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Indledning
En blomst til Horne Land
Lokalrådet for Horne Land kan hermed efter en længere proces med involvering af en lang række borgere,
foreninger m.fl. fremsende en ansøgning om optagelse i udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby.
For vores vedkommende gælder ansøgningen hele Horne Land, omfattende lokalområderne Bøjden,
Bjerne, Dyreborg, Sinebjerg og Horne, der udgør et sogn med 2.246 indbyggere.
Horne Land har i forvejen på forskellig vis markeret sig som et meget aktivt lokalområde, hvor det er rart at
bo eller være gæst. Det er derfor helt naturligt, at lokalrådet på et meget tidligt tidspunkt besluttede at
deltage i udviklingsprogrammet, som kan være med til at skabe endnu større synlighed udadtil og skabe
endnu tættere relationer mellem områdets borgere, foreninger, institutioner m.v.
Selve ideen med udviklingsprogrammet blev forelagt på lokalrådets årsmøde i april 2010. Nogle måneder
senere besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune at være med i projektet. Kort efter nedsatte lokalrådet fem
arbejdsgrupper, der skulle arbejde med de fem kriterier. Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe, der i
bogstavelig forstand vil gøre Horne Land til en blomstrende landsby: de vil forskønne området med bl.a.
forskellige beplantninger. – Efterfølgende blev der holdt et møde for arbejdsgruppernes medlemmer og
andre interesserede, og på årsmødet den 28. april 2011 blev ansøgningen forelagt til endelig behandling og
godkendelse.
For et par år siden udgav lokalrådet i samarbejde med Horne Lands Avis bogen “Horne Land - et godt sted
at være” og fik efterfølgende udarbejdet en udviklingsplan. En del af dette materiale indgår helt naturligt i
ansøgningen om optagelse i udviklingsprogrammet projekt Blomstrende Landsby og kan sammen med
andre relevante undersøgelser ses i litteraturlisten. Flere af dem kan desuden ses på hjemmesiden
www.horneland.dk. Senere vil en rapport og et speciale med arbejdstitlen ”Hvorfor bliver unge mænd
boende på landet? Undersøgelse af yngre mænds livsførelse og valg om at blive boende på landet i et
landdistrikt i Danmark (Horne Land)” blive lagt på hjemmesiden.
Vedlagt ansøgningen
 ”Horne Land – et godt sted at være”


”Horne Land i bevægelse og samarbejde – en udviklingsplan”



”Horne Land – udviklingsplan” (brochure)



Program for Åben kommune søndag 18. april 2010

Sendt elektronisk
 Naboskabsundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse), 2007.


Projekt Horne Land, SDU-studerendes projekt, 2007



Horne Land Oplandsanalyse ved Geomatric, 2008
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Cand. merc.-speciale fra SDU: “Branding af Horne Land”, ved Henrik Bjørn Jacobsen, 2009



Tiltrækning og fastholdelse af kvinder på Horne Land. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS,
København, og Viden til Vækst Consult. Spørgeskemaundersøgelse, 2010



Vedtægterne for Lokalrådet for Horne Land

Henvisninger til kilder fra litteraturlisten er angivet i kantede parenteser [x].

Lokalrådet for Horne Land
Steen Outzen, Flemming Sørensen, Tina Bernsdorf Jungfeldt, Karin Guldbæk-Ahvo, Lis Kjeldgaard,
Michael Bernsdorf Jungfeldt og Sidsel Andersen

Horne Land, den 1. juni 2011.
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Indblik
Formålet med denne beskrivelse er at give et indblik i Horne Lands historie fra den sidste istid, hvor Horne
Land geologisk blev formet, og frem til en beskrivelse af de ressourcer, der er på Horne Land i dag, både af
geologisk og menneskelig karakter. Dette indblik skaber et solidt grundlag for at vurdere, hvad man kan
forvente, at der vil ske på Horne Land i fremtiden. Værktøjet skal især bruges til, at vi beboere på Horne
Land kan være med til at påvirke fremtiden og udviklingen på Horne Land i de næste 10-20-30-….år.
På Horne Land er der igennem de seneste 3 år udarbejdet en række rapporter, som beskriver Horne Land,
og disse danner et fyldestgørende billede af området og dets indbyggere. Da disse undersøgelser og
udarbejdede rapporter ikke er ældre end max 3 år, forventes der ikke siden at være sket væsentlige
ændringer i demografien og erhvervsudviklingen. Der vil derfor henvises til disse rapporter, hvor mere
udførlige beskrivelser af Horne Land kan findes. Kilderne har følgende numre i litteraturlisten: [1], [3], [4],
[5] samt [6].

Tilblivelsen af Horne Land
Som Confusius sagde “studer fortiden, hvis du vil definere fremtiden”. Derfor er her beskrevet de vigtigste
begivenheder, der har været med til at gøre Horne Land og dets indbyggere til det, som de er i dag.
Horne Land er en smuk halvø, der strækker sig ud i havet i det sydvestlige fynske øhav. Landskabet er
varieret med bakker midt på halvøen og engområder ud mod havet på tre sider af halvøen. Landskabet er
interessant for sine kulturlandskaber, hvis historie strækker sig mere end 150.000 år tilbage. Historien kan
aflæses i kyststrækningens mange stejle klinter, hvor de forskellige forhistoriske jordlag tydeligt kan ses. I
mellemistiden var store dele af området dækket af lavtvandede sunde og bælter. I den sidste istid
bevirkede et koldere klima, at vandet trak sig tilbage og efterlod sig flade stepper. Den sene istids mægtige
gletsjerkræfter dannede gradvist Svanninge Bakker og hævede Horne Land. Da isen smeltede igen efterlod
den det landskab, vi kender i dag.
I Jægerstenalderen (5400-3900 f.Kr.) var store dele af det nuværende Sydfynske Øhav stadig et
sammenhængende landområde. Senere i løbet af Stenalderen steg havet i flere omgange og
oversvømmede de tidligere kystnære arealer og bopladser. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Øhavet
og Horne Land fik sin nuværende kystlinje, men det skete måske i Jernalderen (500 f Kr.-750e.Kr.)
Den geologiske historie med vekslen mellem oversvømmelse og landdannelse har bevirket, at landskabet er
meget varieret med stejle klinter, strandvolde, enge og søer, krumodder og retodder og tidligere øer, f.eks.
Knolden. Enkelte mindre fjorde er af strandvoldsdannelser blevet delvist afskåret fra havet og ligger nu hen
som beskyttede nor, der er et paradis for mange fuglearter. Et eksempel herpå er Bøjden Nor som er et
fredet fuglereservat.
På Horne Land er der mange forhistoriske levn. Fra Stenalderen findes der 2 runddysser, 4 langdysser, 21
dyssekamre, 5 jættestuer, 5 almindelige høje og langhøje. Fra Middelalderen er der rester af voldsteder og
militæranlæg samt rester af gamle kystskanser. Stenter (overgang over et stengærde) er sammen med
stierne kulturhistoriske spor af menneskers færden i landskabet. Hvor stenterne har været, har der været
stier, som sammenknyttede landsbyer, gårde og spredte bebyggelser med herregårde, kirker, skoler
forsamlingshuse.
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Horne Land de sidste 100 år
Andelsmejeriet "Grøndal" blev grundlagt allerede i 1890’erne, men i 1938 skete der en meget stor
ombygning/udvidelse. I dag fungerer det stadig som et moderne ostemejeri og er én af Horne Lands største
arbejdspladser.
Én af de største bygningsmæssige seværdigheder, Hvedholm slot, overgik til staten i 1928, og der blev
oprettet plejehjem for kvinder på slottet i 1929. Plejehjemmet var en underafdeling af Statshospitalet i
Middelfart, og det var gennem mange år én af sognets helt store arbejdspladser. I forbindelse med
overgangen til staten blev der ad to omgange (1928 og 1938-39) udstykket grunde til statshusmandsbrug. I
dag fungerer Hvedholm slot som slotshotel og restaurant.
Alderdomshjemmet "Præstekærgård" i Horne blev grundlagt i 1952, og det fungerer den dag i dag som
alderdomshjem, men er dog planlagt til at skulle lukke ved udgangen af 2013.
Plejehjemmet Gl. Møllegård i Horne modtog i december 1956 de første beboere og fungerede som
plejehjem indtil 2003. I dag huser bygningerne Faaborgegnens Efterskole, som omtales senere.
I 1962 blev naturistlejren i Bøjden grundlagt, og den har fungeret som naturistcampingplads siden.
Bøjden Camping blev grundlagt i 1962. Den fungerer i dag som Bøjden Strand Feriepark og er en 5-stjernet
plads med alt lige fra kurser i havkajak til bowlingbaner og badeland.
Campingpladsen Sinebjerg blev grundlagt i 1963 og har til huse ved en bondegård, som huser heste,
kaniner og geder. Det er stadig en meget populær og velbesøgt campingplads.
Horne Skole blev bygget i 1892 og blev i 1967 udbygget for at huse eleverne fra skolerne i Bjerne og Bøjden,
som blev nedlagt. Der går i øjeblikket ca. 200 elever på skolen.
Horne Sommerland er det største sommerhusområde på Horne Land: 194 grundejere. Det blev etableret i
1967 gennem en stor sommerhusudstykning. Området er meget populært og er kendt landet over. I
forbindelse med statens beslutning i 2005 om at udstykke ca. 800 sommerhusgrunde over hele landet, fik
Faaborg-Midtfyn lov til at udstykke 134 nye grunde. I maj 2011 er der opført eller ved at blive opført 10-15
huse.
Færgeruten Bøjden-Fynshav blev etableret i 1967, og Bøjden Færgehavn blev anlagt. Færgerne sejler året
rundt hver anden time, dog i højsæsonen hver time.
Horne Idrætscenter blev anlagt i 1973 i forbindelse med sammenlægning af flere idrætsforeninger på
Horne Land. Klubhuset blev udbygget i 1996, og der er i 2011 ansøgt om endnu en stor udvidelse.
Idrætscentret er samlingspunkt for fodboldtræning, for en fritidsklub, en ungdomsklub – og for utallige
store landsdækkende stævner og fodboldevents. Se senere under foreninger.
Horne Hallen blev bygget i 1980 og har siden fungeret som hele Horne Lands samlingspunkt for den
indendørs idræt. I marts 2011 blev det første spadestik taget til en udvidelse af hallen på grund af
pladsmangel til de mange hold. Samtidig gøres hallen endnu mere handicapvenlig.
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Horne Land i dag – og i fremtiden
Befolkning
Pr. 1. januar 2011 bor der på Horne Land 2.246 personer. Desværre er det ikke muligt at skaffe tal for
fordelingen på Bøjden, Bjerne, Dyreborg og Horne.
På figur 1 ser man de sidste nye prognoser for befolkningens fordeling på alder for Horne Land.

Befolkningsprognose i forhold til 2010
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
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0-2 år
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2025

Figur 1 Faaborg-Midtfyn kommunes prognose for befolkningens sammensætning på
Horne Land.

En mere udførlig beskrivelse af befolkningens sammensætning ud fra bl.a. uddannelsesniveau,
husstandsindkomst og boligform kan ses i [4].
Skoleområdet
I oktober 2010 besluttede kommunen at flytte 7 – 9 klasse fra Horne Skole, således at disse klassetrin fra
august 2012 skal gå på Toftegårdsskolen i Faaborg. Dette betyder desværre, at de unge endnu tidligere
kommer væk fra området. Selv om disse unge fortsat er bosat på Horne Land, vil deres sociale netværk
opbrydes tidligere, ligesom læringen ikke længere naturligt vil tage sit afsæt i lokalområdet. Det kan ses
som en svækkelse af muligheden for at fastholde de unges tilknytning til Horne Land.
I forbindelse med skolen virker desuden daginstitutionen ”Kærnehuset” for de 0-6 årige, med 4
vuggestuepladser og 43 børnehavepladser, samt SFO’en ”Fritjof” for eleverne i 0. til 3. klasse.
I 2003 blev Faaborgegnens Efterskole oprettet i det gamle plejehjem ”Gl. Møllegård”. Skolen har lige fra
starten været fuldt belagt og har over 100 elever. Der er desuden venteliste til de kommende år.
Efterskolen er én af de få, der er indrettet til at kunne have fysisk handicappede elever. De udgør ca. 10 %
af eleverne på skolen. Skolen har i øvrigt et rigtigt godt samarbejde med lokalsamfundet.
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Dagplejere
Der er i øjeblikket 6 dagplejere på Horne Land – 5 i Horne by og én i Bjerne.
Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på en ny struktur, som skal iværksættes senest 1. juni 2011. Det
foreslås, at de 3 distrikter, der i dag er i Faaborg Midtfyn kommune, skal slås sammen til ét distrikt.
Ældreområdet
Kommunalbestyrelsen besluttede at lukke plejehjemmet Præstekærgaard, senest ved udgangen af 2013,
hvilket betyder tab af et antal arbejdspladser på Horne Land.
Disse nye tiltag betyder, at både børn og ældre på Horne Land i fremtiden bliver nødt til at flytte en del af
deres liv fra Horne Land. Dette er selvfølgelig ikke ønskeligt, hvorfor der arbejdes for løsninger på dette.
Det medfører også, at flere beboere skal væk fra Horne Land for at opfylde deres elementære behov, som
det at gå på arbejde, i skole og komme på plejehjem. Alt dette gør, at der er en stor udfordring i at få folk til
at blive på Horne Land og derudover tiltrække nye tilflyttere.
Erhverv
Erhvervet på Horne Land består hovedsageligt af mindre virksomheder med 1 – 3 ansatte, men der er også
et antal større virksomheder. Der kan læses meget mere om dette i [6].

Horne Land landfast med Als og Jylland?
Der har i den seneste tid været megen debat i b.a. pressen om etablering af en fast forbindelse mellem
Horne Land og Als. Det har medført ministerbesøg i Faaborg, og der er afsat et beløb på kr. 3.500.000 til
vurdering af en fast forbindelse. På et møde d. 21. januar 2011 blev det aftalt mellem borgmestrene i
Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommune, at man i samarbejde med Region Syddanmark vil nedsætte et
embedsmandsudvalg, som inden udgangen af 2011 skal komme med en rapport.
En eventuel bro mellem Bøjden og Fynshav får vidtrækkende konsekvenser for Horne Land. Der vil blive
reserveret områder, hvor man forventer at den kommende bro skal gå i land på Horne Land, og der vil
komme en væsentlig omlægning af hele det eksisterende vejnet på Horne Land.
Konklusionen må være, at alle muligheder ligger åbne for en videreudvikling af Horne Land. Der er mange
ressourcer, der tilsammen kan sikre området en blomstrende fremtid.
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Udsyn
Horne Land ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er en landkommune, hvor mere end 2/3 af
befolkningen bor på landet eller i små byer under 1.500 indbyggere. Kommunen har 52.000 indbyggere.
De seks største byer i kommunen er (i 2010 tal): Faaborg - 7.217, Ringe - 5.505, Årslev - 4.356, Ryslinge 2.415, Kværndrup - 2.348 og Gislev - 2.278
Horne Land er en halvø og har derfor både søgrænser og landegrænser til naboområderne.
Landegrænserne mod øst er til Faaborg og mod nord til Faldsled og Svanninge/Millinge.

Vores nærmeste nabobyer
Som nævnt ovenfor er der kun to byer, som vi har landegrænse fælles med. Det er Faaborg (7.217
indbyggere) og Svanninge/ Millinge /Faldsled (2.010). Vi har søgrænse fælles med Fynshav (867), som
ligger på Als. Andre landsbyer i nærheden er Haastrup (625), Korinth (1.891) og Diernæs (1.442).
[Indbyggertal for sognet fra 1. jan. 2010, sogneportalen]

Erhverv, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
Det er karakteristisk for de nærmeste byer og landsbyer, at der er mange håndværkere, mange savværker
og en hel del træemballageproducenter.
Af større virksomheder kan nævnes Faaborg værft, Skako /Vibration, Slagteriet Danish Crown, Eldan og
Kami stål. Desuden er der ca. 4.900 kommunale arbejdspladser fordelt på skoler, plejehjem, forvaltninger
m.m.

Ud over grundskoler er der i Fåborg VUC og gymnasium, AOF Center Fyn Sprogskole samt
aftenskoler.

Fritidsaktiviteter
Nabobyerne har en række fritidsaktiviteter, som beboerne på Horne Land benytter sig flittigt af:
musikskoler, Faaborg musikforening, Korinth bio, Helios teatret, Kunstforeningen Pakhuset, gallerier,
museer, bibliotek, restauranter, caféer, Svanninge bakker, Øhavsstien, spejdere, sejlklub, roklub, kajakklub,
fitnesscentre, Fåborg Golfklub, Faaborg Ski & Motionsklub, Faaborg Orienteringsklub og svømmehal.

Fælles kirkelige arrangementer
Menighedsrådene ved Svanninge og Horne Kirke samarbejder om bl.a. to foredrag om året. Om foråret
holdes foredraget i Svanninge Kirke; om efteråret i Horne Kirke.
Er der store forandringer inden for menighedsrådsarbejdet, udveksles erfaringer og ideer mellem
menighedsrådene. De to formænd kontakter jævnligt hinanden telefonisk.
Præster, organister, kirkesangere, kirketjenere afløser hinanden fx i forbindelse med ferier og andet.

Foreningssamarbejder med nabobyerne
HfS Badminton har i flere år samarbejdet med Svanninge og Faaborg Badmintonklubber om fællestræning
for seniorer og ungdomsspillere. I øjeblikket vurderes fremtiden for samarbejdet.
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Horne Gymnastikforening har et rigtig godt samarbejde med Kaleko Svømme- og Motionsklub.
Herreholdene har flere fælles træningsdage i løbet af sæsonen, ligesom instruktørerne for de 2 hold
hjælper med at træne hinandens hold ved fravær. Der er desuden samarbejde med Korinth IF’s
Ældreudvalg omkring fællestræninger.
Der bliver spillet kort, bl.a. L’Hombre og bridge, over sognegrænserne: der er en gruppe, der mødes i
Faldsled, en anden gruppe mødes i Faaborg og en tredje gruppe mødes forskellige steder på Fyn.
Horne forenede Sportsklubber stiller i samarbejde med sportsforeninger i Svanninge/Millinge og Faaborg
hjælpere til rådighed ved to af Elmerdahl Bureauernes lokale arrangementer: Faaborg Sommerrock samt
Horne Markedet.
Bøjden Ferguson Klub har en venskabsklub på Als, hvor de årligt deltager i hinandens arrangementer.
Horne Sang- og Musikforening samt Horne blandede Kor har mange aktiviteter uden for Horne Land:
koncerter i Faaborg samt på plejehjem og foreninger rundt i kommunen. Der er tilbagevendende fælles
workshops med kor fra nabobyerne samt Odense. Begge kor har venskabskor i Norge og er jævnligt på
udlandsrejser med kontakt til lokale kor og kirker.
Nationalpark
Der arbejdes pt. på skabelsen af Nationalpark Det Sydfynske Øhav, hvor hele Horne Land vil indgå, hvis
nationalparken realiseres. Arne Greve, Hornelandevej, er med i nationalparkens styregruppe. Han
repræsenterer Danmarks Jægerforbund.

Samarbejde med kommunen
Stigruppen har samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune i arbejdet med at få genskabt gamle og
etableret nye stiforbindelser i det åbne land. Kommunen bistår med kortmateriale, råd og vejledning.
Lokalrådet har jævnligt samtaler med både politikere og embedsmænd. Hvis ikke det sker direkte, så sker
det gennem Fynsland, som er paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg Midtfyn kommune.

Hjemmesiden
Lokalrådets hjemmeside henvender sig selvfølgelig til de lokale på Horne Land, men der er ved at blive lavet
en hel turistdel til siden, hvor også naboområderne præsenteres.

Samarbejde med andre lokalråd
Lokalrådet har løbende en dialog med andre lokalråd i forbindelse med aktuelle projekter.
I 2010 har vi samarbejdet
- med lokalråd i Brahetrolleborg/Ø. Hæslinge, Faldsled/Svanninge og Vester Aaby i forbindelse med
høringssvar om kommunens små genbrugsstationer.
- med lokalrådet i Faldsled/Svanninge (og de stedlige skolebestyrelser) om et fælles debatmøde forud for
kommunalbestyrelsens behandling af forslag til ny skolestruktur. (Mødet måtte desværre aflyses, fordi
politikerne ikke ville deltage).
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- med lokalråd i Brahetrolleborg/Ø. Hæsinge, Krarup/(Espe, Gislev og Kværndrup om fælles henvendelse til
Vejdirektoratet vedr. fartdæmpende foranstaltninger på Bøjden-Nyborglandevejen, der gennemskærer de
nævnte sogne.

Skolesamarbejder
Horne skole har et samarbejde med Sundskolen, Toftegårdsskolen, Brahetrolleborg skole, Svanninge skole
om blandt andet vidensdeling både på ledelses- og bestyrelsesniveau.
Horne skole har et tæt samarbejde med Faaborg gymnasium om blandt andet ”ScienceCup”.
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Netværk og sammenhold
På Horne Land er der mange formelle og uformelle netværk. Det er meget svært at definere, hvad der er
hvad, så vi nævner alle på én og samme liste. Dog præsenterer vi ikke alle de mange forskellige slags
naboskabsnetværk, som findes.
Lokalrådet for Horne Land og Horne Lands Avis søgte i 2008 om at blive Årets Landsby. Det lykkedes ikke,
men en nyttig udløber af ansøgningen var bogen ”Horne Land – et godt sted at være”. Flere af netværkene
er beskrevet i denne bog, som er kilde [1]. Alle nedenstående sidetal henviser således til denne kilde [1].

Forskellige netværk
Fredagsåbent (s. 43): I ca 20 år har omkring 100 Horneboer mødtes fire gange om året til fællesspisning
efterfulgt af forskellige aktiviteter. Arrangementet foregår i aulaen på Horne Skole.
Præstekærgårds Venneklub (s. 28-29): Denne har fungeret i ca 5 år og blev startet på initiativ af tidligere
ansatte på Plejehjemmet Præstekærgård. De frivillige arrangerer mange forskellige aktiviteter lige fra de
ugentlige bankospil til diverse årlige udflugter.
Billardklubben på Præstekærgård (side 40): Siden 1998 har en lille gruppe fået lov til at bruge et par
kælderlokaler på Plejehjemmet til billardrum. Der er lagt op til, at hjemmets beboere også kan være med
eller se på.
Revyholdet (s. 21): Der er spillet revy i Horne i ca 30 år. Nogle af aktørerne har været med i rigtig mange år,
andre er nye. Det er et netværk, som hele tiden forandrer sig. Revyen er i sagens natur ret lokal, men de
sidste år er der kommet kræfter med ude fra: både instruktøren, musikerne og en del af skuspillerne.
Dagplejenetværk (s. 23-24): Der er seks dagplejere på Horne Land, som har mellem 1 og 25 års erfaring. De
har et tæt samarbejde med hinanden og også med Børnehaven, Idrætsforeningerne, Plejehjemmet mm. og
udgør et ”kendt” ansigt” i landsbyen.
Netværk for plejefamilier. Plejefamilier / aflastningsfamilier fra Horne, Bøjden og nu også Faaborg mødes
ca. én gang pr kvartal og diskuterer fælles emner. Netværket har fungeret i ca. 5 år.
Cykeltøserne i Horne (s. 33). Hver onsdag siden 2001 fra det tidlige forår til det sene efterår suser 15-30
tøser i den mere modne alder af sted fra Horne og er tilbage nogle timer senere. Tøserne kommer fra bl.a.
Horne, Falsled, Millinge, Svanninge og Faaborg.
Nørkleklubben (s. 38). Klubben startede i 1990 og mødes hver tirsdag formiddag fra september til april i
Horne Hallens kantine. Der synges, drikkes kaffe, hygges, nørkles og ikke mindst snakkes.
”Madholdet” til diverse store arrangementer. Nørkleklubbens medlemmer udgør stammen i et hold, der
hjælper når bl.a. vores fodboldforening afholder store stævner, opvisningskampe mm. Så skal der skrælles
kartofler, pilles løg, serveres morgenmad til hundredvis af børn, unge og voksne. De er ca. 6-8 og er i
aktivitet 3-4 gange pr. år.
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Årets Hornebo-komité (s. 44). Siden 1979 har udvælgelseskomitéen af de sidste 10 års Horneboer ud fra
indsendte forslag kåret Årets Hornebo. Det er den seneste Hornebo, som skal indkalde til mødet, senest 14
dage før udnævnelsen.
Hornegruppen består af otte kreative kvinder, som hver tirsdag de sidste fire-fem år har malet sammen, nu
under ledelse af deres mentor Peter Bork-Johansen. Nogle af de otte bor på Horne Land.
Stavgængerne. En lille snes seniorer traver sammen mandag formiddage, når den indendørs
gymnastiksæson er overstået. Det er primært for medlemmer af enten HfS eller HGF.
Cyklister. Godt 10 seniorer cykler sammen onsdag formiddage fra tidlig forår til tidligt efterår. Det er
primært medlemmer af HfS og HGF.
Vinterbadere: Året rundt bader en flok kvinder på i alt 10 hver dag på stranden ved Knold. På grund af
deres hvide badekåber kaldes de De hvide engle. De har en del traditioner omkring fødslesdage, nytår osv.
– Der er også en anden lidt mindre gruppe, som bader nogle formiddage om ugen.
Den gamle fiskerihavn i Bøjden. Specielt i sommertiden mødes mange ved bordene og bænkene i den
gamle fiskerihavn. Man snakker med hinanden, følger med i fiskernes gøremål, nyder en pils eller to og kan
give gode råd til turister, der kommer forbi. Måske kan man få tip om, hvem man kan købe friskfangede fisk
af?
Havnen i Dyreborg. Dyreborg er som forvandlet om sommeren, og det skyldes i høj grad det livlige liv
omkring den idylliske lystbådehavn. Men havnen fungerer også som samlingssted for de lokale uden for
sæsonen. Man kan altid slå en sludder af, og måske få gode råd om de lokale seværdigheder. Der er
desuden lige blevet indrettet en sejlerstue i et tidligere pakhus.
Kortklubber. De findes stadig, men i mindre omfang end tidligere. Desuden er der en del, der plejer deres
interesse for bridge og L’Hombre i klubber uden for Horne Land. Beboerne i den gamle Trælast har både en
fast kortklub og en lidt løsere af slagsen.
Fælles høstfest. Cirka 10-15 landmænd fra Horne Land har i cirka 20 år holdt fælles høstfest, med spisning,
dans osv. De fleste gange er det blevet holdt i Horne Forsamlingshus.
Vej- og gadefester: Når sommeren kommer, kommer også de mange vej- og gadefester. Det er umuligt at
nævne dem alle, men i hvert fald følgende har mange år bag sig: Multoften + Udenbyvej, Sinebjergvej med
sideveje, Egsgyden, Hornelandevej (den vestlige del). Endvidere samles beboerne i den gamle Trælast
mange gange på gården i solsiden til Sammenskudskaffebord. Så bliver der talt og fulgt med i gadelivet på
Vesterballe.
Foruden hjemmesiden www.horneland.dk, er der flere opslagssteder der benyttes, når en aktivitet eller et
arrangement skal udbredes. Disse er bl.a. hos Euro Spar i Horne, Provianten og plakatsøjlen i Dyreborg, ved
havnen i Bøjden, Horne hallen, skolen og børnehaven
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Kvindenetværket
Kvindenetværket opstod i forbindelse med Lokalrådets undersøgelse ”Tiltrækning og fastholdelse af
kvinder på Horne Land”, som blev gennemført i 2009 [5]. En del af undersøgelsen var en aften med
fokusgruppeinterviews med deltagelse af godt 20 kvinder. De besluttede efterfølgende at danne et
Kvindenetværk, som i første omgang var en mailliste. Der er afholdt et seminar, 8. marts-arrangementer i
2010 og 2011. Og så er der udsprunget en del andre netværk, som kort omtales i det følgende:
A. Stigruppen. En gruppe arbejder med at genetablere gamle stier samt anlægge nye stier. Arbejdet består
selvfølgelig i mødeaktiviteter og den slags, men også en masse fælles oplevelser på gamle og nye stier.
B. Horne litteratur- og oplæsningskreds. Netværket er i gang med sin anden sæson. Det er en vekselvirkning
af indbudte oplægsholdere og gruppens egne aktiviteter. Der ses/læses og diskuteres film/bøger, der leges
med drama osv.
C. Horne Krea. Netværket har arrangeret tre lørdage med kreative aktiviteter. Det er meningen, at Horne
KREA skal være igangsætter og skabe kontakter på kryds og tværs. Men det er op til beboerne på Horne
Land, hvad der skal være af aktiviteter på Horne Land. Man lærer og laver noget sammen med andre,
udfordrer og inspirerer hinanden og har det ellers hyggeligt sammen. (se www.hornekrea.dk)
D. Sommersjov i Naturen på Horne Land var et initiativ om at skabe sommerferieaktiviteter for børn. I 2010
blev der i hele uge 27 afviklet en masse aktiviteter (havkajak, cykling, tømmerflåder, orienteringsløb,
musikinstrumenter af naturmaterialer osv.). Succesen gentages i sommeren 2011.

Velkomst til tilflyttere
Horne Land består af flere små samfund, og Lokalrådet har et par repræsentanter, som besøger tilflyttere,
når det ad ofte kringlede veje kommer frem, at der er kommet nye til. De får et eksemplar af det sidste
nummer af Horne Lands Avis samt et eksemplar af ”Horne Land – et godt sted at være”. Desuden får de et
A4-ark med informationer om Lokalrådet – og selvfølgelig en personlig kontakt til en beboer på Horne Land.
– I Dyreborg er det Beboerforeningen, som tager sig af velkomsten: en mappe med informationer om alle
foreninger i Dyreborg, et foto fra Dyreborg samt en blomst.
Kommunen er ved at udarbejde en fælles velkomstpakke, hvor de lokale samfund kan supplere med deres
eget materiale.
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Foreningslivet
Horne Land har et meget velfungerende og veludbygget foreningsliv, og foreningslivet er i høj grad
omdrejningspunktet for fællesskabet i sognet. Flere af foreningerne, især inden for idræt og sang/musik,
tiltrækker også folk fra nabosognene.
Hovedparten af foreningerne/klubberne er traditionelt opbygget med en bestyrelse og udvalg til at tage sig
af de enkelte opgaver. Det er foreninger, der holder en årlig generalforsamling med de traditionelle
punkter, men hvor der også lægges vægt på en snak om fremtidens opgaver og satsninger.
I nedenstående beskrivelse henvises tillige til oplysninger i bogen “Horne Land - et godt sted at være”, kilde
[1], og alle sidetal henviser til denne. Oplysningerne om foreningerne er naturligvis opdateret i det omfang,
der er sket ændringer.

Erhvervsforeninger m.v.
Bøjden Havn - S. 55
Dyreborg Havn - S. 69

Beboer- og grundejerforeninger
Bøjden Beboerforening
Foreningen blev stiftet d. 5. november 1979, og medlemstallet er pt. 240.
Foreningens formål er at styrke det lokale samfund bl.a.med selvstændige aktiviteter og afdelinger for børn
og unge for at give disse mulighed for aktiviteter og kammeratligt samvær.
Beboerforeningen har bl.a. fået bevilliget 10.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn kommunes Landdistriktpulje 2
vedr. breddeidræt til etablering af en Krolfbane, som er et spil for alle. Banen vil blive anlagt rundt om den
eksisterende petanquebane og legeplads.
Fartregulering gennem Bøjden by er netop blevet etableret. (Se mere s. 53 og 54.)
Dyreborg Beboerforening
Dyreborg Beboerforening har ca. 105 husstande som medlemmer. Foreningens formål er at styrke det
lokale samfund indadtil såvel som udadtil.
Beboerforeningen arrangerer og tilbyder bl.a. følgende arrangementer: Torskespisning, fastelavnsfest med
tøndeslagning (i samarbejde med havnen), generalforsamling med spisning og kåring af Årets
Dyreborgenser, skovgudstjeneste i Dyreborg Skov (i samarbejde med præsten og menighedsrådet),
Sankthansbål ved barkekedlen, Ø-havets dag og juletræsfest (i samarbejde med havnen).
Beboerforeningen støtter Dyreborg Beboer- og Kulturhus og butikken Provianten samt er initiativtager til
vedligeholdelse af legeplads, opholdsarealer, stier, velkomsthilsen, årlig affaldsindsamling m.v. (Se s. 66.)
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Grundejerforeningen Horne Sommerland - s. 48
Grundejerforeningen Sønder Hjørne - s. 62
Grundejerforeningen Hesseløje - s. 62
Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Dyreborg - s. 74

Fritids- og Idrætsforeninger
Horne forenede sportsklubber
Horne forenede Sportsklubber er en paraplyorganisation for en badmintonafdeling og en fodboldafdeling.
Sidstnævnte driver også fritidsklubben L’Egsmarken og Ungdomsklubben The Alamo. Begge klubber holder
til i Horne Idrætscenter, der også er klubhus for fodboldafdelingen. Nærmere om klubberne s. 26 og 27.
Badmintonafdelingen
Badmintonafdelingen har 169 medlemmer af begge køn.
Afdelingen har ét herre seniorhold, seks ungdomshold og fire veteranhold, som er med i DGI’s
holdturnering. Desuden har afdelingen et serie 1-hold i Fyns Badminton Kreds’ turnering.
Afdelingen holder årligt to stævner, hvor man selv tilrettelægger det hele. Derudover er der seks DGIstævner, hvor DGI står for programlægningen og afdelingen for selve afviklingen i Horne Hallen. Samtlige
otte stævner er for ungdomshold. Hjælpetrænerer og trænere deltager jævnligt i DGI's kurser.
Afdelingen er med i DGI -projektet "Foreningen et fedt sted at være" som går ud på at tiltrække og
fastholde de 12- 16 årige. Bl.a. er der et ungdomsråd, som tilrettelægger nogle arrangementer i løbet af
året, såsom natbadminton, som i nov. 2010 havde ca. 25 deltagere.
Ungdomsafdelingens primære mål er at være klubben, hvor alle børn er velkomne og hvor alle synes, at det
er sjovt at spille badminton. Afdelingen ønsker at styrke klublivet gennem spillernes deltagelse i individuelle
turneringer, gennem spillernes deltagelse i holdturneringer på forskellige niveauer samt gennem sociale
arrangementer i klubben.
HFS Badminton lægger vægt på, at man lærer at spille badminton - at man samtidig har det rart med
kammeraterne. Afdelingen vil arbejde for, at alle spillere i alle aldersklasser tilgodeses - uanset styrke.
Fodboldafdelingen
Fodboldafdelingen har ca. 155 medlemmer og har hold lige fra de yngste piger og drenge til og med herre
old boys. Det bedste seniorhold er placeret i serie 2 efter en længere årrække i serie 1. Trænere og ledere
er jævnligt på kurser, der er tilrettelagt af Fodboldrådet i Faaborg-Midtfyn kommune, FBU og DBU.
Fodboldafdelingen har siden 1997 afviklet en del store fodboldevents med mellem 1.000 og 4.350 tilskuere.
Ofte kommer der tilskuere fra hele landet – ja sågar fra udlandet. Af store events/kampe kan nævnes
følgende:
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1997: Brøndby vs. et udvalgt lokalhold, 2000: OB vs. Bolton, 2001: Danmarks Old Boys Landshold vs. Horne
FS, 2003: FC Midtjylland vs. West Bromwich Albion, 2004: FC København vs. Hamburger SV, 2005: Super
Cup 4 nationers turnering med Old Boys landshold fra Danmark, Spanien, Frankrig og Holland, 2006:
Liverpool FC Legends vs. Danmark Legends, 2007: Esbjerg vs. Werder Bremen, 2010: OB vs. Horne FS, 2010:
Liverpool FC Legends vs. Danmark Legends, 2010: U-19 Landskamp Danmark vs. Norge. I 2011 bliver der
arrangeret to fodboldskoler (engelske Liverpool samt tyske HSV) for børn fra hele landet samt en
opvisningskamp mellem FCK og tyske FC St. Pauli.
I forbindelse med disse events har afdelingen arrangeret VIP arrangementer, hvor mellem 500 og 700
mennesker hver gang har deltaget i foredrag, kamp og spisning.
Desuden har fodboldafdelingen afviklet en del børne- og ungdomsstævner i samarbejde med OB/Øens Hold
med deltagelse af nogle af landets bedste hold i de respektive kategorier.
De årlige fodboldskoler har også været arrangeret i HfS-regi på Horne Idrætscenter, med deltagelse af både
piger og drenge. I starten af sommeren er der tradition for afvikling af Pigeraketten, som trækker mange
piger til.
Det Blå Spillerråd giver klubbens ungdomsspillere mulighed for at komme med ideer og få indflydelse på
hverdagen i klubben. I det Blå Spillerråd sidder repræsentanter for hvert ungdomshold. Disse
repræsentanter vælges af holdkammerater og trænere.
Horne Gymnastikforening
HGF har 364 medlemmer i indeværende år i alderen fra 2-91 år. Medlemmerne er fordelt på følgende
gymnastikhold: Far/mor /barn-gymnastik, Krudtugler, Spring, Step og styrke, Herre, Pilates, Zumba,
Ældremotion, Stolegymnastik, Gåmotion/ stavgang, Tæppecurling, Volleyball, Beachvolley, Leg med bold og
Petanque.
Foreningen startede i marts 2011 en løbeafdeling i rammerne af ”Løb med DGI”. På den første mødedag var
der ca. 45 fremmødte, ud over de 18 løbeinstruktører.
Foreningen har p.t. tilknyttet 17 instruktører, og 18 er under uddannelse til løbeinstruktører. Alle
instruktører er jævnligt på DGI- kurser, og alle arbejder helt på frivillig basis.
Alle indendørs aktiviteter foregår i HorneHallen.
Ældremotion har kaffedag den sidste træningsdag i hver måned, hvor sangbogen også bliver brugt.
Desuden er der 2 fællestræninger med Korinth IF Ældreudvalg.
Herreholdet har 4 fællestræninger med Kaleko Svømme og Motionsklub.
Alle hold har deres egen juleafslutning og sæsonafslutning, eventuelt med spisning og hyggeligt samvær.
Ved sæsonens afslutning i marts afholdes en fællesopvisning i hallen med alle foreningens hold.
Horne Hallen
Horne Hallen er en selvejende institution opført i 1980, med stor hjælp fra befolkningen på Horne Land.
Hallen er på 1.200 m2, og målene på alle baner er internationale: fodbold, badminton, basketball og
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volleyball. Der er ligeledes en bemandet kantine med plads til ca. 100 personer samt et mødelokale med
netcafe, der også bruges til undervisning i IT i dagtimerne. Hallen er indrettet handicapvenligt, med
elevator til kantine og mødelokale, handicaptoilet og pusleplads til de mindste brugere og er godkendt til
1.200 personer. Netop nu er en tilbygning til Hallen under opførelse, primært til opbevaring af redskaber,
men der bliver også et mindre rum til foreningernes små hold. I nær fremtid vil det være muligt for alle at
booke haltimer online.
Hallen drives af en bestyrelse på 7 medlemmer: 3 fra HGF, 3 fra HfS og 1 medlem fra Horne Skole.
Bestyrelsens opgave er at vedligeholde hallen, at udleje den samt at sikre, at den er tidssvarende .
Hallen er vigtig for Horne Skole, idet undervisning i idræt og andet vedrørende motion foregår i og omkring
hallen. (Se mere s. 23)
Horne Skytteforening
Horne Skytteforening har omkring 100 medlemmer af begge køn i alderen 6-94 år. De dyrker gevær og
pistolskydning, både individuelt og på hold.
Foreningen har stadig hjemadresse i Horne Sogn, men træningen og stævner er af økonomiske grunde
flyttet fra Horne Idrætscenter til hovedkredsens skyttecenter på Telemarken i Faaborg.
Foreningen har gennem en lang årrække markeret sig flot og har sikret sig mange medaljer både på
nationalt og internationalt plan. Ved OL i 1984 i Los Angeles var klubben repræsenteret ved Niels Peder
Pedersen.
Halvøskydning samler hvert år omkring 150 skytter fra hele Fyn. (Se mere s. 33.)
Horne Idrætscenter s. 29
Bøjden Bådelaug s. 56
Bøjden Kapsejladsforening s. 56
Bøjden Fergusonklub s. 57
Dyreborg Kapsejladsforening s. 70

Kulturelle foreninger
Dyreborg Beboer og Kulturhus
Dyreborg Beboer- og Kulturhus stod færdigt i januar 2010. Baggrunden for etableringen var, at Dyreborg
ved nytåret 2009 stod uden dagligvareforretning og et lokalt mødested. Foreningerne Dyreborg Havn,
Dyreborg Kapsejlads Forening, Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Dyreborg, Dyreborg
Beboerforening og Dyreborgvej 53 Amba nedsatte et lille udvalg med det formål at indrette den tidligere
brugs/købmandsforretning til et beboer- og kulturhus samt en lille dagligvareforretning, kaldet Provianten,
der passes af frivillig arbejdskraft.
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Beboer- og kulturhusets anvendelse og funktion er at: være samlingssted for lokale foreninger, være
festlokaler for beboere ved private fester, være ramme for udstillinger med lokale og inviterede kunstnere,
stille lokaler til rådighed for pensionister til kurvefletning, kortspil o. lign., lægge lokaler til ugentlige
gymnastikprogrammer i vinterhalvåret o. lign. og være vært ved lokale fællesspisninger mindst en gang
månedlig og meget mere.
Horne Sang- og Musikforening
Foreningen er grundlagt i 1897 og er en fællesforening for Horne Mandskor og Horne Symfoniorkester. I
fællesforeningen afholdes generalforsamling efterfulgt af spisning. På generalforsamlingen vælges en
bestyrelse bestående af medlemmer fra både kor og orkester. Denne bestyrelse varetager
fællesforeningens sager. Til daglig fungerer orkestrets bestyrelsesmedlemmer som orkesterbestyrelse og
korets bestyrelsesmedlemmer som korbestyrelse. Foreningen har én formand.
At de to foreninger indgår i en fællesforening skyldes historie: de to foreninger var tæt sammenfiltrede, og i
flere perioder havde de fælles dirigent. Desuden var mange medlemmer aktive i begge foreninger. Nu lever
kor og orkester hver deres liv i det daglige, men samarbejder musikalsk og om enkelte praktiske
arrangementer. (Se mere s. 35)
Horne Symfoniorkester
Foreningen er grundlagt i 1870 og har i øjeblikket 27 medlemmer. Foreningens formål er at danne ramme
om og være et symfoniorkester for mennesker med kærlighed til musik og glæde ved og en rimelig
beherskelse af det instrument, man spiller på. Foreningen danner, som tidligere nævnt, sammen med
Horne Mandskor den traditionelt opbyggede: Horne Sang- og Musikforening. Udover en bestyrelse har
orkesteret desuden et programudvalg. Orkesteret arbejder naturligvis sammen med Horne Mandskor, men
også med Horne Blandede Kor. Alle tre foreninger er således med i de to årlige lokale koncerter. Orkesteret
er desuden gennem fællesforeningen Horne Sang- og Musikforening medlem af Horne Lands Avis.
Orkesteret øver hver onsdag på Horne Skole. Det består af en strygergruppe, en blæsergruppe, slagtøj og
klaver. Der spilles mest symfonisk musik - klassikere, men også andet, f.eks. dansk filmmusik. Horne
Symfoniorkester er med i ”Dansk Amatørmusik”, hvorigennem der udbydes dirigentkurser.
Foruden de to årlige lokale koncerter giver orkesteret koncerter – fortrinsvis kirkekoncerter på De
sydfynske Øer. Desuden holdes der en sommerkoncert i forbindelse med sommerudflugten.
Alle folk med spilleglæde og som behersker deres instrument rimeligt kan være med i orkesteret.
Orkesteret har rødder i Horne, men optager også medlemmer udefra. Man opfordres blot til at møde op på
øveaftenerne.
Der kan findes yderligere information om foreningen på www.horneland.dk under foreninger – musik,
samt i [1] side 36.
Horne Mandskor
Foreningen blev grundlagt i 1845 og har på nuværende tidspunkt 43 medlemmer.
Foreningens formål er at skabe rammerne for et mandskor, hvor mænd med interesse for, evne for og
glæde ved at deltage i flerstemmig mandskorsang kan mødes om denne interesse. Horne Mandskor vil
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gerne modtage nye medlemmer. Interesserede kan kontakte dirigenten eller formanden eller et af
kormedlemmerne og så møde op til en øveaften. Før optagelsen aflægges en sangprøve for dirigenten.
Horne Mandskor danner sammen med Horne Symfoniorkester Horne Sang- og Musikforening. I rene
korsager danner korets medlemmer af fællesbestyrelsen en bestyrelse. Mandskoret arbejder naturligvis
sammen med Symfoniorkesteret, men også sammen med Horne blandede Kor – som nævnt ovenfor. Koret
har i øvrigt samarbejde med Glostrup Sangforening, Arionkoret i Odense og Arendal Handelstands
Sangforening i Norge. Koret er desuden medlem af Dansk Sangerforbund og samarbejder herigennem med
de andre medlemmer. Gennem Dansk Sangerforbund udbydes desuden kurser til både dirigent og
kormedlemmer.
Koret øver hver torsdag på Horne Skole, hvor der oparbejdes et repertoire med henblik på koncerter af
forskellig art. Repertoiret spænder vidt fra gammel kirkemusik, over traditionel mandskorsang til musicals
og rytmisk musik.
Udover de to faste årlige koncerter giver Horne Mandskor en række koncerter både inden - og udenbys på
institutioner, ved byfester og ved private fester og andre koncerter alene eller i samarbejde med andre kor
ved forskellige lejligheder. I årets løb afholdes ligeledes sociale sammenkomster, hvor der spises og synges.
Læs mere om koret på www.horne-mandskor.dk eller på www.horneland.dk, samt i [1] side 35.
Horne blandede Kor
Foreningen blev grundlagt i 1940 og har i øjeblikket 35 medlemmer.
Foreningen formål er at dyrke korsang af kirkelig samt verdslig og folkelig art og ved afholdelse af koncerter
at glæde, opmuntre og skabe interesse og forståelse for flerstemmig korsang. Koret er, som navnet siger,
blandet, altså både for mænd og kvinder, som har lyst til at synge i kor, og som ikke helt er blottet for
enhver tone i livet. Foreningen optager gerne nye medlemmer. Det kan ske ved fremmøde på øveaftener
eller ved at kontakte bestyrelsen. Før optagelse aflægges en sangprøve for dirigenten.
Foreningen er opbygget på traditionel vis med generalforsamling og bestyrelse.
Det er naturligvis korsangen, der er det helt centrale i koret: Øve-aftenerne og koncerterne. Koret øver
mandage 19.30 – 21.40 på Horne Skole.
Udover de to lokale fælleskoncerter er der flere andre årlige koncerter i sociale institutioner, plejehjem
o.lign., i forskellige virksomheder og ved kulturelle arrangementer inden- og udensogns. Koret har dog også
sit sociale liv med flere årlige sammenkomster og ture. Desuden kender hele Horne Land korets årlige
loppemarkeder, hvor kormedlemmerne optræder i en lidt anden sammenhæng end vanlig: som
hårdtarbejdende arrangører og ekspedienter. En del af korets medlemmer deltager for tiden i kursus hos
en lokal musikpædagog. Koret har årligt en workshop med undervisere udefra.
Koret samarbejder med Horne Mandskor og Horne Symfoniorkester. Desuden har koret samarbejde med
Fioniakoret i Odense og Vestfynskoret, Assens. Koret har ligeledes et venskabskor udenlands, nemlig det
norske kor Arendalskoret af 1981, hvilket indebærer gensidige besøg, hvor man synger sammen, afholder
fælles koncerter og dyrker venskabet. Det er desuden korets intention i løbet af den næste årrække at blive
medlem af en korsammenslutning.
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Flere oplysninger om foreningen kan findes på foreningens hjemmeside www.hoblakor.dk , samt på

www.horneland.dk, samt i [1] side 36.
Musik for Sjov - s. 37
Horne Lands Folkemindesamling - s. 22
Horne Husflidsforening - s. 38
Horne Forsamlingshus - s. 14
Horne Menighedsråd
I Horne Sogns menighedsråd har der gennem tiderne været kamp om pladserne. Der har været flere
kirkelige retninger, som har ønsket at præge kirkelivet. I sognet har der indtil valget i 2008 været kampvalg,
men i 2008 lykkedes det ikke at finde kandidater nok til to lister, og der blev indgået fredsvalg. Denne
tendens er landsdækkende. Vores sognestørrelse (2300 mennesker) har hidtil udløst 8 valgte medlemmer
til menighedsrådet. Lovgivningen har indrettet sig efter den nye tendens, så nu er der kun 7 medlemmer.
Arbejdet er derimod ikke blevet formindsket. Tværtimod. Heldigvis vejes det op af, at det er et meget
interessant arbejde, hvor man får prøvet sine evner af inden for samarbejde og planlægning. I Horne
Menighedsråd skal man bl.a. udfylde roller som arbejdsgiver, bygherre, cafébestyrer, tjener og bydreng.
I et menighedsråd skal man kunne vende tingene på hovedet, så der kan komme nye synsvinkler på
kirkelivet, vel vidende at det er traditionen, der skal bære fornyelsen. Desuden skal man være opmærksom
på forandringer inden for det religiøse felt generelt og forholde sig spørgende til dette: ”Er det noget, vi
skal/ kan tage med i Horne Sogns kirkeliv?”
Horne Kirke har været i sognet længere tid end noget andet. Der er ikke tal på de mennesker, der gennem
tiden har holdt dåb, konfirmation, bryllup og begravelse her. Og disse fire handlinger skal fortsætte med at
foregå i Horne Kirke til alle tider.
Dette ”evighedsperspektiv” går man som hornebo selvfølgelig ikke og tænker på. Men man ved, at i Horne
Kirke er man velkommen til gudstjeneste, til sommernatkirke, til koncert, til meditation, til
pilgrimsvandring, til kunstudstilling, til at tænde et lys og bede en bøn, til at sætte sig i stilheden. Alt dette
for at lade Gud komme nær. Og der er mange, der finder vej til kirken med disse ting for øje.
Kirken er åben hver dag. (Se mere om kirkelivet i [1] s. 11-13)

Andre foreninger
Horne Lands Avis
blev grundlagt som en forening i 1989 for at kunne samle sognet kulturelt. Formålet er udgivelsen af Horne
Lands Avis, som skal være et meddelelsesmiddel mellem de tilsluttede organisationer, foreninger,
institutioner, klubber, grupper etc. og beboerne på Horne Land.
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Avisen indeholder: praktiske oplysninger, farverige beretninger om, hvad der er sket på Horne Land i
kvartalet, siden sidst, præsentationer af planer, idéer og tiltag for den kommende tid, Horne Sogns
Kirkeblad, ofte en lille historie om Horne Land før og nu –(en beretning om en forretning eller person fra
”gamle dage” ), læserindlæg, samlet aktivitetskalender for det kommende kvartal.
Avisen finansieres af medlemsforeningerne og af frivillige bidrag fra læserne. I øjeblikket er der 21
medlemmer.
Avisen er typisk på ca. 40 sider og udkommer 4 gange årligt: februar, maj, august og november. De 1200
eksemplarer uddeles af frivillige gratis til alle husstande på Horne Land. Avisen ligger som et link på
Lokalrådets hjemmeside www.horneland.dk , så andre end horneboer kan følge med. (Se mere i [1] s. 20)
Gadekærlauget
Lauget blev stiftet i 1997 for at vedligeholde gadekæret. Medlemmerne i lauget sørger for at holde området
pænt, herunder også ændernes grund midt i kæret! Der er ca. 80 medlemsfamilier, som hvert år mødes til
en grillfest ved Gadekæret. – De opstillede bænke og borde bliver brugt af såvel lokale som turister. (s. 43).
Horne Pensionistforening - S. 39
Horne Jagtforening - S. 39
Bøjden Gaardmandslaug - s. 57
Næsselauget - s. 58
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Organisation
Et lokalråd for hele Horne Land
Lokalrådet for Horne Land blev oprettet allerede i 1995 som ét af de første i den daværende Faaborg
Kommune.
- Lokalrådet har til formål at fremme beboernes ønske om øget medbestemmelse og medansvar for
rammerne om livet på Horne Land. Det sker ved at fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere,
foreninger, politikere og myndigheder.
- Lokalrådet behandler alle spørgsmål, som det skønner har interesse for Horne Lands sociale,
erhvervsmæssige, trafikale, miljømæssige, kulturelle og rekreative forhold. Lokalrådet beskæftiger sig ikke
med personsager eller konflikter mellem borgere/grupper af borgere.
- Det er lokalrådets opgave at blive høringspartner i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der
behandles i såvel kommunalbestyrelse som andre offentlige instanser.
- Lokalrådet sørger for at få størst mulig indflydelse og påtager sig eventuelt ansvaret for at få udført
opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer i forståelse med rådet.
- Lokalrådet skal vurdere, om de emner, der behandles berører interesser, der deles af andre lokale
instanser (menighedsråd, skolebestyrelse, idrætsforeninger, beboerforeninger m.v.). I givet fald skal rådet
søge kontakt med den pågældende instans med henblik på en fælles drøftelse og eventuel fælles
forhandling med tredje part.
- Enhver borger på Horne Land har ret til at indbringe sager, som de ønsker lokalrådet skal
vurdere/behandle. Lokalrådet skal besvare henvendelsen senest fire uger efter den er modtaget.
- Lokalrådet består af syv medlemmer, valgt af og blandt alle, der er fyldt 16 år, og har fast bopæl i Horne
Sogn. Desuden vælges to suppleanter. Valget af lokalrådsmedlemmer gælder for en to-årig periode. Fire er
på valg på årsmøder i lige år og tre i ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år. Lokalrådet konstituerer sig
efter hvert årsmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
- Lokalrådet samarbejder aktivt med de øvrige lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune via samarbejdet i
paraplyorganisationen Fynsland, der omfatter i alt 21 lokalråd. Lokalrådets formand Steen Outzen er lige
blevet valgt til næstformand i Fynsland. Lokalrådet har også to medlemmer i Fynslands repræsentantskab.
- Lokalrådet forvalter de eventuelle økonomiske midler, der stilles til rådighed af Faaborg-Midtfyn
Kommune og andre både offentlige og private institutioner, fonde m.v.

Udviklingsplan
Lokalrådet færdiggjorde i september 2009 en Udviklingsplan for Horne Land. Den blev udsendt til samtlige
husstande på Horne Land og bl.a. også til Faaborg-Midtfyn Kommune. Forud for udarbejdelsen af planen
blev holdt flere møder med repræsentanter for foreninger, skoler, institutioner, menighedsråd m.fl.
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Udviklingsplanen er vedlagt ansøgningen i to versioner.: 1) En stor udgave, der dannede grundlag for
“populærudgaven“ og 2) den husstandsomdelte ”populærudgave”.

Samarbejdet med kommunen
Samtlige lokalråd i kommunen holder p.t. et årligt møde med kommunens økonomiudvalg og erhvervs- og
planlægningsudvalget. Fynsland har - på alle lokalråds vegne - indledt forhandlinger med kommunen om en
tættere dialog med både politikere og embedsmænd.
Lokalrådet er høringsberettiget i en lang række sager, der vedrører Horne Land. I 2009/2010 har lokalrådet
bl.a. afgivet høringssvar vedr.:
- en ny kommuneplan for de næste fire år
- en ny plan for den kollektive trafik
- et forslag om nedlæggelse af plejehjemmet Præstekærgaard i Horne
- et forslag til affaldsplan for 2009-2012
- et oplæg til en ny skolestruktur.
Lokalrådet må - i lighed med kommunens øvrige lokalråd - desværre erkende, at politikernes lydhørhed
over for positive ændringsforslag m.v. har været yderst begrænset.
Vores lokale genbrugsstation lukker ved udgangen af 2011, ældrecentret udfases over perioden 2011-2013
og Horne Skoles overbygning (7.-9. klasse) flyttes pr.1. august 2012 til Toftegårdsskolen i Faaborg.
Lokalrådet har i samarbejde med en kreds af borgere nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge
mulighederne for at videreføre Præstekærgaard som privat plejehjem, hospice eller andet.

Samarbejde med foreninger, institutioner, erhvervslivet m.fl.
Lokalrådet har et tæt samarbejde med foreninger, skole, institutioner m. fl. og har en målsætning om
mindst ét årligt fælles møde (eller gruppevis) for at drøfte aktuelle ting og fremtidsversioner.
Lokalrådet har et klart ønske om en tættere kontakt til forretnings- og erhvervslivet og planlægger at
indbyde borgerne på Horne Land til ét eller to årlige besøg i lokale erhvervsvirksomheder.
Samarbejdet med foreninger, institutioner, virksomheder m.fl. fik et konkret resultat, da der søndag 18.
april 2010 blev holdt åbent hus på Bøjden og Dyreborg samt i Horne. (Program vedlagt ansøgningen).
I sommerperioden udarbejdes en begivenhedskalender over aktiviteter og arrangementer på Horne Land.
Den findes som pjece, der uddeles i forretninger, og den vises på hjemmesiden. Begivenhedskalenderen er
først og fremmest en hjælp til de mange sommerturister på Horne Land.
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Stigruppe
Som tidligere nævnt har Lokalrådet nedsat en arbejdsgruppe på fem-seks personer, der kortlægger
eksisterende stier og undersøger mulighederne for at sammenbinde eksisterende stier og at anlægge nye
stier.
Målet er bl.a. at få udarbejdet en pjece, der beskriver mulighederne for gå- og cykelture på Horne Land – til
gavn for indfødte Horneboer, tilflyttede Horneboer og for gæster og turister.

Hjemmesiden
Lokalrådets hjemmeside er et elektronisk mødested for hele Horne Land. Foreningerne har mulighed for at
få deres egne sider som en del af lokalrådets hjemmeside. Foreningerne bestemmer selv, hvad de vil have
liggende og opdaterer selv deres egne sider. En fælles kalender for alle foreninger er det også blevet til.
Af andre ting på hjemmesiden kan nævnes:






Der er nyheder fra Horne Land (egne nyheder), fra Faaborg-Midtfyn (Fyens.dk) og fra Fyn (TV2Fyn).
Derudover er det muligt at finde den lokale vejrudsigt.
Den lokale avis ”Horne Lands Avis” udkommer på lokalrådets hjemmeside et par dage efter, at den
er udkommet i papirform.
Lokalrådet har lagt deres referater og en mængde andet materiale på nettet. Ligeledes er
undersøgelser, som lokalrådet har initieret, lagt på nettet.
Flere erhvervsvirksomheder er annoncører og har eget reklamebanner samt egne sider som en del
af lokalrådets hjemmeside.
Blomstrende landsby har sin egen portal som en naturlig del af siden.

Lokalrådets hjemmeside er under konstant udvikling, og en turist/historisk side er under udarbejdelse.
Fremtidsvisionerne er at oprette en unge-side samt en blog.
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Karakterer

Karaktererne blev fastlagt på et møde med alle, der har været involveret i ansøgningsprocessen mandag d.
4. april 2011.
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