
Dagli'Brugsen Horne
afholder traditionen tro

GRILL.ARRANGEMENT
på parkeringspladsen fredag den 30. august kl. 17.00.20.00

Menuen i år er: Helstegt paftegris m. kartoffelsalat, salat og flute, dertil 1 tadøll 1

glas vin. Pris: 50 kr.

Børnemenu: Pølse m. brød og sodavand, pris: 20 kr.

Billefteme sælges på Torvedagen udenfor Brugsen samt i butikken.

På grillaftenen trækkes lod om 10 gavekort å 100 kr. på billetten (så husk at med-
bringe billetten)

Mød op til en hyggelig aften og billig og nem aftensmad. Håber vi ses.

Martin-Britta&Linda

HUSK TORVEDAGEN

Det er lige nu
R
]@ilE

Lørdag den 17. august

Vi samles til årets hyggeligste komsammen på torvet i Horne.
HORNE . HVOR GODTFOLK ER - KOMMER GODTFOLK TIL

TORVEDAG PA HORNE KRO

Kl. 09.00 Fortovsbaren åbner
Kl. 09.00-11.00 Vi rafler om prisen på øl og bitter
Kl. 11.00 Vi serverer Kirstens lækre snackkurv til 50 kr.

Kl. 12.00 Grillen er tændt i Krohaven med mange lækre
Kl. 13.00 Poul Erling Bjerre fra Tarm spiller hyggemusjk
Kl. 16.00-17.00 Happy hour shots 10 kr.

Kl. 18.00 Serveres biksemad m. spejlæg til50 kr.

De bedste - Kirsten oq Kurt Hansen, Horne Kro

\12ffi
tilbud

i Krohaven
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FAMILIE OG FRITID PA TORVEDAGEN

Familie og fritid sælger medlemskort på Torvedagen. Er du forhindret denne dag, kan

du henvende dig til kasserer Ruth Jensen.

Et medlemskort koster 50kr oo oælder et år.

FRILUFTSGUDSTJENESTE

den 25. august 2013 kl. 14.00 iTambours Have

lgen i år er Horne Menighedsråd og præst medanangør af friluftsgudstjenesten i

Tambours Have. Det er denne gang Finn Pedersen, der prædiker. Alle fra Horne Sogn

er derfor hermed inviteret til at deltage i friluftsguds$enesten i Tambours Have. Kaf-

fe/the og kage kan købes efter gudstjenesten. Der er gratis adgang til Tambours Have

denne eftermiddag.

INVITATION TIL KIRKEKAFFE

den22. september 2013 k|.9.30 i Kirkehuset

Søndag den 22. september 2013 er der høstgudstjeneste i Horne Kirke kl. 10.30.

Alle fra Horne Sogn er velkomne til gudstjenesten, men vi vil også gerne invitere til

kirkekaffe (kaffe/the og rundstykker) inden gudstjenesten. Kirkekaffen bliver i Kirkehu-

set kl. 9.30 den 22. september. Det er gratis.

INFORMATIONS TV SKÆRM ved Brugsen

Horne Sogneforening har fået opsat en infoskærm ved brugsen. Opsætning og ibrug-

tagning har ladet vente på sig, årsagen har været internetadgangen som først nu er en

realitet. Brugsen og Andelskassen er med til at finansiere skærmen. HIF - HGF - Spej-

deme og Støtteforeningen er ligeledes økonomisk med. Skærmen skal bruges til infor-

mation omkring alt hvad der foregår og rører sig i Sogneforeningens område, dvs. Horne

Sogn. Skærmen er ikke tiltænkt kommercielle reklamer, dog har Brugsen mulighed for at
benytte skærmen i begrænset omfang. De nævnte foreninger har direkte adgang til at

benytte skærmen, men det betyder ikke, at alle øvrige der ønsker det, ikke kan få infor-

mation på skærmen. Det kan man naturligvis, blot har man ikke de samme muligheder

rent teknisk med hensyn til opsætning og redigering mm. Ønsker man at benytte skær-
men, så kontakt kurt@burkarl.dk

Horne Sogneforening
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ctv EN HAND I DtT NÆROMRADE N.
onsdag den 4. september k1.16.30 - 19.00 W

Sogneforeningen vil til Torvedagen reklamere for et arrangement onsdag den 4. sep-
tember, hvor sognet skal shines op.

Vi vil samle affald langs vejene og i byeme, slå græs ved byskiltene sætte blomsterløg
og lave andre opgaver.
Vi vil gerne have folk til at melde sig på forhånd ved Torvedagen eller til de lokale ar-
bejdsledere i Stundsig, Bjerremose, Asp og Horne.

Når opgaverne er lavet i "omegnsbyerne" bevæger man sig til Vikingelunden, hvor man
fortsætter med forskellige opgaver, indtil der serveres pølser i grill-hytten kl. 19.

Kontaktpersoner:
Stundsig: Hanne og Kjeld Pedersen 7526 0358, stundsiqqlskole@live.dk
Bjerremose: Linda og Sigurd Møller, 2963 0380, Lsm@bbsvd.dk
Asp: Poul Henning Guldager, 2181 0546, evaquldaqer@mail.com
Horne: KeldJochumsen,25622614,iochumsen@bbsvd.dk

Sogneforeningen

BADMTNTON 2013/2014

Ungdomstræning med opstart den 16. september 2013
Kl. 15.45-16.45 træner U11 og yngre. Trænere Anne Mette Bøttcher og sanne Knudsen.
K1.16.45-18.00 træner U12 og ældre. Trænere Anne Mette Bøttcher og sanne Knudsen.
Hvis der er tilslutning nok vil der blive turneringshold.
Så bare vær frisk og mød op!

Motionister med opstart den 2. september 2013
Mandage k|.18.00-22.00 og onsdage kl 15.30-16.30.
Baner kan bestilles ved Ulla Lindvig på tlf. 2513 8696 eller på mail ut-tindviq@mait.dk fra
den 19. august. Banen lejes for en hel sæson og for en time ad gangen. Hver bane
koster 1.400 kr.

Vi ser frem til at se såvel nye som gamle til den kommende sæson.
Med venlig hilsen Badmintonudvalget

mw

Dagli'Brugsen Horne ffi
"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.
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HORNE OG DEN KOMMENDE VALGKAMP

Man behøver ikke være medlem af Venstre (eller have til hensigt at blive det) for at del-

tage i kampagnen for at få valgt den lokale kandidat. Kommunalvalget tirsdag den

19. november kan blive afgørende for Hornes såvel som andre små samfunds fremtid og

derfor vedrører det os alle.

Venstres lokale bestyrelsesmedlemmer fra Horne har derfor besluttet at invitere alle til
planlægningsmøde om den kommende valgkamp tirsdag den 10. september på Horne
Kro. Mødet vil bl.a. omfatte:

Politik: Politisk oplæg, drøftelse, forslag og id6er til politikudvikling

Kampagne: Den traditionelle kampagne, forslag og id6er til nye tiltag, aktioner, begiven-
heder, m.m.

Praktisk udførelse: Hvordan organiserer vi os? Hvem kan gøre hvad? Hvordan skaffer vi

økonomi til endnu mere kampagne?

Deltag og vær med til at sikre din egen og dine børns fremtid i et livsbekræftende nær-

miljøl

Med venlig hilsen Gunnar Ditlevsen, Anni Thomsen, Søren Dahl, Stig Leerbeck
Læs mere på:www.stiqleerbeck.dk

[r"afiU
"Hej alle I kreative dydige quinder" - sådan lyder det, når Henriette skriver til os, men

særlig dydige er vi nu ikke! Kreative er vi nok, men det handler mest om, at vi er glade

for at lave forskellige former for håndarbejde.

Så en stor opfordring til alle jer, der kan lide at strikke, hækle, sy, lave noget med perler

og alt muligt andet håndarbejde - kom og vær med!

Vi mødes på skolen hver anden onsdag med vores håndarbejde og kaffe, og så går det
på omgang, hvem der bager kage. Vi nørkler og snakker og hjælper hinanden og hygger

os sammen, og der er plads til mange flere - og så er det næsten gratis - det koster ca.

50 kr. for hele sæsonen fra september til aprill

Tøv ikke - meld jer til hos Henriette Nielsen, Horne Aftenskole.

Jeg glæder mig til den nye sæson og håber at få selskab af "de gamle" og en masse nye

kreative Quinder og evt. mænd.
En qlad kreativ quinde - Else Jochumsen

fl*s:.l.
Lørdag den 28. september 10.00 - 1 3.00

Plantemarked i Tambours Have, Karlsgårde
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UDFLUGT MED FAMILIE OG FRITID

den 19. september 2013 til Naturmælk iTinglev

Chriss Hedeager driver det biodynamiske landbrug Hedeagergaard på Lynevej 9 mellem

Ølgod og Strellev.

Vi har sammen lavet følgende program, som hedder "følg mælkeve.jen".

For dem, der har lyst, starter dagen kl. 5.30 på Hedeagergaard. Her følger vi

morgenmalkningen sammen med Chriss. Der er morgenkaffe på gården ca. kl. 8.

Kl. 9 kører vi med bus til Horne stadion og fylder bussen med dem, der ønsker at starte

turen herfra.

Kl. 09.15 afgang fra Horne stadion
kl. 10.00 Vi besøger Jemved mejeri ved Gredstedbro, hvor der er rundvisning, og

mulighed for at handle.

Kl. 11.30 Afgang til Naturmælk i Tinglev.

Kl. 13.00 Naturmælk er vært ved frokost og foredrag.

Kl. 14.30 Rundvisning på mejeriet.

kl. 16.00 Kører vi hjemad.

Pris for medlemmer 150 kr. og pris for ikke-medlemmer 200 kr.

Bindende tilmelding senest den 12. september. Der er plads til 50 personer, så det er
først til mølle. Tilmelding til Britta Guldager 2718 3808 (bedst efter kl. 15).

Chriss Hedeager vil undervejs fortælle om sit økologiske/biodynamiske landbrug.
I prisen er der rundvisninger, frokost og bus.

Vel mødt

4H BøRNEDYRESKUE 2013 I HORNE

Lørdag den 7. september i Hindsig Ridecenter, Ri

Det er med nedrivning af dyrskuehallerne i Varde definitivt slut med Varde 4H skue

efter 53, Så starter en ny æra med masser af muligheder.

Et af de nye tiltag er en bagekonkurrence for alle 4H børn med efterfølgende auktion,

så børnene har mulighed for at tjene en lille skilling, og gæsterne kan få en kage med

hjem til aftenkaffen.

Der vil stadig kunne udstilles med dyr, have/natur, hobby/håndarbejde, mad og bagning

eller hvad børnene har arbejdet med hen over sommeren.

Der vil stadig være mulighed for at købe lidt til at stille den værste sult og tørst.

Vi vil gøre vort bedste for at skabe et nyt og flot skue og håber på jeres opbak-
ning,

hilsen 4H

{1xf
ngkøbingvej 270
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MÆLKEVEJ EN S ZONETERAPI

Så lykkes det. Jeg blev færdig uddannet zoneterapeut ijuni måned. Er blevet RAB god-

kendt, det vil sige Registreret Alternativ Behandler. Du vil dermed også kunne få tilskud
fra Sygeforsikring DANMARK til behandlinger,

Jeg har desuden taget uddannelse i muskelmassage og healing. Det betyder at jeg kan

tilbyde zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskelisportsskader, Lava-
shells massage og Reiki Healing.

Zoneterapi er en behagelig, effektiv og afslappende behandlings-metode!
Fødderne er som et kort over hele kroppen, der fortæller, hvor der er en balan-
ce/ubalance. Zoneterapi er bygget op efter den 5.000 år gamle kinesiske terapiform,
tilpasset nutiden.

Zoneterapi, som er tryk/massage på de forskellige organ-, muskel- og knoglerelaterede
reflekszoner under fødderne, sætter skub i kroppens egne energier. Der sker en øget
blodgennemstrømning i det givne område, ny energi kommer til, og affaldsstoffer skaffes
bort. Kroppen forsøger at genskabe balance. En zoneterapeut har tavshedspligt.
Ved din første konsultation vil jeg spørge ind til dine ubalancer, tidligere sygedomme,
arbejde, kost, motion, søvn, medicin og evt. kosttilskud.

Zoneterapi gives til mennesker i alle aldre fra baby til olding
Er der problemer med:

. Fordøjelsen
o Kolik - spædbørn
o Vandladning
o Vådliggere
r Hovedpine

dingshovedpine
Så bestilen tid på t\t.2323 3184, og vi kan sammen se på, hvorledes det kan lindres og
give balance i din krop, enten ved zoneterapi, healing eller muskelmassage.

iur,E Lr{E wIE N S Z O NE TE RAPI
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horner 6S00 Varite,

danmark
8YGEFOFSIKFIHG

o Menstruations-
smerter

. Overgangsalderen

. Søvnbesvær
o Stress
. Kredsløb

. lmmunforsvaret
o andre små ska-

vanker, der gene-

rer din hverdag
o smerter i ryg, skul-

der, nakke, spæn-
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TAK TIL LEO

Jeg vil på Aftenskolens og egne vegne, takke Leo Aamann Jessen for godt samarbej-
de gennem flere sæsoner.
Leo har undervist i EDB og fotoredigering på en let forståelig måde, selv om det til
tider kan være et vanskeligt emne. Mange har nydt godt af hans undervisning og har
fået "berøringsangsten" for computeren overvundet.
Vi ønsker Leo alt mulig held og lykke fremover.

Horne Aftenskole/Henriette

HøJSKOLEDAG I 2014

Højskoledagen bliver lørdag den 1. februar 2014 iHorne Kirke k|.9.30 og efterføl-
gende på Horne Kro. Vi kan allerede nu afsløre, at tidligere præst og salmedigter

Holger Lissner medvirker. Der vil senere komme nærmere information om høiskole-

dagen inkl. dagens foredragsholder.

TIL SALG

Skoda FELICIA 1.3 med trækkrog
Registreringsdato 1 1 . juni 1997. Nysynet i juli 201 3, Kørt 1 0.400 km

Pris 18.000 kr.

Henvendelse til Karen Thomsen, tlf. 7526 0057

TOUR DE PEDAL 2013

Tak for gevinsterne til dette års Tour de Pedal til alle vore gavmilde sponsorer:

HIF - HGF - Tupperware v/Doris Kristensen - Horne Kro - Dagli'Brugsen -
Kelds Honning - Bo Concept, Ølgod - BouMatic, Horne - Horne Hallens Cafete-
ria - Dansk Kalv v/Henriette og Hajse Nielsen - Mad med Mere, Varde - Saxofoni
v/Lisbeth Stig og Andelskasse

Tak til Tove og Torben Ellegaard for fremvisning af bedriften samt masser af lækre

smagsprøver - Tak til Hindsig Ridecenter vffvonne og Gert Jensen for rideop-

visning, rundvisning og rideture for de friske og sluttelig Tak til BouMatic, Horne fordi

vi også måtte komme indenfor og se virksomheden og få kaffe og kage.

Tak til de friske cyklister - håber vi ses til næste år i maj

, Hanne, Else

a?ftf,oF=
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HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 28. september 2013 fra kl. 18.30 - 01.00 h&

Vi har igen fornøjelsen af, at Linde og Skovhøj leverer musikken. 
W

Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 26. september på tlf.

7526 0352
Mad kan bestilles på Horne Kro t|f.7526 0019 eller iHorne Hallens Cafeteria t|f.7526
0352.

Mad og drikkevarer må gerne medbringes. Husk selv at medbringe service og bestik.

Der vil blive udtrukket gevinster på indgangsbitletten.

Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsfor-

eningen, ldrætsparken, Gymnastikforeningen, ldrætsforeningen og Sogneforenin'
gen.

MENU TIL HøSTFEST
HORNE HALLENS CAFETERIA

Forret:

Hvide sild, æ9, tomater og karrysalat

Varmrøget laks med ristede mandler og hvidvinssirup

Hovedret:
Oksefilet

Kyllingespyd
Mørbrad med abrikoser og nødder

Små pillekartofler med persille og flødekartofler

Hindbærsalat, rødspidskålsalat, tomatsalat, melonsalat og ananassalat
2 slags brød

Dessert:
Kage, hjemmelavet is og frugt.

Menu pris 165 kr.

Horne Hallens Cafeteria tlf. 75 26 03 52

Sidste frist for bestilling onsdag den 25. september

MENU TIL HøSTFEST
HORNE KRO

Se næste nr. af Horneposten
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Ånners FEST r SPoRTSUGEN 2014 
@

Vi har linet op til den helt store fest som afslutning på sportsugen 2014 så glæd dig!! -
En tre trins raket der starter

Kl. 18.00 med en lækker 3 retters menu
Kl. 20.00 går Amin Jensen på scenen med sit nye
20 års jubilæumsshow Comedy vs Opera, med Jens Krøyer ved flyglet samt Praque

Philharmonic Orchestra på storskærm. Det kan kun blive en fantastisk oplevelse, som
du ikke må gå glip af. Han starter en turn6 den 7. september 2013 med sit nye show og

så er han jo varmet godt op til vores festaften den 6. juni 2014.

Kl. 21 .15 spiller Fenders op til dans.
Fenders startede helt tilbage i 1975 og kan i dag prale af en verdensrekord. Foruden at
være et af de mere sejlivede bands herhjemme så har intet andet dansk band eller
udenlandsk band deltaget i dansk melodi grandprix så mange gange som Fenders. Hele
5 deltagelser er det blevet til med sange som "'Det Løgn" og "Vild med eventy(banke
banke på). I 1987 blev det sågar til en sejr med sangen " En lille melodi" sammen med

Anne Herdorf og Helge Engelbrecht, som var en del af bandet i denne periode.

Sportsugeudvalget vil gerne opfordre alle Hornes borgere til at hjælpe os med at få en

brag af en fest, der vil kunne huskes mange år frem.

Måske er det anledningen til at firmaer eller personaleforeninger skal holde sommerfest
sammen med medarbejderne og kollegaeme.
Det kan også være at gaderne eller familien skal samles til en festlig aften.

Vi har jo også mange klubber i Danmark, såsom kortklubber, madklubber, strikkeklub-
ber, biografklubber osv. som det kunne være hyggeligt at komme i byen sammen med.
I løbet af efteråret vil vi sætte billetter til salg på billetnet så måske var det også en jule-
gaveidd.

Men uanset om du vælger at følges med nogen eller bare kommer selv, mødes vi til
årets fest i Hornehallen fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00.

Sportsugeudvalget 201 4

VELLYKKET TRAKTOR.RI NG RI DN I NG

Lørdag den 1. juni afholdt deltidslandmandsklubben ringridning hos Mamse og Hen-

ning Pontoppidan, Bjerremose.

Der deltog 16-17 gamle traktorer. Til at starte med kørte man i procession fra Horne.

Der var hoppeborg til børnene og en vis form for kraftprøve. Man indledte med mor-
genrundstykker og kaffe og sluttede af med en velbesøgt frokost.

Ringridderkonge blev Lars Kristensen.

10
l
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Nu starter gymnastikken
i Horne.

T

Horne Gymnastikforening
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lrl GYMNASTrxsasoru zol.- - 2014 -"4€ 
.*ogrrro.rr*it$"

Vi er ved at være klar til en ny sæson i gymnastiksalen. Vi begynder traditionen tro i uge
39 (23. - 26. september). Alle hold træner i gymnastiksalen på skolen.
Vi har instruktører til de fleste hold, men vi mangler desværre til Lopperne og til
springmix 3. - 6. kl., så er der nogen, der har lyst eller kender nogen, der vil prøve
kræfter med det, så hører vi gerne fra jer.

Bemærk, at der er ændret træningstider på flere hold.
lgen i år vil vi gerne have jer til at tilmelde jer via mail senest den 16. september, så vi

kan se, hvor mange deltagere, der bliver på de enkelte hold.

HUSK at det er de tre første gange indtil efterårsferien, at der mulighed for at prøve

forskellige hold af, derefter fanger bordet.

HUSK tilmelding - senest den 16. september pr. mail til
Lenebrianhansen@qmail.com med navn, adresse fødselsdato og hold.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen - mobil 4025 4977 eller ovenstående mail.

Bestyrelsen:
Lene Jensen, formand t\t.4025 4977

Berit Gram, kasserer tlf. 7526 0163
Trine Gram, sekretær tlf. 5127 5798
Hanne Burkarl tlf. 2094 0469

Vigtige datoer i løbet af gymnastiksæsonen:
9. november 2013 Børnedag i Ølgod Hallerne
16. november 201 3 Børnedag i Blåvandshuk ldrætscenter
?? december 2013 Fælles juleafslutning i hallen - se Horne Posten
Februar 2014 Generalforsamling. Tid og sted oplyses i Horne Posten
14. - 16. marts 2013 Forårsopvisning Ølgod og ?
22. marls 2014 Lokalopvisning i Horne Hallen

latr12



Forældre/Barn
Tirsdage kl. 17.00 - 18.00

Første gang 24. september Rikke Dammark & Lene M. Pedersen

Kontingent 400 kr, inkl. T-shirt 28822719 6130 7678

Hej alle børn

Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i gymnastiksalen.

Så ta' mor og far i hånden og kom og vær' med.

Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber. Vi glæder os til at se jer til
en ny sæson.

Lopperne 4 - 5 år (Skal fylde 4 år inden årets udgang)

Dag kl. ?
Første gang ? september
Kontingent 325 kr. inkl. T-shirt Desværre har det endnu ikke været

muligt at finde instruktører til holdet.

Leg, bevægelse, sang og rytmik Hold øje med hjemmesiden

tons og tummel på måtter www.horne-varde.dk - Gymnastikfor-

eningen

Funky Kids
Børnehavekl. - 2. kl. mixhold Anne Marie Nielsen 2463 6160

Onsdage kl. 17.00 - 18.00 Lone Harmsen 2237 7530

Første gang 25. september Rene Knudsen 2044 5019

Kontingent 325 kr. inkl. T-shirt Dreas Nissen 9955 4618

Bemærk 10 min. info for alle forældre Hjælpeinstruktører:

fra start til første træning Ditte Hedegård Jessen
Diana Kristiansen

Hej Piger og drenge

Er du til funky fede rytmer? Så er det nu

- Vi skal springe på trampolin/teamtrack
- Vi skal danse funky
- Vi skal have sved på panden

- Vi skal lege og ha' det sjovt.

Kom og vær med

h't
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Springhold - mix
3. kl. og.opefter
Dag? ???? ??????
Første gang ?

Kontingent 400 kr. inkl. T-shirt Desværre har det endnu ikke været
muligt at finde instruktører til holdet.

Hold øje med hjemmesiden
www.horne-varde.dk - Gymnastikfor-
eningen

Rytmepiger 3. kl. - og opefter
Onsdage kl. 18.15 - 19.30

Første gang 25. september Janni Vig Gitte Schønning
Kontingent 400 kr. inkl. dragt 278284A8 2940 6140

Så er det tid til at give den gas igen.

Vi skal lave masser af gymnastik, lege og andet skæg og ballade. Så hvis du er til mas-

ser af sjov, smil på læben og sved på panden, så mød op i gymnastiksalen.

Zumba
Mandage kl. 19.00 - 20.00 Karin Møller Nielsen

Første gang 23. september 3032 8833

Kontingent 400 kr. Maj Christiansen

Zumba Fitness.

Zumba er en spændende måde at træne på. Det er nemt at lære, og du forbrænder

masser af kalorier, men du har det sjovt med at svinge hofterne til skønne latinameri-

kanskerytmer.Zumbaerfitness,dererbaseretpådans-inspireretafdentraditionelle
salsa-samba og merenque-musik, som man kun kan blive i godt humør af.

Så har du lyst til at deltage i en glad og anderledes fitness{ime, hvor vi forbedrer vores

kondition samtidig med, at vi har det sjovt, så mød op i gymnastiksalen på Horne Skole. r

Husk vand og indendørs sko. Medbring evt. et par strømper til at tage uden på skoene,

da det er en fordel at kunne glide lidt på gulvet.

l,l
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Horne Aftenskole

PROGRAM 2OL2 - 2OT3

F' ff
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HORNE AFTENSKOLES PROGRAM
2ot3 - 20t4

Kom og få inspiration - lær noget nyt - dygtiggør dig - skab relationer og oplev glæden

ved at gøre noget for dig selv i selskab med andre.

Der er noget for enhver - både hænder, hovedet - ja hele kroppen såmænd.

Af nye tiltag kan nævnes Tøsesløjd - jeps. Ellers udbydes det velkendte, så meld dig

hurtigt - først til mølle princippet.

Vi arbejder igen i år sammen med Sig-Thorstrup Husholdningsforening.

ALLE kan deltage i kurserne.
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du tilmelde dig i gooooood tid.

Tilmelding: mobil 3195 4269 eller mail henoqhai@qmail.com

Deltagerbetaling via homebanking senest 1 uge før kursets start!
Reg, nr 7725-500442-4 (husk at skrive navn + hold)

Gospel
V/Lydiah Wairimu
Start tirsdag den 20. august kl. 19.30 - 21 .30 i Horne kirke.
Derefter hver tirsdag indtiljul (dog undtaget i skolernes ferie)
Kom og vær med - kurset er for alle sangglade. Kurset starter op igen efter jul på sam-
me vilkår.

Pris: 750 kr. (32 timer)

Bio klubben
Kunne du tænke dig at følges i flok og se en god film. Vi mødes og fylder bilerne op, ser
film og hvis der er stemning for det, kan vi nyde en øllvand eller kaffe bagefter og "sum-

me" over filmen.

Den første film er "Spies og Glistrup" (drama) den 1. september i Varde Bio
Pris: 30 kr. (6ngangsbeløb) + billetpris.
OBS: Tilmelding senest en uge før forestillingen af hensyn til billetbestilling
OBS: Den første og sidste gang tager vi ud og spiser inden filmen

16



Tøsesløjd (Kun for kvinder!)

v/Frederik Lauridsen, Horne

Start tirsdag den 3. september kl. 19.00 -21.45 på Horne skole.
Derefter den første tirsdag i hver mdr.

Dette er et tilbud til dig som har lyst til at arbejde i træ, men mangler hjælp og mod til at

komme i gang. Det kunne være et foderbræt, fuglehus, serveringsbakke, mistbænk,

billedramme eller ja, hvad du nu kunne tænke dig. Valget er dit. Så mød superglad op til

et spændende nyt tiltag.

Du må gerne medbringe dine egne materialer, men ellers kan der købes.

Pris: 650 kr. for 8 gange + evt. materialer

Pileflet
v/Maj Britt Enevoldsen

Lørdag den 7. september kl. 9.30 - 16.00 i Lindbjerg (få pladser tilbage)
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Små og halvstore prqekter kan
fabrikeres i dette tidsrum. Kom og prøv det!

Pris: 375 kr. + materialer.

Kreativ
Start onsdag denl 1 . september kl. 19.00 - 21.45 på Horne skole
Der arbejdes altid i ulige uger.
Kom til hyggeligt samvær og tag dit håndarbejde med. Du bestemmer selv, hvad du
laver og måske kan du dele ud af din erfaring/kunnen til andre, der kunne tænke sig at
lære dit håndværk.

Pris: 30 kr. (6n gang for alle) så har du fri adgang alle gange.

Glas
v/Anefte's hobby, Tistrup
Lørdag den 21. september kl. 10.00 - 16.00. (maks. 8 dettagere)
Der kan laves forskellige fade, figurer samt ophæng - du bestemmer.
Pris: 325 kr. Dertil kommer en materialepris på 150 kr. pr. kg for det færdige produkt.

Iloirte ICro

PåHorne Kro - er maden altid go'

G ode sels lcabdmø dclolcaler.

Hyggelig krostue og krohøve.

W leverer også mad ud af huset 
^

W ses hiken Kirsten & Kurt
1rE 75260015
E+nail: kirsten.hansen@surfmaii.dk
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Litteratur
v/Knud EJessen
Start tirsdag den 8. oktober kl. 14.00 - 16.45 på "Hjemmet"
Øvrige tirsdage:12. november, 10. december, 14. januar, 18. februar og 11. marts
Vi mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Første bog er dog valgt.

TILMELDING senest 4. september af hensyn til bestilling af bøger
Pris:470 kr. (18 timer)

Fotokursus
V/Torben Worsøe. Har gennem 16 år arbejdet som fotojournalist og har været bidt af
fotografi i mere end 41 år.

Start lørdag den 2. november kl. 10.00 - 14.00.

Derefter følgende lørdage: 16. november, 11. januar og 25. januar. Altså 2 gange inden
jul og 2 gange efter.

Første dag: Brush up på teknikken - nye deltagere kan også starte her.
Anden dag: Vi arbejder med dybdeskarphed. Hvordan får du motivet fri af baggrunden?
og øvelser i brug af lang brændvidde
Tredje dag: Modlys og medlys. Vi arbejder med at skabe dybde i billedet ved hjælp af
modlys. Brug af flash om dagen - udvidet.
Fjerde dag: Billedredigering udbygget.
Alle dage slutter med korte øvelser i billedredigering
Pris: 700 kr.

Advent og juledekorationer
v/Marianne Bargisen, Lyne
Torsdag den 28. november kl. 19.00 -22.00
Vi har fået en aftale med Marianne, som har rigtig mange spændende forslag til ad-
ventskranse, dørdekorationer, julebuketter m.m. Hun har en del materialer, som kan
købes, men man er naturligvis velkommen til at medbringe alle de materialer, man øn-
sker.

Vi udbyder denne aften sammen med Sig-Thorstrup
Pris: 100 kr. + materialer (Marianne giver kaffe og kage)

-Tr.75 244433
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Vild med dans/begyndere
v/Ester og Gjøde Carlsen

Start søndag den 5. januår kl. 18.00 - 19.30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 9. februar (start af vinter-

ferien)

Kursusindhold for begyndere: Primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals,
quickstep, cha cha, jive og evt, wienervals.

Pris: 600 kr. pr, par (12 timer)

Vild med dans/øvede
v/Ester og Gjøde Carlsen

Staft søndag den 5. januar kl. 19.45 - 21.30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 9. februar (start af vinter-

ferien)

Kursusindhold for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole.

Vi indøver forskellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals
plus tango

Pris: 600 kr. pr. par (12 timer)

Knipling
v/lnge Poulsen

Starttorsdag den 9. januar kl. 15.00 -17.45 eller 18.30 -21.15 på "Hjemmet"
Derefter de efterfølgende 9 torsdage dog undtagen i uge 7.

lnge har selvfølgelig (igen i år) været på flere inspirerende kurser så glæd jer.

Kurset er for både nybegyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag

sig. Kom og få inspiration både med nye og gamle mønstre. Pinde, garn og mønstre kan

købes.

Pris: 780 kr. (30 timer)

Velmødt
Horne Aftenskole v/Henriette Nielsen

Mobil 31 95 42 69 Mail: henoqhai@qmail.com (brug gerne denne frem for mobil)

Th'til banko i Hornehallenhver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

Banløklubben
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SIG-THORSTRUP HUSHOLDNINGSFORENING
. Kursusprogram for efteråret 2013

Yoga
Underviser: Sonja Yndgaard, Sig

Arbejd med din krop gennem dybdegående øVelser, der fokuserer på spænding og af-
spænding af kroppen og giver styrke. Andedrættet er en vigtig faktor i arbejdet.
Start tirsdag den 24. september kl. 1 6.30-18.00 i musiklokalet på Thorstrup Skole.
Derefter yderligere 9 tirsdage (minus uge 42) indtil 3. december 2013
Pris: 600 kr. (20 lektioner).

Powerhoop
Underviser Lotte Jessen, Varde.

Vi fortsætter sidste års succes med en timers god og sjov motion med "hula-hop"-ringen.

Lotte laver et godt, varieret program, hvor der er plads til alle niveauer af kunsten at
holde ringen i gang, så både nye og tidligere deltagere er velkomne.
Start torsdag den 26. september kl. 19.00.20.00 i hallen på Thorstrup Skole.
Derefter yderligere 9 torsdage (minus uge 42) frem til 5. december 2013.
Pris: 350 kr. (12 lektioner).

Glas
Underviser: Anette Kristensen, Tistrup
Lav spændende fade, figurer, ophæng m.m. i glas (maks. 8 deltagere).
Lørdag den 2. november kl. 10.00.16.00 i Anettes værksted, Storegade 16, Tistrup.
Pris 300 kr. (8 lektioner + brænding) Materialepris: 150 kr. pr. kg færdigt produkt.

Tasker, smykker m.rn.
Vi har været heldige at få fat i Yvonne christensen, som mestrer mange ting indenfor
fremstilling af tasker, smykker, potteskjulere, juleting m.m. Materialerne, hun bruger, er
slanger fra cykel- og traktordæk, kaffeposer, ledning og andre genbrugsting, som man i

nogen udstrækning kan købe på kurset, men i høj grad gerne selv skulle medbringe.

Vi lægger ud med en introduktionskursusdag lørdag den 5. oktober kl. 10-15 (6

lektioner), hvor man kan nå at komme god i gang med fremstilling af emner, og det er
så op til kursisterne at designe resten af kurset i form af 2-3 opfølgningsaftener, som
man selv er medbestemmende omkring.
Pris for de første 6 lektioner: 200 kr.
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Adventsdekorationer
I år forsøger vi os med et aftenarrangement omkring advents- og julepyntning. Vi har

fået en aftale med Marianne Bargisen, Lyne, som har rigtig mange spændende forslag til

adventskranse, dørdekorationer, julebuketter m.m. Hun har en del materiale, som kan

købes, men man er naturligvis velkommen til at medbringe alle de materialer, man øn-

sker (se masser af billeder på nettet, hvis du taster navnet ind).

Vi udbyder kurset i samarbejde med Horne Aftenskole, og det foregår

Torsdag den 28. november kl. 19Q2 i Marianne Bargisens værksted, Nørhedevej

52, Lyne
Pris 100 kr. (heri indgår en servering). :

Strikning
Vi fortsætter med strikkeklubben, som voksede sig lidt støre sidste år.

Vi tilbyder igen muligheden for at tage et barn med, som kunne have lyst til at lære kun-

sten, og vi lader det fortsat være et gensidigt inspirations- og "hjælp-hinanden" prolekt.

Begyndere er hjertelig velkomne. Er der stemning for at udvide med betalt undervisning,

kan det evt. realtseres til foråret.

Start mandag den 30. september kl. 14.30-17.00 på Birgittegården.
Derefter mandage frem til 2. december.
Pris 50 kr. t

Tilmelding hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart, så underviseren har en

chance for at henvende sig til dig og få fat i materialer m.v.

Tilmelding til Kjerstine Kristensen, tlf. 6136 1683 eller mail ki kristensen@hotmail.com

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 .6862 Tishup. ttf.74 37 69 30 i sydbank.dk

n



fryn@
Horne - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 Ol44
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Funktionel trænin g/styrketræn in g

Tirsdage. kl. 19.00 - 20.15

Første gang 24. september
Kontingent 400 kr.

Anette Schmidt 7526 0150
Lena Mikkelsen 2427 3745
Lene Jensen 4025 4977

Funktionel træning er styrketræning med særlig fokus på kropsstammen (muskelkorset-

tet omkring mave og ryg), men konceptet indbefatter også styrketræning af musklerne i

ben, balder, skulder og arme.

Træningen foregår på et hold, men øvelserne er bygget op, så de kan afpasses til den

enkeltes fysiske formåen.

Træningen veksler mellem styrketræning, stabiliserende øvelser og pulstræning.

Vi vil i træningen anvende forskellige træningsredskaber som f.eks. elastikker, vægte,

redondobold, store bolde, kettle bells.

Forskellige træningsformer som f.eks. effekttræning, ACT{ræning, pilates, funktionel

træning vil indgå i programmet.

Holdet er både for mænd og kvinder, unge som jer, der er i den modne alder.

Du har mulighed for at holde din krop i sund form, så giv dig selv lov til at være med på

prøve 3 gange inden efterårsferien, inden du bestemmer dig for, om det er noget for din

krop.

Kr. 17.00 - 18 00
Forældre/barn
Rikke og Lene

Kl. 17.00 -18.00

Funky Kids

Børnehavekl. - 2.k|.

Mixhold

Anne Marie, Lone,

Rene, Dreas, Ditte

& Diana

Lopperne ???

Kr. 19.00- 20.00

Zumba

Karin & Maj

Kt. 19.00 - 20.15
Funktionel kæning

Anette, Lena og

Lene

Kr 18.15 - 19.30

Rytmepiger 3. kl. og

opefter
Janniog Gitte

Ret til ændringer forbeholdes

lat
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Sonkt Hons ?OI3
Vejret vor nogenlunde hederligt til Sonkt Hons often i år, og or-
rangementet fulgte def orcige års koncept.
Spejderne hovde opsf illet båløt. Et f int lille bål med en temmelig
uhyggelig heks.

Kl. 19 var grillen i grill-hytten klor, og det vor der ca. ?5 store og

små, dør benyttede sig of. Vi skulle selv medbringe service, mod og

drikkevorer, og vi kunne olle sidde i grill-hytten. Der vor sot pre-
senning op, så vi kunne sogtens holde vormen. Spejderne hovde sqt
båltønder op og lovet pondekogedej, så der blev bogt monge vel-
smogende pondekoger. Det vor rigtig hyggeligt ot sidde inde i sog-
nehytten o9 spise sommen.

Senere kom der flere unge og eldreborgere til, o9 kl. 20.30 blev
bålet tcendt . 5ti9 Leerbeck holdt båltolen, og det gjorde hon på

ollerbedste måde. Monge tak for indsatsen 5ti9.
Co. 100 vor mødt op til bål o9 båltole. Vi synes selv, ot det vor en

dejfig often, og der er stodig plods til monge flerel
iderne

HIF SPORTSUGEN 2013

Endnu engang kan vi se tilbage på en vellykket sportsuge. En sportsuge der bød-på
mange fonkellige arrangementer for folk i alle aldre. En hel uge med tilbud lige fra kolde
øl i baren, tombola, fodboldkampe, cykelsponsorløb og bil-orienteringsløb med meget
mere. Alt sammen var det veltilrettelagt, og man fik indtryk af, at der var styr på tingene.
Dette skal læses som en stor ros til udvalget, som har stået for sportsugen. Et flot over-
skud blev det til, et overskud der sammen med midler fra idrætsforeningens sponsorer,
er altafgørende for at vi kan drive foreningen med de mange tilbud der er i HlF. En stor
tak til alle, der på den ene eller den anden måde har støttet sportsugen, og dermed HlF.
som det er tradition, så slutter sportsugen med fest i teltet, det gjorde den også i år!
Teltet kunne rumme mange flere end tilfældet var denne aften, men måske er tiden løbet
fra denne form for sportsugefestl Sportsugeudvalget er allerede nu i gang med at forbe-
rede festen i 2014, et arrangement der går lidt længere end hidtil og herfra skal vi opfor-
dre til at sætte kryds i kalenderen når datoen er offentliggjort. Sluttelig endnu en stor tak
til a/le der bakker op omkring idrætsforeningens arrangementer, og på gensyn til sports-
ugen 2014' 

venrig hilsen HIF/Kurt Burkarl

sTøT VORE AN}IO1IO1'RER. DE STøTTER OS N'



HORNE PENSIONISTFORENING . PROGRAM

2013

Dato Foredraqsholder Emne

07 10 Arme Smalbro Trioen svnq med

14.10 Jytte Aqqeboe H.C. Andersen - eventvr

21.10 Erna Vesteroaard Sano oo oolæsnino

28.10 Pasqaard Tøiservice

04.11 Lars Bom

11.11 lnqelise Wenzel, Jerne Storm P. fra vuooe til orav

18.11 Solveig Jensen, Holsted Overkomme sygdom med livsmod og glæde.

Medbrinqer sin harmonika

25.11 Niels Skousen, Billund Malaysia - det trooiske oaradis
02.12 Hans Kjær, Varde Rollemodel - unge indvandrere om livet r

Danmark

09.12 Lone Hansen Julehvooe med S.l.V.A.

2014
Dato Foredraqsholder Emne

06.01 Morten Thavsen Lykke Per

13.01 Anne og Ernst Dyhr, Gør-
dinq

Lysbilledforedrag - det skotske højland set fra
en 33 fods seilbåd

20.01. Knud Tarpgaard, Vedersø Danske sagn om Regnar Lodbrog og andre
saqn. Eventvr - der var enoano.

27.01 Mette og Poul Nørup, Es-

biero

Billedforedrag - cykeltur fra Budapest langs

Donau til Sortehavet

03.02r Vamdrup Kor Vi er de glade folk i VAmdrup - musik og sang.
12 mand.

10.02 Erlino Thomsen Tøiservice
17.02 Kristian Møller, Ringkøbing Aldring - hvad er det? Og "At være dreng i

Holstebro under krioen".

24.02 Pernille Tronborq, Gørdinq Evangeliet - 140 m2 moderne bibelfortællinq.
03.03 Carl Blaschke, Brædstrup Naturoplevelser i bjergene - hvordan bestiges

bierqe i 8.000 meters høide uden ilt
10.03 Generalforsamling og bankospil
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BESTYRELSEN:
Ellen Damsgaard

Erik Sørensen

Kirsten Aas Christensen
Kirsten Jeppesen
Hans Thomsen

7526 0663/2014 7563
7526 0215

7526 0147

7526 0257

7526 0203

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter

Mandage fra kl. 14.00 - 16.00 foredrag m.m.

fra kl. 16.00 - 17.00 kortspil

Pris 20 kr. for kaffe og foredrag

Der er bowling hver torsdag i Varde fra kl. 9.00 - 10.00

Pris 40 kr. for bowling og kaffe

Alle er velkomne

HøSTFEST PA HORNELUND

Hornelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

Høstfest på Hornelund den 18. september 2013 kl. 18.00

Underholdning og musik v/ Henning Hansen

Der er spisning: hovedret, dessert + vin, samt kaffe og småkager.'
Pris for hele aftenen er 100 kr.

Husk tilmelding senest 16. september til:

Oda mobil 4024 4881eller Grethe tlf. 7526 0116/ mobil 2445 8830
Hornelunds Venner

To
C!
!I
i
€
E'
6a-

lundagervei tl4 r l'lotne o 580O Varde
Tlf. 75 25 02 35 . Mob.: 23 84 98 2l

T}DGAVE I\tR 330
STOFSENEST I.øRDAG DEN3I. AUG.
UDKOMMER SDNEST
LøRI}ÅG DEN 14 SEPTEMBER

T]DGAVE I\tR.33I
STOFSNNEST LøRI'AG DEN9. NOV.
UDKOMMERSENEST
IJøRIIAG DEN 23. NOVEMBER.

birthaschmidt@mail.dk
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FLOT BÅLPLADS OG NY FACADE I BøRNEHAVEN

Støfteforeningen "Guldgruppen" til Børnehaven Regnbuen søgte penge hos Fonden til

forskønnelse af Horne Sogn i2012. Vivar meget taknemmelige over at få tildelt økono-
misk støtte, så vi kunne hjælpe Regnbuen med at få lavet bålstedet færdig. Fredag den
14. juni mødte rigtig mange forældre og personalet op til en arbejdsdag, og nu kan alle
de dejlige unger rigtig få glæde af det nye hus, belægning samt kantsikring. Kantsikrin-
gen er lavet, så det også kan anvendes som siddepladser, når der er gang i bålet, men
motorikken kan også blive udfordret ved at gå balance på de nye stolper. Speciel tak til
Jesper Simonsen som tovholder for bålplads.

Bålplads med den nye kantsikring

På arbejdsdagen blev der også taget fat på et andet stort projekt med at få udvidet lege-

pladsen. Hegnet bliver flyttet ud til gaden, så der ikke er så meget at vedligeholde uden-

for bømehaven. Det så jo ikke for godt ud. Nu er planen, at sandkassen bliver udvidet en

smule, og en flot ny græsplæne er blevet anlagt. Niels Tradsborg og Bounum Maskinsta-

tion arbejdede ihærdigt fra kl, 6.30 fredag morgen. De var helt fantastiske med de store

køretøjer som indtog gaden. Stor tak til dem for det flotte stykke arbejde'

Børnene var ellevilde med de store maskine

For ikke at glemme så blev hele huset indtaget af en håndfuld mødre, som tog fat i

sommerrengøringen. Alt legetøj blev gjort rent, mens radioen fyldte rummet med god

musik. Det virkede, som om alle hyggede sig på dagen. Dagen blev rundet af med dejlig

mad fra Horne Kro.

Børnehaven er efterhånden ved at se rigtig godt ud. Sogneforeningen har sørget for at

få lavet et nyt bed udenfor, så det ser præsentabel ud. Tag og 1. sal er lavet og lege-
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pladsen har fået et løft med bålplads og planter. Alt i alt en flot børnehave som Horne

kan være. stolt af.

Vi vilgerne takke alle, som har hjulpet til med alt fra kagebagning til gravearbejde. Det

betyder meget for vores rnstitution, at vi bakker op omkring sådanne nyskabelser, så

Regnbuen bliver ved med at være attraktiv for Hornes borgere og eventuelle tilflyttere.

Mange sommerhilsner fra
Børnehaven Regnbuen, Bestyrelsen og Støtteforeningen Guldgruppen

BEDSTEFORÆLDREDAG

Den 25. juni havde Børnehaven Regnbuen inviteret til bedsteforældredag, og i den

anledning havde "Guldgruppen - støtter Regnbuen" opstillet en tombola. Det var en

stor succes.
"Guldgruppen" vil gerne takke følgende sponsorer:

Kurt Simonsen. Tistrup Slagtehus. Matas, Varde. Bog og ld6, Varde. Salon Ane'

mone. Tistrup. Bounum Smede og Maskinforretning, børn og personale i Bør'

nehaven Regnbuen for alle de flotte præmter.

UDLEJNING AF KANOER

Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM - Spej-

derne i Horne-Tistrup GruPPe.

Vi har I kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 personer.

Det koster 100 kr. pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.

For nærmere information og bestilling kontakt Thomas Sønderskov, tlf. 23 37 37 56.

v

E@WFODBOLDSKOLE I HORNE, UGE 27 2013

I uge 27 blev der endnu engang afholdt DGI fodboldskole i Horne. Horne stadion blev i

år fyldt med 128 glade fodboldspillere i alderen 6 år og opefter. Spillerne var fordelt på

10 baner samt to oppustelige baner. Mandag blev der taget billeder af holdene, som kan

ses og hentes på tistrupnews.dk. Tirsdag fik vi besøg af Jonas og Peter fra EfB, som var

rundt og snakke med alle deltagerne samt skrive autografer. Torsdag blev der afholdt

grillaften for spillere og deres familie, i år med 184 deltagere. Sidste dag, fredag, blev

afsluttet med vandkamP.

Som noget nyt i år var der mulighed for at tilmelde sig frokostordning leveret af cafeteriet

i Horne Hallen. Hele 48 deltagere benyttede sig af dette. Stor tak til Horne Brugs som

sponserede frugt til hele ugen. Og ikke mindste tak til de 22 frivillige trænere som leve-

rede en stor indsats hele ugen i samarbejde med DGl.

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget fodbold Horne/Tistrup/Sig
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HoRNE SPoRTSUGE 2013 - x)1,
-'/, ^ .\ -

Fra Sportsugeudvalgets side, vil vi gerne sige en stor tak for endnu , (U)
en forrygende uge med masser af solskin og glade mennesker på z Xl
sportspladsen.

Som noget nyt i år, har vi i udvalget forsøgt at uddelegere nogle af opgaverne til de

mange frivillige hjælpere, som har tilbudt deres støtte. Det har vist sig at være en stor
succes, som hjælperne er gået ind i med stor omhu og flid. Vi vil gerne sige tusind tak
for den store og uundværlige indsats, i har ydet, både før og under Sportsugen, Som et
ordsprog siger: Uden mad og drikke, dur helten ikke. Skulle der sidde nogen derude,
som kunne have lyst og tid til at hjælpe før og under næste års Sportsuge, så skriv en-

delig til Hanne Haaning på hhh16@hotmail,dk, Jo flere vi er, des nemmere bliver det, at
lave en Sportsuge fyldt med sjove og spændende aktiviteter.

Udover de frivillige hjælpere vil vi også sige en stor tak til alle de sponsorer, som har
ydet et stort bidrag til at Sportsugen endnu engang kan præsentere et overskud på godt

gg vel 65.000 kr.

Arets sponsorer har været:

10-20-30 vlAndrea, Henne
Anders Jensen Biler
ASM - anlæg
Bankoklubben
Best Friend

Blue Water, Esbjerg
Blåbjerg Trampoliner
Bo0oncept, Ølgod
Bou Matic
Bounum Maskinstation
Bounum Skrot
Bruun - Tistrup
Bøger og Papir, Ølgod

DagligBrugsen
Dahls Modellering
Dan- El
Danske Andelskassers
Bank
El-gården, Varde
Else Jochumsen

Flfigger, Varde
Fotograf Benedikte Hessellund
Frimor, Ølgod
Fri Bikershop, Ølgod
Dansk Kalv
v/Henriette og Hajse

Horne Hallens Cafeteria
Horne Kro
Horne Murerne
Horne Tømrerforretning
lmerco, Ølgod
lntersport, Varde
Just for You, Ølgod
Jysk, Varde

Klods Hans, Varde
Landmand Jesper Howaldt
Lindholm, Ølgod
Lohse, Varde

Lundagervejens Vinduespudser
Malle Skrot v/Erik Hessellund

Matas, Ølgod
Me and You, Tlstrup
0K - Tanken
PC Trading
Roadhouse

Saxofoni
Sdr. Malle Maskinstation
Sportigan, Ølgod
Stark, Varde
Stark, Ølgod
Sydbank, Tistrup
Søs, Ølgod
Tistrup Bounum Smede og
Maskinforretning.
Tistrup Slagerhus ApS
Tistrup Ure og Sølv
Tømrer Frederik Lauridsen
Varde Fadølsanlæg

Varde Svømmehal
Vestergade Cykler, Varde

hele ugen. Det har været

Sportsugen inde på vores

Til sidst også en tak til Horne Sogns borgere for opbakning i

skønt at se så mange glade voksne og børn på sportspladsen.
For at mindes de glade dage kan I se de mange billeder fra
facebook-side: Sportsuge, Home.
Tak for i år og på glædelig og festligt gensyn til næste år.

Sportsugeudvalget: Anette Stald, Søren Dahl, Lotte Andersen, Hanne Haaning
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KIRKETIDER M
Tambours Have

M

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndg

18.08.2013 kr,09.00
25.08 2013 kl 14 00

01 .09.2013 lngen

08 09.2013 kt. 09 00
15.09.2013 lngen
22.09.2013 kr. 10.30

29.09.2013 kr. 19.30

06.10.2013 kr 10.30

13.10.2013 kr.09.00
20.10.2013 lngen
27j02013 kr. 09.00
03.112013 kt. 10.30

10.11.2013 lngen

Friluftsgudstjeneste i

Høstgudstjeneste

Lars B. Nielsen

ilf. 7526 4055
flf. 5223 0085
ilt.2288 4197

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvel 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

HORNE KIRKE ER NU MED PA WWW:HORNE.VARDE.DK

På forsiden på www.horne-varde.dk er der kommet link til Horne Kirkes hjemmeside.

Vi håber, at det dermed bliver lettere at følge med i, hvad der sker i kirken.

HORNE KIRKE FAR NYT TELEFONNR.

Horne Kirke (kirkegården) nedlægger snart fastnet-telefonen, hvorfor du fremover

bedes benytte telefon nr. 5223 0085.

Sognepræstens telefon nr. er uændret.
Graver Kristen Kroo oo Meni

INDSAMLING AF LOPPER v
Thomas Sønderskov
Claus Holgaard

Viola Krog

2337 3756
3134 0419
2946 5398

Christina Sønderskov 4035 0295
Poul H. Guldager 2368 8954
Trine Knudsen 2338 1781
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AKTIVITETSKALENDER 201 3

aug. 17.08.2013 Torvedag iHorne
25.08.2013 FriluftsgudstjenesteiTamboursHave
30.08.2013 Dagli'Brugsen.Grillarrangement

sept. 01 .09.2013 Spejderne. Loppemarked
04.09.2013 4H-Skue på Hindsig Ridecenter
04.09.2013 Sogneforeningen. Giv en hånd i nårområdet
10.09.2013 Venstre. Planlægningsmødeforvalgkamp
18.09.2013 Hornelunds Venner. Høstfest på Hornelund
19.09.2013 Familie og Fritid. Tur til Naturmælk i Tinglev
22.09.2013 Horne Menighedsråd. Kirkekaffe og høstgudstjeneste
28.09.2013 Horne Havekreds. Plantemarked i Tambours Have

28.09.2013 Høstfest iHorne Hallen

okt. 05.10.2013 Horne 4H. Årsmøde

06.10.2013 Spejderne. Loppemarked
20.10.2013 Togudstilling iHomeHallen

nov. 03.11.2013 Spejderne. Loppemarked
08.11.2013 Horne 4H. Aktiv nat
09.1 1 .201 3 Gymnastik. Børnedag i Ølgod hallerne
13.11.2013 Familie og Fritid. Arrangement på Horne Kro

1 6.1 1 .201 3 Gymnastik. Børnedag i Blåvandshuk ldrætscenter
23.11.2013 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen

23j1.2013 Horne 4H. Julemarked i Home Hallen

dec. 01.12.2013 Spejderne. Loppemarked
15J2.2013 Juleoptog

febr. 01.02.2014 HorneMenighedsråd.Højskoledag
07.02.2014 Horne Jagtforening. Generalforsamling

marts 14.-

16.03.2014 Gymnastik. Forårsopvisning iØlgod og ?
22.03.2014 Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning i Horne

Juni 06.06.2014 Sportsugen. Amin Jensen jubilæumsshow%

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Højvangen '10 A, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, hn.7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75223838
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fistrup-Bounum
SMEDE- qg MASKIMOBBETNING Y"

Aut. VVS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Tlf.75 26 0l s5

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Ilome
Tlf. 75260163 - biltlf. 21226801120330163

JOHN BORG HAilSEII
HORNE - 6800 vafDE - TLF: 75 26 m 93

sKo. D,AltÅErø|. HERRE'ø'

AFETERI
,@#*"

Mødelokaler op til ca. 1.00 pers. v/lisbeft SrQ. Øgo&ei 33. l-lome. 6800Vorde

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
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"Har du pakket
børnene, skat?"
Få et billån i Andelskassen, hvis bilen er blevet for lille,

Virker det, som om bilen er skrumpet, eller tylder børnene bare mere? Du

irehøver ikke vente på, at den ældste flytter hjemmefra, før der er plads til

bråde bagage og familie.

I Andelskassen kan du få et fteksibelt billån, som er tilpasset din samlede

økonomi. Så kan du skifte til on større bil * og bede børnene om at læne

sig tilbage, når det lyder fra bagsaedet; "Er vi der snart?".

Kontakt os og hør mere, hvis du overueier at købe ny bil.

å.Andelskassen
Otto Frellos Plads 4' 6800 Varde

Telefon 87 SS 56 /0 .www.andelska$sefi.dk

Andelskassen - en dei af Danske Andelskassers Bank A/S

- Samme,n kan vi mere


