
 
 

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 

 

http://www.hornerundkirke.dk/
http://www.hornerundkirke.dk/


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 
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