
 

 

Tårnuret 

Igen kan man, når man passerer kirken fra Søren Lundsvej, løfte blikket og se, hvad 

klokken er. Efter alle kunstens, og Nationalmuseets, regler er det gamle ur frisket op og 

klar til at udsige tidens gang for os med sine gyldne tal og visere omgivet af dybblå farver 

og ornamentik. I andet forsøg kom uret på plads. Det første forsøg mislykkedes, fordi en 

lille mus havde sat sig fast i liftens styresystem. I mellemtiden stod det store ur i 

Graverhuset, så vi i detaljer kunne iagttage urskiven. Det siges, at evighedens farve er 

dybblå. I så fald har vi et tårnur, hvor viserne går med evigheden rundt om sig.  

Menighedsrådsvalg 2020 

Hvert 4. år er der i de fleste sogne valg til menighedsrådet. Denne gang kommer valget til 

at foregå efter en ny valglov, hvor orienteringsmødet og valgmødet er skilt ad. Her i foråret 

vil det siddende menighedsråd indkalde til orienteringsmøde og fortælle om arbejdet og 

planerne for den kommende tid, hvor ikke mindst den store istandsættelse af kirken vil 

fylde.   

I Fåborg Provsti, som inkluderer kirkerne i den sydlige del af Fåborg-Midtfyn Kommune 

har provstiudvalget sat de store anlægsønsker i rækkefølge. Lige nu står Fåborg Kirke for 

tur. 2023 er det Horne Rundkirke, der får en grundig istandsættelse. Vi har længe gjort 

forberedelser og holder lige nu møder med den arkitekt, vi har valgt ud efter en omfattende 

proces, Martin Jonø fra CW-arkitekterne i Svendborg. MJ bor i Bøjden med sin familie og 

er en erfaren kirkearkitekt. 

Det nye i valgloven er altså, at hvad der før foregik på samme aften, foregår nu med flere 

måneders mellemrum. Tanken er, at interesserede kan høre om arbejdet i menighedsrådet 

ved orienteringsmødet og tænke over en eventuel opstilling af sig selv eller andre i de 

næste måneder og fremkomme med forslag til valgforsamlingsmødet. 

 

 

 

 

Læs mere på www.hornerundkirke.dk når tiden nærmer sig. 
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Orienteringsmøde: 12. maj kl.19  

Valgforsamling: 15. september kl.19  

              Begge møder foregår i Konfirmandstuen i Præstegården 
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