
   

 

 

 

 

 

Hvordan med kirken og coronaen lige nu? 

I mere end et år har vores kirke i lighed med alle andre 

kirker i Danmark været igennem en tid, ingen kunne 

forudsige. Fra den ene dag til den anden blev kirken 

lukket helt i nogle måneder fra marts 20 - maj 20. End 

ikke at sætte sig alene i kirkerummet en stille stund var 

tilladt. Sådan håber vi aldrig, det bliver igen. 

Genåbningen har siden da bevæget sig frem og tilbage 

med forskellige restriktioner. I julen og nytåret blev 

kirken ikke lukket, men biskopperne anbefalede i sidste 

øjeblik, at de planlagte gudstjenester blev indstillet. Til lettelse for nogen og til skuffelse for 

andre. Fra nytår og til sidst i april måtte gudstjenesten vare 30 minutter, og der måtte ikke 

synges.  

Men nu må der igen synges, og gudstjenesten har sin sædvanlige længde. Man må sidde 

tæt med sin egen familie eller ’boble’ og sidde med afstand til alle andre. Marc eller Linda, 

vore gravere, anviser plads, når man kommer. Ved begravelser, dåb og bryllup kan man i 

samarbejde med Marc og Linda finde frem til, hvor mange der er plads til. Og heldigvis har 

vi Fyens største landsbykirke, så der er plads til forholdsvis mange. Og som vi med større 

eller mindre ubehag har vænnet os til, skal vi stadig bære mundbind eller visir, når vi går 

ind og ud af kirken. Det gælder alle over 12 år.  Der er visse undtagelser for ansatte og 

frivillige. 

I Horne Rundkirke glæder vi os til at tage godt imod alle, der har udskudt dåb, bryllup og 

andre kirkelige handlinger.  

Det nye menighedsråd. 

Lige som alle andre har det nye menighedsråd måttet affinde sig med begrænsninger for at 

mødes fysisk, så vi har holdt en del skærmmøder. Fordi vi er gået ud fra, at det er 

midlertidigt, er det egentlig gået ganske godt. Men det er dejligt, at vi nu må mødes ansigt 

til ansigt.  

Som noget af det første, skal et nyvalgt menighedsrådsmedlem skrive under på menigheds-

rådsløftet: 

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede 

hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode 

vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 

At indstille sig på at ville udføre løftet, skal der jo mere end et enkelt eller to skærmmøder 

til. Der er nogen og noget, man lige skal lære at kende, inden de fleste af os er klar til at 

folde hele ønskelisten ud. Fordi vi er valgte repræsentanter for menigheden i Horne Sogn, 

vil vi derfor altid gerne i dialog om, hvordan vi øger kirkens vækst og liv.  

Horne Sogns kirkeblad 
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Indsamlinger i Horne Rundkirke til  

Sct. Nicolai Tjenesten. 

Fra gammel tid har der ved gudstjenester i højtiderne været samlet ind 

til landets forskellige hjælpeorganisationer. Ved nærmere eftersyn har det vist sig, at nogle 

af de indsamlede beløb har været så små, at vi har kunnet konstatere, at nogen egentligt 

hjælp er der ikke tale om, kun en administrativ byrde. Derfor har menighedsrådet 

besluttet, at samtlige indsamlede midler går til én hjælpeorganisation, nemlig Sct. Nicolai 

Tjenesten. 

Sct. Nicolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en 

telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med: 70 12 01 10. 

På nettet kan man læse mere. Og hvis man selv kunne tænke sig at melde sig som frivillig 

til Sct. Nicolai Tjenesten, er der mulighed for det på nettet eller på 20 56 95 14. Der stilles 

ikke faglige krav, men det forudsættes, at man er i besiddelse af empati, rummelighed, 

livserfaring og tolerance. 

På Fyn er der ca. 80 medarbejdere, der frivilligt og ulønnet på skift passer vagterne fra 

 kl. 13 - 03. I 2019 var der 37.000 opkald. Og der er brug for flere frivillige, siger ledelsen af 

Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn. 

 

 

Det er en stor glæde for os ved kirken at se, hvor mange der kommer på besøg for at se 

nærmere på vores kirke og kirkegård. På kirkegården er sat mange bænke, som inviterer til 

at sætte sig. Inviterer til en stille stund eller til at mødes.  

 

Meditation kl. 17 hver torsdag. 

I efterhånden mange år har vi i kirken haft kristen meditation hver torsdag kl. 17. Der 

indledes med en vejledning og en bøn. Musik åbner for stilheden, som varer 20 minutter. 

Stilheden lukkes med musik og en bøn, hvorpå der læses en tekst om meditation. Til 

allersidst beder vi alle i fællesskab en bøn.  

”Vi er alle nybegyndere hver dag.” John Main 

Det kræver ingen forberedelse eller tilmelding.   

Alle er velkomne.   

I kirken kan tages en folder om meditation med hjem. 

 

 

Juli og august i 

Hornelabyrinten 

Som de foregående år inviterer kirken 

hver tirsdag klokken 19 i juli og august til 

samtaler på kirkegården og labyrint-

vandring.  

Kirken byder på the og kaffe. 

Der er ingen tilmelding. Alle er velkomne. 

 

 

 

 

Alle er velkomne. 

 

Foto: Lars Skaaning 



  Gudstjenester 

Dato  Tid Prædikant 
Maj   
   
23.      Pinse  -   Udendørs 10 Jesper Svärd 
24.      2. pinsedag 10 Jesper Svärd 
   
Juni    
6.  10 Jesper Svärd 
13. 10 Jesper Svärd 
20. 10 Jesper Svärd 
27. 10 Jesper Svärd 
   
Juli   
4.             19 Jesper Svärd 
11.               10 Jesper Svärd 
18  10 Jesper Svärd 
25.               10 Jesper Svärd 
          
August   
1. 10 Jesper Svärd 
8. 10 Jesper Svärd 
15.        Konfirmation 10 Jesper Svärd 
22. 10 Jesper Svärd 
29. 15.30 Ole Buhl Nielsen 
     
September   
5.  14 Ole Buhl Nielsen 
12. 19 Therese Kudajewski 
19. 14 Torkil Jensen 
26. 14 Ole Buhl Nielsen 

  

 

 
 

 

  

 
Sognepræst 
Jesper Svärd 
Præstegårdsgyden 6, 
Horne 
5600 Fåborg 
62601041 
jesv@km.dk 

  Kirkens gravere: 

Marc Winther: 

5224 1960 

hornekirkegaard7763 

@gmail.com 

 

Linda Krogh: 

5224 1950 

den2graver@gmail.com 

 
  

Kontaktoplysninger - www.hornekirke.dk 

 Sociale medier: 

sogn.dk 

 

facebook:  

Horne 

Rundkirke 

 

Kirkekalenderen

- app 

Hvem spiller ? 

Siden vores dygtige 

organist, Anette Haahr 

1. marts 2020, rejste, 

har vi i kirken ikke haft 

en fast ansat organist. 

I november 2020 skrev 

vi her i HLA, at Ida L. 

Kristensen trådte til i 

stillingen, men sådan 

blev det ikke. Derfor 

har vi nu flere 

forskellige afløsere, der 

alle er dygtige og har 

stor erfaring i 

orgelspil.  

Helt så erfaren er 

Daniel Gralert, der er 

ved at uddanne sig til 

organist, ikke. For os 

som kirke er det dejligt 

at kunne stille vores 

fine og velrenoverede 

orgel til rådighed for 

Daniel, som vi allerede 

har hørt spille godt i 

kirken. Vi glæder os til 

samarbejdet. 

Kirkegængere i vores 

kirke giver ofte udtryk 

for glæde over 

musikken i kirken. 

 

Menighedsrådets 

formand og 

kirkebladets 

redaktør: 

 

Hanne Wolfsberg 

40358387 

hannewolfsberg@

gmail.com 
 

Følg kirkens aktiviteter på hjemmesiden og på facebook 


