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Søndag den 2. marts
Vi mødes i Horne Kirke kl. 10.30

43. årgang

v
Herefter går vi samlet om på skolen
Vi slår katten af tønden, kårer årets kattekonge og der er præmier til bedste udklædnin-
ger.

Der kan købes pølser og sodavand.

ROMERSK SøLVMøNT FUNDET I HORNELUND

En skattejæger har med en metaldetektor fundet en sølvmønt, en dinar fra romertiden,
på samme mark i Hornelund, hvor også de flotte guldspænder fra vikingetiden blev fun-
det i 1882. (Se www.horne-varde.dk under Hornes historie).
Mønten er sendt til konservering på Ølgod Museum, og det kan endnu ikke afgøres
hvilken romersk kejser, der har slået mønten, og hvilken sammenhæng den evt. måtte
have med vikingetiden, fortæller museumsinspektør Jens Lauridsen fra Varde Museum.

Red.

nr. 332 jan/feb./marts 2014

FASTELAVN FOR ALLE

BøRNE. OG FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag den 2. marts 2014, fastelavnssøndag
holdes der børne- og familiegudstjeneste i Horne kirke kl. 1

Vi synes, det kunne være festligt, hvis bømene kom udklædte. Til denne gudstjeneste
har vi også inviteret spejderne, som også meget gerne må komme udklædte. Efter
gudstjenesten er der tøndeslagtning på Horne Skole arrangeret af spejderne. Til dette
arrangement har Horne Menighedsråd sponsoreret tønderne.
Horne menighedsråd vil gerne byde alle på kaffe/te og fastelavnsboller før guds-
tjenesten kl. 9.30 i Kirkehuset, Engkanten 1.

Horne Meniqhedsråd

fu#
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Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægten.

Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen - iochumsen@bbsvd.dk) i hænde se-
nest 14 dage før. Alle er velkomne

Horne soqneforeni

::::::'-,*,::::::::::T::::::::::::,:tr"'
Dagsorden ifølge vedtægten.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i

hænde senest 14 dage før' 
HGF/Lene Jensen

HORNE IDRÆTSPARK . GENERALFORSAMLING

Horne ldrætspark afholder generalforsamling

Onsdag den 19. marts kl. 19.30 i Horne hallen.

Dagsorden if. Vedtægten. Alle er velkomne, HIP giver kafien.
Horne

INVITATION

Horne menighedsråd inviterer hermed til:

"Musikandagt og menighedsmøde" i Horne Kirke

onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00

Kirkens dygtige organist Roma Korbas vil medvirke ved musikandagten, hvor hun vil

å:::i,j:åi:i åi:'dl'":rrrde, hvor menishedsrådet inviterer tir diaros omkrins øn-

sker til aktiviteter i og omkring Horne Kirke.

Menighedsrådet håber på gode id6er til, hvad vi kan arbejde videre med.

Menighedsrådet er vært ved kaffe/the og kage.
Horne Meniqhedsråd

:
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MODESHOW

Søs iØlgod afholder modeshow onsdag den 26. marts kl. 19-22

Her vil lokale mannequiner vise nogle af forårets nyheder, og derefter bliver der mulig-
hed for at handle.

Søs har tøjtil piger i alle aldre.

Søs er vært ved lidt mundgodt hele aftenen.

Billetpris er 50 kr.

Billetten afhentes i butikken. Du kan evt. ringe og bestille billet og betale ved modesho-
wet.

Det er først til mølle, så skynd dig

Hilsen Søs i Ølqod/Familie oq Fritid Horne

FAMILIE OG FRITID HORNE - GENERALFORSAMLING

Tirsdag den l.april kl. 19 i natur og teknik lokale på Horne skole

Dagsorden ifølge vedtægten
1. Valg af dirigent, stemmetællere og sknftfører
2. Bestyrelsensberetning
3. Forhandling af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttede regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, på valg er Ruth Jensen, Karen

Harck, Jyfte Søndergaard, Britta Guldager, sidstnævnte modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor. Dorthe Beider modtager genvalg

9. Aftensskolens regnskab ved Henriette Nielsen

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt inden den 18.
marts 2013 til formand Britta Guldager, Gunderupvej 10, gerne på mail: b_ guldager@
hotmail.com

Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag .

kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

BanlcoHubben
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DAGLI BRUGSEN INFORMERER

Der er generalforsamling i Nr.Nebel Brugsforening den 24.april 2014. (se Vesterhavs-
posten senere)

lnfomøde i Dagli Brugsen Horne engang i maj (dato endnu ikke fastsat)
Vores elev Lasse Lindvig skal det sidste % år af sin læretid være i foreningens Dagli
Brugs i Tarm, for at hjælpe den nye uddeler med at få butikken kørt helt ind som ån
Coop butik. Spændende opgave som Lasse glæder sig til. Vi har lånt butiksassistent
Sanne fra Tarm, så vi ikke mangler personale.

Vi har sagt farvel til 3 af de unge over 18 år, som skal videre med uddannelse/rejse. Det
er.Maria schmidt, Trine Guldager og Ane Møller. Der er ansat 3 nye under 1g år,
Mikkel Blåholm, Simon Guldager og Mads Jeppesen.
Som nogle sikkert har bemærket, omdeler vi ikke tilbudsavisen længere. Vi kan spare et
sted mellem 30-40.000 kr. om året, ved ikke at omdele. Avisen ligger i butikken så kun-
derne selv kan afhente. Avisen som starter med tilbud om torsdagen kan hentes fra
lørdag. Vi håber meget der er forståelse herfor.
Bliv tilmeldt vores lokale sms/e-mail tilbudsordning. Når vi her i butikken har et
ekstra godt tilbud, sender vi en sms/mail til dig. Henvend dig i butikken for at blive

lmeldt.

STøT DIN LOKALE BUTIK, DU OG HAR DEN IFREMTI-
DEN

Vi har sat priserne ned flere gange i året 2013, så vi er på niveau med selv discountbu-
tikker, - det kan mærkes på indtjeningen. Vi har brug for at Hornes borgere handler
lokalt, så vi kan få hævet omsætningen samtidig med vi holder omkostningerne nede.
For at gøre det endnu mere attraktivt at handle lokalt, vil vi prøve at køre med nogle
super gode faste dags tilbud:
MANDAG: 1 stk. flerkorns rugbrød 950 gr. kun 10 kr.
TIRSDAG: 10 stk. frugt: æble, pære, banan, appelsin m.m. kun 15 kr.
ONSDAG: 1600 gr. svinefars kun 65 kr.
TORSDAG: 30 % på ost
FREDAG: bland selv slik 100 gr. kun 7,9S kr.
LØRDAG: 6 flasker god vin kun 150 kr.
SØNDAG: 1 stk. COOP pizzaflere varianter kun 10 kr.

VI SES I BRUGSEN
Med hilsen Martin Hansen

StøT VORE AX]IOOICøRER.DE STøTTER OS



GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
Lørdag den22. marts 2014 kl. 18.30 ",ffo-

Lopperne
4 - 5-årige

Forældre/Barn

Funky Kids
børnehavekl. - 2. kl.

lndmarch

Anita Richardy, Monika Kobberholm
Agnethe Bejder, Simone Dunckel

Rikke Dammark & Lene Møller Pedersen

Anne Marie Nielsen, Lone Harmsen, Ditte Hedegård
Jessen, Diana Kristiansen, Andreas Nissen & Rene
Knudsen

Forevisning af ACT træning Hvad er ACT? Der trænes i sommerhalvåret i Vikinge-
lunden

Gæstehold - Powertumbling Outrup GUB Morten Stenger m.fl.

Gæstehold - Unge piger, der
er blevet lidt ældre, Mejls Helle Søndergaard

Store piger
3 kt. - 7. kr.

Motionsmænd, Tistrup

VIP - damer, Varde

Janni Vig Nielsen & Gitte Schønning

Gæstehold DHE efterskolen, Astrid Kongesbak, Line Bruun Olesen,
Skjern Søren Dybdalog Jeppe B. Møller

Entre: Voksne 40 kr. - børn 20 kr.
Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.

PÅ GENSYN
HORNE GYMNAST]KFORENING
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cyMNAsTrKopvrsNrNG THoRNE HALLEN .,,*fn
Så er endnu en sæson i gymnastiksalen desværre snart slut, men det er dejligt at det
rundes af med den traditionsrige opvisning i hallen.

Der vil være gymnaster i alderen fra2 år og langt op i den modne alder.

Fire af vore egne hold vil vise, hvad de har arbejdet med i vinterens løb, og gymnasterne

glæder sig altid til at vise det for forældre, bedsteforældre, søskende og andre familie-
medlemmer, som møder op og giver dem bifald. Ud over de i programmet nævnte hold,

så har vi haft gang i Zumba og Funktionel Træning.

Mændene fra Tistrup er også fast inventar til vores opvisning og også i år Iår de følge-

skab af lnge Maries damer fra Varde, som de laver en fællesserie med. Derudover så
kommer der yderligere tre gæstehold. Vi skal igen nyde de springglade powertumbler fra
Outrup, hvor der er en del springere blandt Danmarks bedste. Et hold unge piger, der er
blevet ældre fra Mejls kommer også, da der er gymnaster fra Horne med på holdet.
Som afslutning på aftenen får vi besøg af elevholdet lra DHE efterskolen i Skjern og der
er selvfølgelig elever fra lokalområdet
Vi glæder os endnu engang til en fantastisk aften i Horne Hallen.

PRÆMIEWHIST 2014

Mandag

Mandag

3. marts
17. marts
31. marts

(uge 10)

(uge 12)

Mandag
Mandag

14. april
28. april

(uge 1

(uge 18)

14 12. mai

HGF/Lene Jensen

LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE @O
Der afholdes landsindsamling søndag den 6. april

Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen.

Der er tilmelding senest torsdag den 3. april
Vi mødes kl. 9.30 til orientering og en kop kaffe i Horne skolens ny læreværelse

Bessie

SKAKFORENING

Er der nogen i Horne, der er interesserede i at spille skak? Vi gør et forsøg.
Vi mødes i Horne Hallen den 4. marts 2014 og den 1. april 2014.

Alle dage den første tirsdag i måneden fra kl. 9.00 til kl. 12.00.

Vi holder pause kl. 1 0, hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til en pris å 20 kr.
Vi skal selv medbringe skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding, alle er velkommen.

På udvalqets veone. Svend

7gTøT VORE AllilOilOdNER - DE SrøTTER OA



HO R N E P ENSTO NTS TFO P ENTN6

24.02 Pemille Tronboro. Gørdino Evanqeliet - 140 mz moderne
03.03 Carl Blaschke, Brædstrup Naturoplevelser i bjergene - hvordan bestiges

bjerge i8.000 meters høide uden ilt
10.03 Generalforsamlinq oq bankospil

TUSIND TAK

Vi har fået 2 flotte nye vinterkøreposer til de ældre på Hornelund Plejecenter. Det er
lykkedes, fordi Stig Leerbeck tilbød at sponsorere dem, og Lis Hansen tilbød at sy dem.
Helt fantastiskl En kæmpestor tak skal lyde til dem begge fra en flok glade og taknem-
melige ældre og "skubbere". Det giver os meget bedre muligheder for dejlige ture i

vinterkulden. Tusind tak!

Karen Madsen, Anna Bertelsen, llse Harmsen, Leerbeck oq Else Jochumsen

GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER

Derafholdes generalforsamling på Hornelund mandag den 14. april kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægten.

Hornelunds Venner

UDFLUGT I HORNELUNDS VENNER TIL TISTRUPLUND

Tirsdag den 1. april 2014 kl. 30.30
Efter rundvisning er der kaffe og hygge
Pris for eftermiddagskaffe: 20 kr.

Af hensyn til kaffen er der tilmelding senest den 27 . marts 2014 til:
Oda Overgård llf .4024 4881 eller Mary Godt 11t.7526 0427
Køre man selv er det fint, ellers er der mulighed for kørelejlighed fra Hornelund kl. 'l 3.15

Hornelunds Venner

FEST I SPORTSUGEN 2014

Om end der endnu er et stykke tid til sommer og dermed til Sportsugen, så vil ui do"Ot
allerede nu opfordre til at booke kalenderen den 6. juni.
Sportsugen 2014 afsluttes nemlig med en kæmpe fest i hallen, en fest der indeholder
en tre retters menu inklusive et fantastisk show med AMIN JENSEN efterfulgt af
FENDERS der spiller op til dans.
Biletter købes på vardebilletten.dk
spørgsmålomkring reservationer m.m. fis hos Hanne Haaning på hhh16@hotmail,dk
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HORNE ER IGEN REPRÆSENTERET I VARDE BYRAD

Det lykkedes. Tak til de mange der stemte - Horne havde en flot valgdeltagelse - de
mange der stemte på Venstre og de mange der stemte personligt på mig.
Jeg har fået plads i Børn & Undervisning (børn fra 0-1s å0, Børn og unge samt Varde
Forsyning. Mads sørensen fra sig og jeg kørte et godt pariøb gennem hele valgkampen
og efter fælles overenskomst valgte vi udvalg, der supplerer hinanden for derved at
betjene vore områder bredest muligt. Mads kom i Plan & Teknik og Kultur & Fritid, så vi
er godt dækket ind.

De første sager i udvalget for Børn og Undervisning er "gamle" sager som har ligget
underdrejet. Det var dels børnehaven i ristrup og dels overbygningen på Lykkes-
gårdskolen. Begge sager med mulig interesse for Horne.
vi besluttede at indstille til Byrådet at genopbygge overbygningen på Lykkesgårdskoten
til 9. klasse med 2 spor i overbygningen. Beslutningen blev til ved et kompromis, hvoref-
ter Lykkesgårdhallen, der også er ramt af skimmelsvamp, skulle tænkes ind i byggeriet.
Derved åbnes mulighed for en bredere vifte af anvendelsesmuligheder. Tanken er at
tage højde for fremtidige strukturændringer i lyset af den kommende skolereform samt
udviklingen i børnetallet.
Vi indstillede til Byrådet at en ny børnehave i Tistrup skulle placeres samme sted som
den tidligere. Vi valgte dermed at imødekomme de stærke lokale ønsker på området.
Jeg vil i mit fremtidige arbejde gøre meget for at være til stede på lokale møder og jeg
modtager gerne invitation til at deltage, hvis institutioner, foreninger eller virksomheder
ønsker at delagtiggøre mig i relevante problemstillinger eller blot få en snak om løst og
fast.

Stig Leerbeck ,75 26 02 36, http://www.stiqleerbeck.dk, Maitto:stiqleerbeck@mac.com

vi fider wlkonmen lil GundhiH tau]idsen iom qr annonoør - fe annonGen:

fuI.E LI{E VE TE N S Z ONE TE RAPI

Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.
TIDSBESTILLING PA TIT. NR. 23233184

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen S, Horner 6g00 Varde.
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HANDBOLD I HIF

De seneste år har det været svært at samle håndboldspillere i Horne ldrætsforening, det

her derfor selvsagt også været svært at finde frivillige til at tage sig af håndboldudvalget

under HlF. Det fåtal af spillere, der er i Horne, gør det stort set også umuligt at finde

forældre som har lyst til at bakke håndbolden op i Horne.

I HIF overvejer vi derfor meget kraftigt, om vi skal sløjfe håndbolden i HlF.

Der er i øjeblikket under ti medlemmer i håndboldafdelingen i HIF og udvalget er igen-

nem de seneste år gradvist blevet reduceret så der i dag blot er to tilbage. Gentagne

forsøg fra udvalget på at få mere liv i håndbolden har desværre været forgæves.

Dette indlæg skal derfor være et definitivt sidste forsøg på, om det er muligt at mobilise-

re kræfter, der har lyst og vilje til at stå i spidsen for at håndbolden kan fortsætte under

HlF. Viser det sig at dette ikke lader sig gøre, så bliver konsekvensen at Håndboldud-

valget, og dermed håndbolden under HIF nedlægges fra og med indeværende sæsons

afslutning.

I ldrætsforeningens bestyrelse kan vi kun beklage denne beslutning, men samtidig gøre

opmærksom på at der heldigvis stadigvæk er rig mulighed for at spille håndbold i Ti-

strup.
Horne

tr@

BESTYRELSE OG UDVALG HORNE IDRÆTSFORENING 2014

Formænd er skrevet med fed skrift

HOVEDBESTYRELSE Kurt Burkarl, Sigurd Møller, Dora Harck, Niels Age Kri-

stensen, Jens Hansen

FODBOLDUDVALG Jakob Vig Nielsen, Mark Thygesen, Søren Thomsen,

Lene Mikkelsen, Lasse Lindvig

HANDBOLDUDVALG Henrik Jeppesen, Kasper Lindviq

BADMINTONUDVALG Anita Hansen, Ulla Lindviq

BILLARDUDVALG Kield Petersen, Thorkil Lindviq, Hans Chr. Guldaqer

KROKETUDVALG Karen Linding, Jørgen Søndergård, Mads Guldager, Elly

Jensen

IDRÆT OM DAGEN Thomas Lindinq, Grethe Sørensen, Krista Madsen

VOLLEYBALLUDVALG Søren Kristiansen, Kim Kristensen, Pia Bendtsen

SPORTSUGEUDVALG
(selvsupplerende)

Hanne Haaning, Lotte Andersen, Søren Dahl, Anette Stald

PRÆMIESPILUDVALG
(selvsuoolerende)

Tage Vig Nielsen, Søren Jensen, Erik Thomsen, Ulla Aar-
hus. Birtha Schmidt

SPONSORUDVALG
(selvsuoplerende)

Gert Jensen, Torben Ellegaard, Søren Jensen

REVISORER: Gunnar Ditlevsen, Anni Thomsen

'j
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Hold/årqanq Træninqstidspunkter Træningssted

U"17 drenge
(Argang 1997) Mandag og onsdag 18.30-20.00

Træningsstart'. 24 I 2 201 4

Februar: Horne
Marts: Horne
April: Tistrup
Maj:Sig
Juni Horne

U15 drenge
(årgang 1999)

U14 drenge
(åroano 2000)

Mandag og torsdag 18.30-20.00
Træninosstart 17 12 2014

U13 + U12
(årgang 2001-2002)

Tirsdag og torsdag 18.15-19.30
Træni ngsstart'. 1812 201 4

Februar: Sig

Marts:Sig
April:Horne
Maj:Tistrup
Juni: Siq

U13 piger
(åroanq 1999-2002) Onsdag 17,30-18.45

Træningsstart'. 21 4 201 4

April:Tistrup
Maj: Horne

Juni: Siq

U11 piger
(årqano 2003-2004)

U11 drenge
(åroano 2003)

Tirsdag og torsdag 17.15-18.30
Træninqsstart: 1 I 4 201 4 April:Sig

Maj:Tistrup
Juni: Horne

U10 drenge
(åroanq 2004)

Tirsdag'17.15-18.30
Træninosstart'. 1 14 2014

U9 drenge/piger
(åroano 2005)

Mandag 17.30-18.30

Træningsstart'. 7 14 2014

April: Horne
Maj:Sig
Juni: Tistrup

U8 drenge/piger
(årqanq 2006)

U7 drenge/piger
(åroano 2007

U6 drenge/piger
(åroano 2008)

Små fødder
3-4-åriqe

FoDBoLDTRÆNyffSiltFT-Fr!;nn zota 
ø@ @ W

VINTER5FMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7s 22 14 14
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PARTNER REVISION VEST A/S FUSIONERER MED BDO

Partner Revision Vest med 30 ansatte i Varde, Ølgod og Esbjerg har fusioneret med
BDO Statsautoriseret Revisionsselskab. BDO er med over 1000 medarbejdere Dan-
marks 4. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med kontorer i 29 byer, samt en
del af et verdensomspændende BDO netværk med kontorer i 138 lande med mere end
55.000 medarbejdere.
Med fusionen får BDO dækket et hul på landkortet omkring Esbjerg.

For at vi også fremover kan være gode sparringspartnere for vore kunder, har vi valgt at
fusionere med et statsautoriseret revisionsselskab, fortæller Bertil Holm, partner i Revi-
sion Vest.

De tre kontorer i Varde, Ølgod og Esbjerg fortsætter med de samme medarbejdere.

Bertil Holm etablerede i 1979 revisionskontor i Nr. Nebel med 6 ansatte. I 1996 købte
han Ib Rasmussens revlslonsfirma i Varde med 3 ansatfe. I 2002 fusionerede han med
Partner Revrstbn Vest, som dermed fik en afdeling i Varde. I 2010 overtog Parlner Revi-
slon Vesl Hans Hansens reyrslonskontor med 5 ansatte, og nu i 2013 fulgte Paftner
Reylslon Vesfs fusion med BDO, som fremover er firmaets navn.

Red.
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STøT SPEJDERNE I HORNE.TISTRUP OG VIND EN REJSE!

lfebruar og mafts måned sælger KFUM spejderne i Horne-Tistrup

todsedler. For tyve kroner kan du være med i lodtrækningen om ,-.1lA
præmierfor mere end en halv million kroner. Samtidig støfter du t ;'it
spe.ldemes sommerlejr og giver børnene mulighed, for at få gode {u}
oplevelser og udendørs minder for livet!

Tag godt i mod spejderne, når de kommer rundt for at sælge lodsedler. Børnene sæl-
ger lodsedler for at samle penge ind til deres spejdergruppe, så de kan komme af sted
på en rigtig god sommerlejr.
"Spejder er et fritidstilbud til alle, og vi sælger lodsedler for at tjene penge til gruppen, så
udgifterne for spejdeme kan holdes nede og endnu flere får mulighed for at værb rned til
alle de sjove og lærerige ting, vi laver", fortæller gruppeleder Jesper Glargaard Simon-
sen.

Tyve kroner bliver til ferieoplevelser.
Ved at købe en lodseddel for tyve kroner kan du være med til at sikre, at spejderne får
flere gode oplevelser sammen med deres spejderkammerater. Samtidig kan du selv
vinde store oplevelser - der er blandt andet 15 rqsegavekort på hver 20.000 kroner på
højkant i årets landslotteri.

Spejderne vilkomme rundt i byen og ringe på døren den2212 om formiddagen, og du vil
naturligvis også møde dem, hvis du bor på landet.

Hvis du har spørgsmål om køb af lodsedler, eller gerne vil i kontakt med KFUM spejder-
ne fra Horne-Tistrup, kan du kontakte gruppeleder Jesper Glargaard Simonsen på mail;
j.s@mail.dk

Spejderne

INDSAMLING AF

Thomas Sønderskov
Christina Sønderskov
Claus

LOPPER

2337 3756
4035 0295
3134 0419

Poul H. Guldager
Viola Krog

Trine Knudsen

2368 8954
2946 5398
2338 1781

LOPPEMARKED

Til støfte for spejd'erne i Horne-Tistrup gruppe

Den første søndag i hver måned afholder "LOPPERNE" loppemarked på

Hindsigvej 29 i Horne fra kl. 9-12

Vi har møbler, bøqer, nipsgenstande og alt i . Priserne snakker vi om

v
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ER DU MEDLEM AF HORNE SOGNEFORENING? -S
Ellers vil vi hermed tillade bs at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskan vif såtlPog
styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at
være et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforening:
Foreningen har mange opgaver - både store og små. Bl.a. sørger Sogneforeningen for
opsætning af julebelysning, juleoptog med Varde Garden, snerydning i Horne by, INFO-
skærmen ved Dagli'Brugsen, vedligehold af Vikingelunden, hjemmeside, byportaler og
flag/flagstænger, bevilling af fondsmidler, medarrangør af Sankt Hans i Vikingelunden og
juletræsfest i hallen.

Underudvalget, Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag.
Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og
derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.
I løbet af februar/marts måned 2014 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din
postkasse.
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Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 15. marts, kan du kontakte kasserer

Lise Jeppesen på tlf. 7526 0266 eller på mail li@liseoqvalle.dk

I år vil vi være i Dagli'Brugsen, Horne 2 eftermiddage fra 16.00 - 18.00

Mød op og få betalt dit medlemskontingent

Onsdag den 19. marts kl. 16.00 - 18,00

Torsdag den 20. marts kl. 16.00 - 18.00

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn.
Horne Sogneforening

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN 2013
I alt til uddeling: 86.594,28 kr.

Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra Horne Sogneforening, Menighedsrådet og
Horne Jagtforening. Fondsmidlerne bevilgedes således:

Revisor
Krans til gravsted

Vedligehold grønne område(fl is)

Horne Jagtforening (fasaner)

Blomster v/ byskilte

Drift toiletbygning

Byportaler
Skilte byportaler
Græsslåning
Julebelysning

Rep + 6p;11 fi ngerklipper

Fældning/udtynding Vikingelunden

"Giv en hånd til dit nærområde"

Arr. Børnehaven / SFO

Vedligehold lys Krosvinget 6

Maling bænke/toilethus Vikingelunden

Belysning Horne Kirke

I alt bevilget:

621,25kr.
125,00 kr.

1.890,00 kr.

1.500,00 kr.

780,00 kr.

9.172,65 kr.

9.039,40 kr.

5.000,00 kr
7.500,00 kr.

14.01'1,66 kr.

5.721,3'1 kr.

15.000,00 kr.

2.156,65 kr.

546,20 kr.

710,73 kr.

2.819,43 kr.

10.000,00 kr.

86.594.28 kr.
Horne Sogneforening

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senesttirsdag den 1. aPril 2014

Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde - iochumsen@bbsyd.dk
Horne Soqneforeni

e
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HoRNE 4H - vtcilcE DAToER I 2014 
4lil@

7. marts Skøjteaften for alle interesserede. Se særomtalel
25. marts Hestehold starter på Hindsig Ridecenter, kl.17-19 :\

26. marts Madhold starter på skolen, kl. 16-19

27. marts Hobbyhold starter på skolen kl. 16-'19

2. apnl Spire og træhold stailer på Dejgårdvej 12

3. april Kreative starter op på skolen, kl. 16-19

7. april TEMA kødkvæg

15. april TEMA besøg på Naturmælk i Tinglev fra kl. 14

10. maj Udflugt til Enghave natur og dyrepark. Tilmelding senest 1. maj

24. md1 TEMA malkekvæg og ismejeri fra kl. '10

27. juni TEMA dansk kalv, herefter døgnfluen

28, juni Døgnfluen på Hindsig Ridecenter

UGE 32 Madskole

16. august Torvedag

22. august TEMA grillaften på Dejgårdvej 12

13. september 4H skuet på Hindsig Ridecenter

3. oktober Opstilling til årsmødet på skolen
4. oktober Arsmøde på skolen

25. oktober Abent hus Dejgårdvej, græskar- og roelygter
7. november Aktiv nat på skolen

22. november Måske 4H julemarked

5. december Juletræsfest på Dejgårdvej, kl. 18

Nyftige oplysninger om Horne 4H klub
Klublokaler og værksted:

Dejgårdvej 12, mobil 2481 8463 eller 2325 8926, impoulsen@bbsyd,dk
Tjek Horne 4H på www.horne-varde.dk under fritid - her står en masse om klubben.
Bestyrelse:

Jette Poulsen, Marinus Poulsen, Yvonne Jensen, Christina Kyhl, Allis Jensen, Merete
Bertelsen

Hvad koster det at være med i Horne 4H:
Aktivt medlemskab giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer. 200 kr. årligt.
Deltagelse i grupper: spire, opgavebog, træhold, syhold, madhold koster aktivt medlem-
skab + 100 kr.

Madskole: aktivt medlemskab + 300 kr.

Støttemedlemskab: 150 kr. årligt giver ret til deltagelse i alle fællesarrangementer.
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TEMATURE MED HORNE 4H

Vl forsøger i 4H at vende tilbage til vore rødder.
vi vil gerne invitere alle interesserede med på tur. Du behøver ikke at være 4H'år.
Giv gerne besked om hvor mange I kommer, på tlf. 2481 8463

DETTE ER EN GRATIS GLÆDE

4H vil i år lave nogle temature, som er for hele familien uanset om du er 4H'er eller ej.
Alle er velkommen til at følge turene som bringer os rundt til besætninger af malke- og
kødkvæg og kalveopdræt.

Be;søg hos Naturmælk som er et økologisk mejeri i Tinglev, hvor de gerne vil fortælle om
mejendrift, og vi kan komme rundt og se mejeriet i arbejde. Der vil blive serveret kaffe
med brød, og der vil være smagsprøver på deres produkter. Besøg på ismejeri og grill
aften, hvor vi smager på oksekød fra kødkvæg.
I oktober er der åbent hus i 4H hvor man kan lave græskar- og roelygter.

TEMA turene er følgende datoer:
7. april kl, 18.00 KØDKVÆc - 15. april kl. 14.00 MEJERT - 24. maj kt. 14.00 MALKE-
KVÆG OG ISMEJERI -27. juni kl. 17.00 KALVE - 22. august cRttL.AFTEN tDEJ-
GARD - 25. oktober GRÆSKAR- OG ROE LYGTER, DEREFTER AFSLUTNTNG MED
KAFFE OG BRØD

Håber at se rigtig mange

Hilsen Horne 4H/Jette

HUSK skøitetur til Esbjerg - alle er velkommen også selv om du ikke er 4H'er

SKøJTETUR 11rf
For 4H og andre interesserede fredag den 7. marts kl. 19.30 - 21.00

Skøjtehallen er ikke åben for offentligheden denne aften.

Vi mødes iskøjtehallen kl. 19.15, transport står man selv for, men prøv at snakke
sammen, så bilerne bliver fyldt. (Hvis man ikke skal have sine forældre med og mangler
kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding, så finder vi ud af det.)
Det koster 50 kr. pr. person at deltage, dog er entre gratis for alle 4H medlemmer
med medlemskort.
Skøjter kan lejes i skøjtehallen til ca. 30 kr.

I må geme medbringe aftenskaffe, som kan nydes i hallen.

Varmt tøj kan anbefales, måske ski/cykelhjelm, hvis du ikke er for sikker på benene!

Tilmelding senest 1. marts til: Jette 2481 8463 eller 2325 8926
Vi glæder os til en sjov aften sammen jer og jeres familier! 

Manqe hilsner Horne 4H
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SDR. MALLE MASKINSTATION ER GAZELLE.VIRKSOMHED.

På Børsens liste over Gazelle-virksomheder i Varde kommune er entreprenør-, vogn-
mands- og maskinstationsvirksomheden Sdr. Malle for 2. gang kåret som Gazelle-
virksomhed.

Gazellekåringer tager udgangspunkt i virksomhedens årsregnskaber fire år forinden,
hvor virksomheden som minimum skal have fordoblet sin omsætning.

Gazellerne blev hædret af Varde kommune ved en sammenkomst i Næsbjerg Hus.

Tillykke. 
Red.

BOUMATIC UDVIDER I HORNE MED PRODUKTION AF UD.

MUGNINGSANUEG TIL HELE EUROPA

' 
BouMatic, det tidligere Strangko, som har nordisk hovedkvarter i Horne, har overtaget
den samlede produktion af skrabeanlæg i hele Europa.

Med produktionsomlægningen til Danmark rykker virksomheden op blandt de allerstør-
ste producenter af automatisk udmugning, hvilket også betyder nye arbejdspladser,
fortæller operationel chef Carsten Nielsen.

BouMatic i Horne beskæftiger 43 medarbejdere, sælgere og har udviklet og producerer
moderne, højteknologiske malkestalde, udmugningssystemer og en lang række andre
produkter til staldmekanisering.

Historie: Sfrange-Hansen flyttede i 1960 virksomheden fra Lyngby til Horne med produk-
tion af drikkekar og malkemaskiner. Produktionen blev hurtigt udvidet med udmugnings-
anlæg (kædeanlæg) og alle tre produkter produceres stadig i beskedent omfang på
fabrikken iHome.

Red.

Boulldc A/S Stadio'nvejl6,Home
DK-6800 Varde Tff: 7526 O211 Fax: 7526 0396

dnaui'

Iloime ICro G btlc s els kab dmodc lokab n
Hyggetig krostue og hrohave.

Vi leverer også mad ud af huset

W ses hiken Kirsten & Kuri
TrG 75260{,19

På Horne Kro - er maden allid go' Eflail:
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HÆDERSMEDALJE TIL PREBEN GULDAGER FOR 40 ARS VIR.
rr pÅ BoUNUM MASKINSTATToN

Preben Guldager er blevet hædret med en fortjenstmedalje i sølv fra Det Kongelige
Danske Landhusholdningsselskab ved sit 40 års jubilæum ved Bounum Maskinstation.

Det var maskinstationens tidligere ejere gennem 38 år, Marie og Bertel Sørensen, som
1. april 1973 ansatte Preben Guldager som maskinfører.

Bertel bruger følgende ord om Preben: Trofast medarbejder, ærlig, reel, en god person,

et arbejdsmenneske som ikke kigger på klokken men gør sit arbejde færdigt, og så har
der i de 40 år aldrig været en reklamation over et stykke arbejde, som Preben har udført.
Hans arbejdsområde har især været kørsel med slamsuger, herunder udkørsel af stald-
gødning og kørsel med ballepressere. Og så er han fulgt med den teknologiske udvik-
ling. For 40 år side startede han med en 2.800 liters slamsuger, i dag kører han med en
25.000 liters selvkørende, hvor udlægsmængden af staldgødning helt nøjagtig styres
med computer. Han startede med en lille ballepresser, i dag køres med store ballepres-

sere, som laver baller på 500-600 kg.

På grund af maskinstationens travle forårssæson, var jubilæumsfestligheden henlagt til
efteråret. I sin tale ved jubilæumsfestligheden sagde Michael Eskildsen, den ene af
maskinstationens tre ejere, at en gennemgang af Prebens arbejdssedler viser, at han i

de 40 år faktisk har arbejdet, hvad der svarer til 58 arbejdsår. Godt klaret af en 62-årig.
Preben Guldager, der stammer fra Horne, bor i Kvong.

Udover Michael Eskildsen ejes Bounum Maskinstation af Thomas Eskildsen og Kenneth
Christiansen.

Tillykke med jubilæet og medaljen. 
Red

Nr. 333.
Stof senest lørdag den 29. mar

Omdeles senest 12. april

Nr. 334.
Stof senst lørdag den 10. ma,

rOmdeles senest 24. maj
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Lundagewei tl4 o Hornc . 680O Varde
ftl.lS 26 Oil35 o Mob.: 23 84 98 21
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mrcffi
PRIMO DAFIMARI( AIS

' DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
P6x; +45 7529 97 69
www.primolister.com

rDqr@
Horne - Gørdet med et smil...

Husi vi har åben

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 OlM
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øSTERHERREDS SENIORKLUB . PROGRAM 2014

Bestyrelse Østerherreds Senioklub:
Formand: Jens Thorhauge 7524 1152 / 4055 9152

Næstformand: Helge Linding 7526 0180 / 6047 1580

Kasserer: Erik Andersen 7524 6855 / 2133 9070

Jenny Nørtoft 7524 3126 / 2336 3998

Johannes Nielsen 7524 1151 / 5095 0235
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Tirsdag
25. februar
kt. 10.00

Højskoledag på Ølgod Efterskole.
Dagens program laves af skolens elever og personale

Tilmelding til Helge Linding 7526 0180 / 6047 1580 senest 20.

februar. Pris 100 kr.

Torsdag
20. marts

Generalforsamling.
Dagsorden if. vedtægten. Efter kaffen er der foredrag med Thea
Laukamo, som er nyansat præst ved Darum Kirke.

Tirsdag
22. april kl. 13.30

Vi besøger Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25,

Esbjerg. Vi kører i egne biler. Rundvisning og kaffe.

Tilmelding til Johannes Nielsen 7524 1151/ 5095 0235 senest 15.
aoril

Tirsdag 27. mai
kt, 19.00

Aftentur til Syd Energis nye domicil, Edison Park 1, Esbjerg. Vi
kører i egne biler. Rundvisning og kaffe. (maks. 30 personer)

Tilmeldino til Jennv Nørtoft 7524 3126 / 2336 3998 senest 23. mai

Den 17.-18. juni Tur til Fdhr og Ejdersted
Tilmelding til Jens Thorhauge 75241152 / 4055 9152 senest den
1. april. Betaling senest 8. april på konto 7702-1169610 mærket

nr. 14061701 + navn. Se særomtale

18.-24. august Tur til Færøerne
Tilmelding til Jens Thorhauge 7524 1152 / 4055 9152 (Maks. 40

deltaoere) senest 1. mai. Se særomtale.

Tirsdag 16. sep-
tember kl. 14.00

Virksomhedsbesøg hos Grene, Kobbervej6, Skjern. Grene

forhandler næsten alt fra store maskiner til små skruer. Vi kører i

egne biler. Tilmelding til Jenny Nørtoft 7524 3126 / 2336 3998

senest 12. seotember.

Onsdag 19. no-

vember kl. 19.00

En musikalsk aften på Horne Kro,
Underholdning med Flemming Både, der vil synge, spille og fortæl-

le om Kai Normann Andersen. Der bliver også en del fællessang.

Tilmelding til Johannes Nielsen 7524 1151/ 5095 0235 senest 14.

november

Tirsdag 2. de-

cember
Juleafslutning i Grindsted Bowlingcenter. Bowling, spisning og
pakkespil. Tilmelding til Erik Andersen7524 6855 / 2133 9070

senest 28. november



2 DAGES TUR TtL rOHn oc EJDERSTED, 17.-18. JUNI 2014

17. juni:Afgang fra Tistrup k|.7.00, Ølgod kl. 7.15 og Horne kl. 7.25

Vi kører via Ribe og Tønder til Dagebtilll - kaffe og rundstykke i bussen undervejs

Færge til Fohrs hovedby Wyk og derefter på besigtigelsestur på den grønne ø.

Frokost inden et besøg på øens kunstmuseum, som blev indviet af Dronning Margrethe,
'og 

hvor vi bl.a. kan se værker af Anna og Michael Ancher og P.S. Krøyer.

Tilbage på fastlandet kører vi til vores hotel.

18. juni: Efter morgenmaden kører vi først til Fredrikstad, hvor vi spadserer en tur (byen

er lukket for busser) og slutter med en sejltur.

Derefter fortsætter turen ud på halvøen Ejdersted med en tur gennem den gamle fæst-

nings- og havneby Tønning og videre til Eiderspeerwerk, sluse- og dæmningsanlægget

over Ejderens munding. Vi krydser floden ind i Ditmarsken. Sidste stop er Den Røde
Haubarg, en historisk gård fra det 17. århundrede. Vi besøger gårdens lille museum.
På vejen hjem til Danmark holder vi ind og spiser aftensmad.

Pris pr. person: 2.250kr. idobbeltværelse ved min. 36 tilmeldinger. Enkeltværelsestillæg
170 kr.

Prisen er inkl. bus, 'll1 pension fra rundstykker første dag til aftensmad sidste dag, en-
trder og guider. Forsikringer tegnes i eget regi.

Tilmelding og betaling: Se seniorklubbens program i Horneposten

7 DAGE TIL FÆRøERNE, 18..24, AUGUST 2014

Dag 1:Afrelse fra Billund kl. 16.00 - ankomst Færøerne kl.'17.05 Derefterca. 1 times
kørsel via fjeldvejen og undersøisk tunnel til Torshavn. lndkvartering og middag på Hotel
Streym.

Dag 2: Dagen tilbringes i Torshavn med gåtur omkring havnen, de gamle sorttjærede
huse, Landsstyret, Lagtinget, Rådhuset, Domkirken og Nationalmuseet, der bl.a. rummer
fund fra vikingetiden. Frokost på en restaurant i byen. Mulighed for at gå via skulpturpark
til den katolske kirke. Tid til hvile eller egne oplevelser før aftensmaden på hotellet.

Dag 3: Heldagstur langs fjordene til små bygder.på Strømø og besøg i den gamle
kongsgård "Duvagarda/'. Picnicfrokost medbringes fra hotellet. Middag på hotellet og
aftenforedrag ved Henning Due, der fortæller om livet på Færøerne.

Dag 4: Heldagstur til Nordøerne. Tur langs fjeldene med flot udsigt til havet og faruerige
bygder. Besøg ved lille, dybtliggende naturhavn, kørsel gennem den nyeste og længste
undersøiske tunnel, udsmykket med kunstværker, besøg i Christianskirken og på uldva-
refabrik. Middag på hotellet.

Dag 5: Tur til Kirkjubø med besøg i Magnuskatedralen, sognekirken Olav-kirken, ruiner
og Kongsgården, hvor ejeren er 17. generation på gården. Frokost i Nordens Hus.

Derefter til Vestmanna og en 2 timers sejltur til kløfter og grotter med mulighed for at se
mange forskellige havfugle. På vej tilbage til Torshavn passeres vikingebopladsen i

Kvivik' 
Forrsættes .......
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Dag 6: Først mødes vi på havnen, hvor en lokal fisker fortæller om fiskerr, derefter kører
vi ud i ffeldet, hvor en landmand fortæller og viser rundt på gården. Senere kører vi til en
historisk lade, hvor en gruppe dansere giver opvisning.
Dag 7: Efter frokost i Torshavn kører vi til øen Vågar og besøger kirke, mindesmærke,
museet Kalvalid og huset, hvor Barbara (roman og film) boede.
Efter aftensmaden køres til lufthavnen. Afrejse kl. 20.45 og ankomst i Biltund kl. 23.45

Pris pr. person: 9.650 kr. i dobbeltværelse ved min. 35 deltagere. Enkeltværelsestillæg
800 kr. Tilkøb af sejltur til fuglefjeldene 300 kr. (skat bestilles ved tilmetding).
Flere informationer om turen og prisen fås hos formand Jens Thorhauge (llt.TS24 1l5Z),
som også modtager tilmelding senest 1. maj

Tistnrp Dyreklinik

SI;fi(
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SPORTSUGE 2014 - UGE 23

Så nærmer foråret sig med hastige skridt, og vi vil fra Sportsugeudvalget løfte sløret for
noget af det, der venter jer i Sportsugen 2014.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen i uge 23, hvor vi vil sørge for at der kommer en
masse aktiviteter på Home Stadion og et enkelt i Vikingelunden.

Lørdag den 31.maj ? endnu ikke fastlagt

Søndag den '1. juni Gadefodbold, Rafleturnering, Gæt koden til skattekisten
Tombola med mange fine sponsorgaver, Fiskedam

Mandag den 2. juni Pokalkamp - Horne - Tistrup

Tirsdag den 3. juni Hornedysten med 2 udvalgte børnehold 8+
Grillaften med pulled pork, Sportsugens auktion t:-:F
Hornedysten med 2 udvalgte hold

Onsdag den 4. juni Generationsdag for dagplejen mfl., Børnefestival,
Kagekonkurrence - der trækkes lod blandt alle der bi-
drager med en hjemmebagt kage

Cykelsponsorløb i Vikingelunden

Torsdag den 5. juni Cykeltur for hele lamilien i bedste Tour de pedal stil

Når vi er tilbage i teltet vil vi spise en dejlig hjemmelavet
is fra Skovlund Gårdis og spille en enkelt runde banko-
special.
Banko ihallen

Fredag den 6. juni ldrætsdag for Horne Skole
Vi slutter sportsugen med en brag af en fest, der starter
med en 3 retters menu og derefter vil Amin Jensen op-
føre sit 20 års jubilæumsshov med Jens Krøyer ved fly-
gelet og Praque philharmonicaorchestrae på stor-
skærm.
Fenders spiller op til dans

Vi håber at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi kan få en festlig
uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.
Har I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuge@gmail.com.

Sportsugeudvalget: Lotte, Søren, Anette og Hanne

Nøne A1161 - 6870 ølgad -Tlt 75 244Hgg
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TAK. FOR HJÆLP EFTEER BRANDEN I HALLENS CAFETERIA

Lørdag den 19. oktober opstod der omfattende røg og sodskade i hallens køkken og
cafeteria som følge af brand i en nedsmeltet kølemontre. Lykkeligvis er ingen personer
kommet til skade i forbindelse med branden.

Vi oplever altid stor hjælpsomhed, når der skal tages ekstraordinært fat i hallen. Således
også med oprydningen, som blev påbegyndt så snart der var givet grønt lys af forsikring
og brandmyndigheder. Det viste sig hurtigt, at skaderne var omfattende og rengørings-
arbejdet enormt.

Med højsæsonen for døren og allerede dagen efter et stort arrangement med udstilling
af tog og togbaner og ingen køkken- og cafeteriafaciliteter til rådighed, var gode råd
dyre. Heldigvis var hjælpen nær, idet Kirsten og Kurt fra Horne Kro straks meldte sig og
assisterede så ingen arrangementer i Horne Hallen måtte aflyses. En stor tak skal lyde
til Kirsten og Kurt, det er dejligt at mærke, at sammenholdet i sognet er stærkt, når det
gælder.

Nu er tingene ved at normalisere sig i køkken og cafeteria - det har taget sin tid. Vi tak-
ker for alle brugernes tålmodighed, først under byggeriet og nu under renovering efter
branden, og glæder os til at byde indenfor igen.

Med venlig hilsen HlPs bestyrelse

BERETNTNG HtF 2013 w
Det er i dag lige nøjagtig et år siden der sidst blev holdt generalforsamling i HlF, den
blev også holdt den 27. november.
Efter denne generalforsamling sammensatte vi bestyrelsen med undertegnede som
formand og Sigurd Møller som næstformand, Niels Age Kristensen blev kasserer og
Dora Harck tog sekretærpgsten, og som menig medlem af bestyrelsen Jens Hansen.
Dette er min første beretning som formand for HlF, den forening i Horne der talmæssig
tæller flest medlemmer. Dora Harck nævnte i hendes beretning sidste år, at det var
hendes formandsberetning nummer 13, altså havde hun været formand itretten år, i en
stordelaf disse mange år har jeg også været med ibestyrelsen for HlF.
Når det kommer til holdninger og grundtanker omkring, hvordan en frivillig forening skal
drives, ja så ligger jeg nogenlunde på samme bølgelængde som Dora. Det ville derfor
også være nærliggende at studere hendes mange formandsberetninger, for, om ikke
andet, så for at få lidt inspiration til formuleringen af denne, min første beretning.

I min beretning viljeg kort ridse op, hvad vi i HIF igennem året har bedrevet.
HIF har deltaget ijulearrangement og høstfest sammen med andre foreninger.
Bestyrelsesfesten blev arrangeret af Fodboldudvalget og var som altid, en hyggelig aften
hvor bestyrelses- og udvalgsmedlemmer med påhæng samledes uden for foreningsar-
bejdet.
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sportsugen gik i år også rigtig godt, en veltilrettelagt uge med arrangementer og under-
holdning af næsten enhver art, stor ros til udvalget bag denne uge og tak til vejrguderne
for godt vejr, med et overckud på omkring 60.000 kr. kan Sportsugeudvatget godt klappe
sig selv på skulderen. Der var som altid stor opbakning fra folket.

HIF var desværre ikke repræsenteret på torvedagen, dette skal jeg være den første til at '

beklage, men det udvalg, hvis opgave det var at sørge for deltagelse, magtede på den
ene eller den anden måde ikke opgaven, derfor!

Revyen 2013 kørte jo som den skulle med flot publikumsbesøg, imellem 250 og 300
havde valgt at deltage i denne aften, mange af disse havde også forinden spist i Hallen
før revyen. Folkene bag revyen og HIF kan godt være lidt stolte over at revyen faktisk er
det største enkeltstående arrangement i Horne, hvad deltagere angår. Samme aften
blev der som vanligt også uddelt velfortjente pokaler og anerkendelser. Titlen som årets
navn blev sågar uddelt til Mark Thygesen in absentia!
Hovedbestyrelsen blev på et tidspunkt forelagt et forslag til en slags elite samarbejde i

dame senior håndbold, et samarbejde imellem HlF, THGU, lFcentrum og Ølgod lF. For-
slaget som var på et alt for højt plan, blev ikke til noget, så i stedet har man fundet frem

til en samarbejdsaftale om holdfællesskab, en aftale vi er med i, og som stemrner

overens med et niveau, der er realistisk, og som forhåbentlig kan være med til at holde

liv i damesenior håndbolden.

Sponsorudvalget arbejder med kontakten og formidlingen af aftaler om sponsorater af

forskellig art, en vigtig del af den økonomiske side af foreningen, ligeledes er der Præ-

miespiludvalget som sørger for en væsentlig indtægt ved salg af præmiespilkort.

Sportsugeudvalget arbejder stort set mere eller mindre hele året med forberedelsen til

sportsugen og i 2014 er der nye tiltag i støbeskeen.

A1 i alt er HIF en halvstor "virksomhed" der hele året rundt skal fungere med frivillig

arbejdskraft, og det gør den, takket være de mange, der af lyst, stiller sig til rådighed for

foreningen.

At yde før man kan nyde er et godt princip, men det kan altid blive bedre, og jeg er sik-

ker på at langt de fleste, så godt de nu kan, forsøger at leve op til dette.

Tak til alle udvalg for jeres arbejde, vær åbenlys stolt af det I laver, og vær stolt over at

være en del af en velfungerende Horne ldrætsforening.

Hvad det næste foreningsår skal indeholde, udover det traditionelle, ja det er vel op til
generalforsamlingen! Nye tanker og ideer til fortsat udvikling af foreningen vil være kær-

kommen for bestyrelsen og udvalgene.

Vi skal ikke sætte spørgsmålstegn ved de gode og grundlæggende principper for god

foreningsdrift, men det skal heller ikke være en forhindring for nytænknrng og udvikling i

den enå, den anden eller den tredje retning. Et systematisk bredere samarbejde imellem

foreningeme i Horne, kor jeg vil gavne alle foreninger, og også HIF idet lange løb. Øget

indsigt foreningerne imellem, tror jeg på, vil gavne alle. HIF skal naturligvis vedblive at

arbelde for at udvikle og fremme det idrætslige, men i bund og grund er foreningen og

den itore frivillige skare jo meget mere end det, og det er her jeg tror der er noget der vil
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kunne udnyttes meget bedre på kryds og tværs af de mange forskellige foreninger i

Horne..

Tak til alle for samarbejdet. Tak til den øvrige bestyrelse for hjælpen, og specielt tak til
Dora for hendes "formandserfaring". Tak til alle udvalg for jeres indsats, I er foreningen.

Tak til sponsorer og samarbejdspartnere. Tak til Horne ldrætspark.

Dette var min første formandsberetning i HlF, og jeg vil slutte med ønsket om fortsat
respekt for det frivillige arbejde, og på foreningens vegne, tak for opbakningen i det
forløbne år

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf . T 522 0367, horneposten@ bbsyd.d k
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Horne, 6800 Varde, flf . T526 0014
Leifsøndenskov, Lundagervej 30, Horne,6800 Varde, flf.7526 0527 eller2461 s5s0
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, flf. 7522 3838

Horneposten har fået ny e-mail:

Kurt Burkarl

SOGNEARKIV = SOGNEHISTORIE

Det er os sognebeboere, der skaber sognets historie, og alle der kom før os har bidraget
til historien og har været med til at sknve historier som både kunne være en hverdagshi-
storie, men også en historie som vil blive mindes med en særlig interesse, men det kan
man jo ikke vide på forhånd.

For at kunne realisere historien, er det vigtig at Sognearkivet er i fast dialog med vore
sognebøm, men hvordan kan vi bistå hinanden hermed?

De skrevne historier er tit ledsaget med et billede. Derfor smid ikke familiebilleder ud før
de har været en tur på Sognearkivet.

Smid heller ikke billeder af huse og andre bygninger ud. Her har især luft foto vor store
interesse. 0g så lige historieme. Vi her på Arkivet har erfaret, at når vi får en snak med
en sognebeboer stiger interessen for netop at kunne bidrage med noget om det sted
hvor man bor.

Også værd at notere

Alle kan nu i ro og mag sidde derhjemme og se udsnit af vor sognehistorie på nettet.

Vi har f.eks. nu 20 publikationer lagt på www.issuu.com

Og lige så vigtig, så er vi'lige på trapperne med vor egen h.jemmeside, hvor vi gerne
skulle kunne komme i'dialog med alle sognets beboere.

Vi vil i første omgang geme lægge relevante informationer på siden, men også spørge
ind til nogle navne m.m. som i måske kan bidrage med, men herom mere i næste nr. af
Horneposten.

Horne
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

23.02.2014
02.03.2014
09.03.2014

16.03.2014

23.03.2014
30.03.2014

06.04.2014
13.04.2014
17.04.2014
18.04.2014
20.04.2014
21.04.2014
27.04.2014
04.05.2014

lngen
kt. 10.30

kr. 10.30

kt.09.00
lngen
kr. 09.00

kr. 10 30
kr. 09.00

kr. 10.30

kr. 09.00
kr. 10.30

kr. 09.00
lngen
kr. 10.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Horne Kirke - graver Kristen Krog
Kirkeværge Peder Enemark

familieg udstjeneste, fastelavn

palmesøndag

skærtorsdag

langfredag
påskedag

2. påskedag

konfirmation

ilf. 7526 4055

flf. 5223 0085
ilf.2288 4197

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

INFOSKÆRM VED BRUGSEN

lnfoskærmen ved Brugsen har været "nede" i en periode på grund af fugt. Den er nu
tilbage på plads, og der er samtidig kommet en beskyttende kasse omkring den, der-
med håber vi på at den kan fremover kan klare den fugtige luft.
Rigtig mange ser dagligt på skærmen, og interessen for at bruge den er også meget
stor. Som så meget andet, ja så er det heller ikke gratis at holde skærmen i gang, der
er årlige udgifter til internetadgang og abonnement. Derfor ville vi gerne om der var
flere foreninger der kunne være interesseret i at være med?
Pt. er følgende foreninger med: HlF, HGF, Spejderne, Støtteforeningen og 4H.
Det koster et engangsbeløb på 500 kr. plus et årligt beløb på 400 kr. at være med.
For mere info, så kontakt Kurt Burkarl på kurt@burkarl.dk
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AKTIVITETSKALENDER 201 4

feb; 25.02.2014 Sogneforeningen. Generalforsamling

26.02.2014 Horne Gymnastikforening. Generalforsamling

marts 02.03.2014 Horne Menighedsråd. Kirke. Børne- og familiegudstjeneste

02.03.2014 Spejderne. Loppemarked

03.03.2014 Præmiewhist
07 .03.2014 Horne 4H. Skøjtetur for alle interesserede

12.03.2014 Horne Menighedsråd. Musikandagtog menighedsmøde

04.03.2014 Skakudvalget. Skak i Horne Hallen

14.-

16.03.2014 Gymnastik. Forårsopvisning i Ølgod og ?

12.03.2014 HornelundsVenner. Sangaften

17.03.2014 Præmiewhist

19.03.2014 Horneldrætspark.Generalforsamling
22.03.2014 Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning i Horne

26.03.2014 Familie & Fritid. Modeshow hos Søs iØlgod
29.03.2014 Familie og Fritid. Modeshow

31.03.2014 Præmiewhist
april 01.04.2014 Hornelunds Venner. Udflugt til Tistruplund

01.04.2014 Skakudvalget. Skak i Horne Hallen

06.04.2014 Spejderne,Loppemarked
07.04.2014 4H TEMA. Kødkvæg

14.04.2014 Præmiewhist
14.04.2014 HornelundsVenner. Generalforsamling

15.04.2014 4H TEMA. Besøg på Naturmælk iTinglev
28.04.2014' Præmiewhist

maj 04.05.2013 Spejderne. Loppemarked

10.05.2014 4H. Udflugt til Enghave Natur- og Dyrepark

12.05.2014 Præmiewhist
24.05.2014 4H TEMA. Malkekvåg og ismejeri

juni 01.06.2014 Spejderne. Loppemarked

UGE 23 Sportsuge
06.06.2014 Sportsugen.AminJensenjubilæumsshow
23.06.2Q14 Sogneforeningen. Sankt Hans i Vikingelunden

aug. UGE 32 4H. Madskole
16.08.2014 Torvedagen

sept. 13.09.2014 4H-skue. Hindsig Ridecenter
dec. 12.12.2014 Sogneforeningen. Juleoptog

so STøT VORE ANI{OilGøRER - DE STøTTER OS



fisttrp-Bounrun
SMEDE- os IIft\SKINFOBBETNING Ys

Aut. WS-inst
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g,on;rtvu /bttauaal&ed
JOH'{ EORG HAilSET{
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Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

sKo. D,AMETø' . HIRRETø'

v/Lisbeh StiS - Øgod'/e| 3O ' l'lorne' 6800 Vorde

AFETERI
Horne
* ldræts Par

Mødelokaler op til ca. 100 Pers.

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk

Telefon 75 26 02 30
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Udlå n

GØr din bolig
mere værd
Lån til energiforbedringer af din b'olig, så den får
en bedre energimærkning

I Andelskassen kan du iå et energilån til en attraktiv rente. Lånet kan

bruges til alle typer energiforbedringer af dit hus eller sommerhus, og

håndværkerfradraget betyder, at du kan trække op til 15.000 kr. pr.

person fra i skat for udgifter til arbejdsløn"

Oven i købet kan forbedringerne sikre, at din bolig får en bedre energi-

mærkning. Et godt energimærke på boligen giver både højere kvadrat-

meterpris og mindre nedslag i prisen, når boligen skal sælges.

&Andelskassen
Otto Frelios Flads 4 . 68OO Vart-le

Teiefon 87 9S 56 70 - www.andeiskåssen,dk

Andeiskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

- $ammen kan vi mere


