påske. Der blev nu  rykket rundt på bordene i klasselokaler og på 

stuerne, så hvert barn havde den nødvendige ”sikkerhedszone.  opsat mange 

meter tape som afstandsmarkering. etablereret ekstra udendørs håndvaske i 

skolegård og børnehus.  hver klasse/stue blev tildelt en konkret udezone. 
personalestaben blev udvidet. Og så var Brahesminde ellers ”klar” til at åbne dørene 
igen den næste dag - omend med nok lidt blandede følelser. 

Den første uge var præget af usikkerhed og utryghed, både blandt børn, personale 
og forældre i forhold til den nye hverdag, men alle har bidraget til og villet have 
den nye virkelighed til at fungere. 

I uge 2 var mange nye ting allerede blevet en vane, alle har været gode til at tage 
nye rutiner til sig. Vi er dog stadig ikke helt fuldtallig. 6. klasse er stadig hjemme 
med fjernundervisning. 

Disse billeder fortæller mere end ord om den 
nye hverdag på Brahesminde 

 

 

 
 

 kø til håndvask (en af mange) 
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Brahesminde Skoler & Børnehuse  

I forårsSFOen er de kommende 
skolestartere gode til at være 
sammen med afstand 

 

Sikkerhedszone i klasseværelset 

Forældre afleverer og henter igen uden for 
matriklerne 

Skoledagen slutter kl. 13 og der op resumeres 

Håndvask og kø i skolegården 

I SFOen er der god styr på retningen 

Renoveringen af kælderen og biblioteket er efterhånden så meget fremadskredet, at vi nu 
kan danne os et billede af det endelige resultat – og det bliver så godt. Det bliver 
fantastisk, når det kan præsenteres for alle Brahesmindes brugere. 



Brahesminde Skoler & Børnehuse  

I forårsSFOen er de kommende 
skolestartere gode til at være 
sammen med afstand 

 

Sikkerhedszone i klasseværelset 

Forældre afleverer og henter igen uden for 
matriklerne 

Skoledagen slutter kl. 13 og der op resumeres 

Håndvask og kø i skolegården 

I SFOen er der god styr på retningen 

Renoveringen af kælderen og biblioteket er efterhånden så meget fremadskredet, at vi nu 
kan danne os et billede af det endelige resultat – og det bliver så godt. Det bliver 
fantastisk, når det kan præsenteres for alle Brahesmindes brugere. 
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Nyt fra 
 

 

 

 

Generalforsamling: 

Børneteateret OSCAR skulle have holdt generalforsamling den 7. april 2020, men 
Coronavirus kom i vejen, og vi blev bedt om at holde os hjemme og holde afstand. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi i år springer generalforsamlingen over.  

Årsberetning og regnskab er derfor sendt ud til medlemmerne på mail.  

Konklusionen kan dog kort opsummeres her: 

Det går godt for OSCAR. I 2019 havde vi igen en velbesøgt sommerforestilling og en 
udsolgt juleforestilling. Det kræver mange frivillige at stable sådanne arrangementer 
på benene, derfor er vi altid på udkig efter nogen, der vil give et nap med. 

Bestyrelsen består af: Tina Jungfeldt, Linda Krogh, Jeanette Weiskvist Wolfsberg, 
Camilla Solvang og Dorte Barber. Søren Greve er suppleant.  

Hvis medlemmerne ønsker afholdt generalforsamling, kan mindst 25% af 
medlemmerne til enhver tid forlange afholdt en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Bliv medlem af foreningen Børneteateret OSCAR: 

Medlemskontingentet dækker husstanden, og er stadig kun 100 kr. Kontingent kan 
indbetales på foreningens konto, reg.nr. 0828 kontonr.  000-36-00653. Alle er 
velkomne til at melde sig ind, oplys blot navn og mail ved indbetaling. Foreningens 
vedtægter kan ses på Børneteateret OSCAR’s facebookside 

 

Årets juleforestilling – sæt X i kalenderen. 

På grund af coronavirus er det desværre ikke muligt at holde sommerforestilling i år. 
Næste forestilling bliver derfor juleforestillingen, der spiller i Horne Forsamlingshus 
lørdag den 5. december 2020 kl. 14.00 og søndag den 6. december 2020 kl. 14.00 

 

Følg med på facebook og på lysavisen hos SPAR Horne og Provianten i Dyreborg 
http://www.facebook.com/Borneteateretoscar/ 

Nyt fra
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Nyt fra Horne Forsamlingshus 
I disse corona tider………. 

Generalforsamlingen 2020 har vi aflyst, dvs. at bestyrelsen forsætter 
uforandret frem til næste generalforsamling. 

Brunch er udskudt! 

Huset står gabende tomt!!! 

………… så derfor har vi brug for jer. 

Vi fra bestyrelsen håber, at I fortsat vil støtte op om Horne Forsamlingshus. 
Det koster uændret 100 kr. at være medlem (2020). Vi beder om, at beløbet 
indbetales på Forsamlingshusets konto, reg.nr. 0828 og kontonr. 
0002553120, eller på mobilepay nr. 86699, til registrering må i gerne 
skrive navn og adresse.  

…….. til gengæld nåede vi at få afholdt et brag af en revy inden Danmark 
lukkede ned. Horne Revy 2020 blev igen i år et tilløbsstykke med næsten 
fulde huse. Gode revynumre, god musik og ikke mindst god mad, er jo altid 
sikre ingredienser til en hyggelig aften. 

    ’ 

 

- Og så lover vi at huset er klar til, at der igen må være brunch, fest, 
teater og meget mere. 
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Horne Lands Folkemindesamling 
 

Folkemindesamlingen nåede lige at afholde Åbent Hus og forårsudstilling, inden Danmark 
lukkede ned. 
De mange besøgende kunne se udstillinger om håndkraft og trækkraft på Horne Land 
samt udstilling om årene 1940-45.  
Bestyrelsen siger MANGE TAK til alle, som hjalp med at gøre det til en rigtig god dag. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

   
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Generalforsamlingen blev afholdt den 11. marts, og bestyrelsen ser herefter fortsat 
således ud:  

Knud Jakobsen, Hanne Dahl, Irene Salomonsen, Marie Hinz,  
Villy Bjerg, Tove Jungfeldt og Annette Hjeronymus. 

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

KULTURARVSBOXEN kommer til Horne! 
 
Vores allesammens SPAR-købmand i Horne stiller yderst velvilligt plads og nødvendige 
faciliteter til rådighed for det mobile museum, Kulturarvsboxen, som vil blive placeret ved 
siden af butikkens parkeringsplads.  
 
Her vil man i perioden 29. maj – 28. juni have mulighed for at se en udstilling med 
titlen:”Hilsen til Vera – om Horne under besættelsen”. 
 
Så benyt endelig denne lejlighed til at få mere at vide om vores egns historie! 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Den tidligere omtalte fejring af 100-året for genforeningen med Sønderjylland, som HLF i 
samarbejde med Grænseforeningen og Lokalrådet skulle afholde 14. juni 2020 
UDSÆTTES til 2021. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Folkemindesamlingens åbningstid:  
 

Da vi i skrivende stund ikke kender myndighedernes retningslinjer for åbning af arkiver og 
museer, vil Folkemindesamlingen frem til 1/9 kun være åben for besøgende efter 
forudgående aftale. 
 
Husk at tjekke vores hjemmeside for seneste nyt: 
 

www.hornelandsfolkemindesamling.dk 
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HORNE MANDSKOR 1845 - 2020 
 

Dette indlæg kommer selvfølgelig til at handle meget om, hvad corona-krisen har betydet for Horne 
Mandskors virke og planlagte fejring af korets 175 års jubilæum. 

Allerede i marts måtte koret indstille sine ugentlige øveaftener og samtidig melde afbud til de mange 
planlagte koncerter. I alt 8 kirkekoncerter og anden underholdning, som koret havde ”i ordrebogen”, 
måtte aflyses for at opfylde syndhedsstyrelsens retningslinier. 

Som nævnt i sidste HLA havde koret planlagt en jubilæumsreception lørdag den 6. juni, men denne 
håber man nu at kunne afholde lørdag den 19. september. Vi får se!! Men det endelige indhold af 
dagen er stadig i støbeskeen.  

Jan Uwe Petersen, mangeårig 2. tenor har brugt de sidste par år til at sammensætte et jubilæumsskrift, 
der tager afsæt i korets sidste 25 år. Fortiden er dækket via jubilæumsskrifter fra både 125 og 150 års 
jubilæerne. Jan har samlet indlæg fra diverse sangere og ægtefæller samt selv skrevet mange indlæg 
for at binde det hele sammen til en spændende fortælling om et kor, der i 1845 blev startet af organist 
Kistrup. Det var den daværende pastors 2 døtre, der syntes, at kirkesangen var noget mangelfuld. Korets 
indsats for højnelsen af kirkesangen vil vi ikke prale af, men at koret har betydet noget for Horne Land, 
kan der ikke sås tvivl om. Jubilæumsskriftet vil være at finde ved jubilæumsreceptionen, og for 
gratulanter med tilknyning til eller interesse for koret vil dette smukke skrift i hardcover kunne 
erhverves vederlagfrit. Dette skyldes venlig støtte fra fonde. Endvidere skal der lyde en stor tak til de 
mange lokale sponsorer, som gør det muligt at fejre den unikke begivenhed på behøring og festlig vis. 

I anledning af jubilæet har 
Lars Skaaning – også 2. 
tenor – bedt den lokale 
kunstner Oliver Streich om 
at lave en tegning, som i sit 
udtryk viser den humor og 
ikke eksisterende selvhøjti-
delighed, der karakteriserer 
Horne Mandskor. Billedet 
ses her, så døm selv om ikke 
Oliver har løst opgaven til 
UG. Dette billede vil præge 
alle skriftlige udgivelser i 
forbindelse med jubilæet. 
Således vil der tilgå en 
skriftlig invitation til recep-
tionen den 19. september til 
de mange samarbejds-
partnere, koret har. Invitationen vil tilgå de berørte omkring 1. juli. 

Til receptionen, som (forhåbentlig) finder sted i Horne Forsamlingshus den 19. september kl. 11.00, 
vil der bl.a. blive underholdning af det aldrende kor, som pt. tæller 52 sangere. Til lejligheden er 
indstuderet ”Champagnegaloppen”, hvorfor der bydes på kransekage sponsoreret af Vesterports Bageri 
og boblevin fra SuperBrugsen Faaborg – så velkommen, hvis du vil gratulere den gamle Horne-
forening. 
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Selv i disse Corona-tider udkommer Horne 
Lands Avis – og også herfra er der heldigvis 
noget at fortælle om. Oplevelser som vi hav-
de i Dyreborg, inden Danmark lukkede ned. 
 
Helt tilbage i november 2019 blev der afholdt 
fællesspisning i Kulturhuset, hvor Lisbeth 
og Henrik fortalte om deres tur jorden rundt i 
sejlskib. En meget spændende og inspire-
rende aften, hvor vi var ca. 60 mennesker. 
Dejlig mad fra Frk. Jensen og Tine tryllede 
igen med dejlig kage. 
Bogen ”Hele vejen rundt”, skrevet af Lisbeth 
Lumby Rasmussen, kan bl.a. købes i Provi-
anten.  
 
Så skal vi hen i januar måned, hvor Beboer-
foreningen den 24. afholdt den meget       
traditionsrige torskespisning med pakke-
auktion. Her var det et meget veloplagt   
publikum, som var mødt op, og der blev 
sparket til priserne til de gaver, som auktio-
narius tog frem. Der blev indsamlet et     
ganske betragteligt beløb, som er overdraget 
til Kulturhuset.  

Kulturhuset bød på dejlig, festlig og fyrig 
zigøjnermusik 10. februar – huset var fyldt 
med ca. 120 mennesker, som fik en formi-
dabel musik-aften.  

Søndag 16. februar – sidste søndag i vinter-
ferien – blev der inviteret til Fastelavn.  
Der var ca. 40 mennesker i alle aldre og om-
trent 20 børn slog katten af tønden. Det var 
festligt med mange sjove udklædninger.     
Selv Onkel Reje var på besøg. Det er absolut 
en tradition, der er værd at fastholde – sidste 
søndag i vinterferien, hvor mange har besøg 
af børn og børnebørn. 

28. februar blev der indbudt til en aften i 
Kim Larsens ord og toner ved                 
Ole Warburg og Connie Koch Rasmussen.        
En aften med sang og fortælling om hans 
måde at skabe musik, og hvorfor den    
fænger til alle tider.                                      
Connie, der har sommerhus på Mågevej, 
havde tilbudt dette arrangement.  
Dejligt, når forskellige mennesker byder sig 
til. Der var smørrebrød fra Produktionssko-
len og igen Tines fantastiske bagekunst.  

Litteraturkredsens forårsprogram blev 
indledt  6. februar, hvor Lisbeth Lumby 
Rasmussen fortalte, hvorledes en       
længerevarende jordomsejling blev til  
bogen ”Hele vejen Rundt”. 
 
5. marts kom Mette Stig Nielsen og gav 
eksempler på, hvordan moderne musik 
og moderne billedkunst spiller sammen. 
Det har Mette gode forudsætninger for at 
gøre, da hun har skrevet en bog om dette 
i sit meget aktive musikliv.   
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”Om lidt bli`r her stille, om lidt er det forbi” 
- en strofe, der kom til at passe på den kom-
mende tid, da alt i marts blev lukket ned, og 
hele den summende aktivitet, der havde væ-
ret, forstummede.  
 
De eneste, der fortsat trækker et stort læs, er 
Provianten og alle de frivillige, som gør  
handel og en lille snak mulig.  

I Corona-tiden er vores elektroniske nyheds-
brev ”Dyreborg Nyt” og facebook gruppen 
”Dyreborg” et godt aktiv til at få diverse    
meddelelser ud om aflysninger, om hjælpere, 
om påskeliljer og alt muligt.                                       
Der er nu 290 abonnenter, og i gennemsnit  
åbnes 50% af brevene.  

Der har været flere praktiske gøremål i   
Dyreborg hen over året: 
 
Om sommeren groede Fiskerstien helt til.  
Et par energiske folk (Torben og Marianne) 
klippede noget af det ned.  Søren tog      
elværktøjet i brug og ordnede resten.                        
Efter flere forsøg fik vi kommunen til at  
klippe ned og slå græs. Det er åbenbart en 
kamp der skal tages jævnligt.  

Stien ned til Alsgårdskrog har været over-
groet, så man ikke kunne se fliserne mere.  
Stien fik Tine gjort fin og farbar.  
 
Barkkedlen var ret afskallet og trængte til en 
kærlig hånd. Kommunen, som har ansvar for 
vedligeholdelse, havde desværre ikke afsat 
midler til det i 2019, så Tine tog sagen i egen 
hånd og fik den kalket og tjæret. 
Fantastisk flot gjort. 

Det fine nye bord ved Plakatsøjlen er 
blevet brugt til at stille en grill på og var 
brændt ca. ½ cm igennem.                             
Det er blevet pudset ned af                            
Produktionsskolen, som har fremstillet 
bordet, og nu håber vi, at ingen gør det 
igen.  
 

Der har været afholdt Borgerbudget, og 
man kan vist roligt sige, at stemmeprocen-
ten ikke var særlig høj.  
Kulturhuset havde søgt om 10.000 kr., 
men kom på 2. pladsen og fik 8.625 kr. til 
en ny handicaprampe.  

Den selvejende institutionon Den selvejende institutioon
Dyreborg Kulturhus 

På bestyrelsens vegne 
Marianne Egelund og Mie Busch 
mail: marianneegelund8@gmail.com 
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Bøjden Beboerforening har fået ny bestyrelse: 
Formand og sekretær: Svend Klein, Kasserer: Jan Njord Johansen, Øvrige medlemmer i bestyrelsen:  
Kate Rafn, Karin Kamp Nielsen og Sven Åradsson.  

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, der stemte på BBFs ansøgning om penge fra  
årets borgerbudget! Vi fik flest stemmer! Badebroen ved Familiehaverne kan nu få  
en tiltrængt ny rampe.  

Årets BBF-aktivitetsprogram er trykt og uddelt,  husk venligst at indbetale  
medlemskontingent snarest, vi har brug for en levedygtig forening, selv om  
de planlagte aktiviteter må aflyses eller udskydes. 

 Kontingentet , (enlig:75kr / familie 150kr) , kan indbetales på konto i Sparekassen Fyn,  
reg.nr. 0828 – kontonummer: 8095307397 , eller mobilepay: 20852738 (Jan Johansen)  

Bestyrelsen meddeler evt. Corona-ændringer af årets BBF-aktiviteter via mail til medlemmerne,  
og med opslag på Trekanten og ved lystbådehavnen.  
(Hvis ikke du modtager medlems-mail, kan du henvende dig til (jajo@post1.tele.dk) 

Venlige hilsner, Bestyrelsen. 

 
G A D E K Æ R L A U G E T 

 
 Kære medlemmer, vi må desværre som alle andre aflyse 
vores sommerfest. Vi vil lave et arrangement senere på 
året.  I vil få en personlig indbydelse. 
I år skal vi forny halvdelen af det hvide stakit. 
Kommunen har endelig fået repareret hele stendiget, så 
det er sikkert at færdes omkring dammen. 
 
Nye medlemmer er velkomne. 
 
Medlemskab  koster  50 kr.  og  kan  fås  ved  henvendelse  til  
Flemming  Sørensen  6260 2255  - Tove Wikkelsø  6062 2537. 
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                     Danske Seniorer i Horne 
 
Vi håber i passer godt på jer selv, og ikke mindst 
hinanden derude, 
Og håber i får en god sommer, husk vores flotte natur, 
den er gratis, og den er lovlig. 
Vi håber at kunne starte op, med Høstfesten  
D. 21-09. 2020. men i får program ud, så snart det er 
sikkert at samles igen. 
 
Med Venlig Hilsen: Bestyrelsen. 

KALENDER 2020

DATO ARRANGØR ARRANGEMENT STED TID

Maj
28.5. Brahesmindeskolen, Horne 

afd,
Markedsdag AFLYST

Juni
9.6. Menighedsrådet Møde om 

menighedsrådsvalg
Kirken

11.6. Horne Lands Avis Generalforsamling Skolens Aula 19

Juli

August
2.8. Horne Lands Avis Deadline

September
19.9. Horne Mandskor Jubilæumsreception Forsamlingshuset 11.00
19.9. Lokalrådet Affaldsindsamling
21.9. Danske Seniorer Høstfest Forsamlingshuet
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Hvis det er muligt... 
 

Horne d. 4. maj 2020 
 
 

 
 

Generalforsamling 
 
 

I indbydes til generalforsamling i Foreningen til udgivelse af Horne Lands Avis 
 
 
 

Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 19 
i  Horne Skoles aula 

 
 
 

Dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning, herunder gennemgås planlagte aktiviteter 
  3. Godkendelse af regnskab 
  4. Behandling af evt. indkomne forslag* 
  5. Fastlæggelse af økonomiske bidrag og budget for kommende sæson 
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
   På valg til bestyrelse: Grethe Poulsen, Susanne Trolle Pedersen, Mie Busch 
   På valg til suppleanter: Annette Hjeronymus 
  
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
  8. Eventuelt 
 
 
 
 
* Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – i år 4. juni 
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. 
 
 
 
        Venlig hilsen Bestyrelsen 
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