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Søndag den 5. maj 2013 var der konfirmation i Horne Kirke.
Alle konfirmander vil gerne sige tak for opmærksomheden på denne store dag,

Bagerste række f.v.: Steen Skødeberg Hjørngaard, Sebastian van der Veen, Basti-
an Theilgaard Knudsen.
Midterste række f.v.: Sognepræst Finn Pedersen, Dennis Eis Jeppesen, Rasmus
Kruse Dinestin, Jacob Juul Andersen, Mikkel Hejn Kaa Holdgaard, Nichlas Schrø-
ter, Lukas Mikkelsen Knudsen, Anders Enevold Larsen.
Forreste række f.v.: Rikke Blåholm, Julie Riis Jensen, Nadja Hejn Kaa Holdgaard,
'Sara 

Boyskov Sell, Yazmin Leicht Andersen og AnnekirstinL tnomsen

Home ldræbfoienings store sporbuge prcgram - de Uå skler- li$ til at He td.
Se også prcgramnrt på www.home-varde.dk underSpoGrgen
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UDVIKLINGSRADET . OPFORDRING

Per Jespersgaard og jeg havde i forrige nummer af Horne Posten et stykke i, hvor vi
opfordrer virksomheder og enkeltmandsvirksomheder i Horne Sogn til at vedvirke ved
vores formandsmøder.

Hvis l'kunne tænke jer at deltage i forårsmødet den 29. maj 2013 kl. 19.00 i Horne
Hallens mødelokale, så kontakt Anton Peder Nielsen på tlf, 3082 5452 eller på mail
antonpedernielsen@ hotmail. com

I håbet om, at vi ses.

hilsen Per Jesoersoaard oo Anton Peder Nielsen

kur
c.TtedqF=

29.maj: Vores egen afslutningstur ender som altid i Vikinglunden, hvor vi hygger med
kaffe og kage, som i år er sponseret af ANDELSMSSEN.
Den fælles afslutning for årets Tour de Pedal for hele kommunen og hvor der trækkes
lod om cykler bliver i år søndag den 9.juni 2013 ved Mejls Friskole.

HABER VI SER RIGTIG MANGE CYKLISTER I AR
Dagmar Kristiansen - Hanne Burkarl - Else Jochumsen & Linda Møller

SANKT HANS AFTEN

* iVikingelunden

Sankt Hans aften - den 23. juni - sørger Spejderne og Horne Sogneforening for, at
grillen er tændt i bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.
Børn og voksne kan bage pandekager på små bål.
Kl. 20.30 tændes det store bå|, hvorefter Stig Leerbeck holder båltale.

Spejderne og Horne Sogneforening.

TENNIS

På grund af for få brugere i forhold til de omkostninger, der er ved at vedligeholde ba-

nen, har ldrætsparken i samråd med ldrætsforeningen besluttet ikke at klargøre tennis-

banen i år.

Hvad der skal ske med banen fremad reftet, er der på nuværende tidspunkt ikke taget

stilling til.
På Id
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FoR LrvET T'ARDE K'MMUNE
foregår på Ølgod Stadion - lørdag den 15. juni - 16. juni 2013

HVAD GAR DET UD PA?

En dag, en nat, en fælles kamP

Stafet For Livet er et døgn med aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og

støtte til alle, der er berørt af kræft. På stafetterne står vi sammen i kampen mod kræft

og fejrer livet.

Det vil være muligt at gå - 1 runde er 400 m. eller at løbe - 1 runde er 800 m.

Fightrunden giver håb

Stafettemes æresgæster er tidligere og nuværende kræftpatienter - Fighterne. De åbner

stafetten med en fighterrunde iført gule trøjer. Fighterrunden giver deltagerne håb og

styrke i deres personlige kamp. Med runden kan Fighterne fejre, hvad de hidtil har over-

vundet, og de giver samtidig håb til pårørende, som bevis på, at kræft kan bekæmpes.

KONTAKTPERSON FOR VORES FIGHTERE ER: Bessi Aggerbo - tlf. nr. 7526 0031.

Hun er gerne villig til at besvare evt. spørgsmå|.

Lysceremoni- tid til fordybelse
Når mørket falder på tændes levende lys i små papirposer. Alle deltagere samles om

lysposeme, der er dekoreret med hilsner og tegninger til tidligere og nuværende kræft-
patienter. Det er en meget smuk ceremoni, der giver håb og støtte samt tid til at fordybe

sig. Denne ceremoni finder sted mellem kl. 22,00-22.30. I dette tidsrum vil stafetten

være på standby, så alle har mulighed for at deltage.

Det vil være muligt at købe lysposer for 50 kr.

Den gode sags tjeneste skal vi fra Horne da også støtte op om, der er derfor blevet
oprettet et hold, som går under navnet TEAM HORNE. Det eneste du skal gøre for at
komme med på dette hold er at tilmelde dig via denne hjemmeside www.stafetforlivet.dk
under holdet TEAM HORNE.

Det koster 100 kr. pr. deltager over 18 år.

Vi skal selvfølgelig have så mange med som muligt - vi arrangører vil være at finde ved
Horne Brugsen den 29 + 30. maj itidsrummet 16.00-18.00, eller isportsugen, hvor vi
vil være behjælpelige med at svare på spørgsmål og evt. tilmelde dig via nettet. Betaling
foregår ved tilmeldingen.
Jo flere vi er, jo mindre runder skal den enkelte person gå/løbe, for at vi kan holde stafet
ten i gang.
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SPONSORATER
Det er selvfølgelig muligt at sponsere denne gode sags tjeneste. Det kan være med et
fast beløb eller det kan være med en takst pr. runde til deltagerne på holdet TEAM

HORNE. Man regner med at et hold kan gå mellem 500-800 runder på et døgn. Alle
penge g.år ubeskåret til Kræftens bekæmpelse.

Arrangør:

Ulla & Thorkil Lindvig 2513 8696,Ulla & Aksel Hansen 2986 0294,Heidi& Kurt Poulsen

4050 3490

ACT TRÆNING I VIKINGELUNDEN EFTER SOMMERFERIEN

Bemærk vi træner indtil sommerferien hver mandag til og med 24. Juni (dog ikke
3. Juni)

' Hvad er ACT træning?(Advanced Circuit training).

Det er cirkeltræning, som både træner mUskler, led, sener og ikke mindst kondition. I

virkeligheden bygger den på mange forskellige træningsformer. Grundelementet kom-
mer fra det der kaldes Crossfit og så hentes der elementer ind fra andre idrætsgrene.
ACT kan laves med kettlebells (støbejernskugler i forskellige vægtstørrelser) sandsæk-
ke, forhamre, traktordæk, trækævler, bildæk og selvfølgelig brug af de forskellige red-
skaber på vores stationære bane. Kun fantasien sætter grænser. Man træner funktionel-
le øvelser, styrke og puls og får hele kroppen med.

OPSTART: Mandag den 12. august 2013

Sidste aften mandag den 16. september 2013

TIDSPUNKT: kl. 19.00 iVikingelunden
HVAD FÅR MAN? ACT træning med instruktører (Deltagere skal være over 12 år)

Hvis du tænker, at denne ACT vil være for hårdt for dig at starte
ud med, så kan vi instruere dig i øvelser på naturbanen. På na-
turbanen kan mindre børn sagtens deltage.

PRIS: Der kan vælges i mellem følgende betalingsmuligheder:
100 kr. pr. person for 6 træninger
200 kr. for en husstand for 6 gange

25 kr. pr. person pr. gang

Betaling kan indsættes på konto 7725-5003632 med tekst AN

- indbetaler navn.
Vi har diverse spil, som også kan benyttes i det tidsrum der træ-
nes.
Arbejdsgruppen for Aktiv i Naturen i Horne
Ved spørgsmål kan du kontakte: Anette Schmidt 7526 0150, Tina
Hedegård 7 526 0107 eller Lene Jensen 4025 4977

ARRANGØR:

srøT uoRE AXNO0TC{øhER - OE siløTTEnOA



DAGLi BRUGSEN HORNE

Fremmødet til det årlige informationsmøde i Brugsen, som blev afholdt på kroen den

23.april blev på ca. 80 deltagere. Glædeligt at så mange bakker op om interessen for
vores brugs. Specielt var Martin Hansen (vores nye uddeler) rigtig glad for den store

interesse.

Martin præsenterede sig selv (se HornePosten 326) og er allerede glad for skiftet til en

mindre brugs og føler sig rigtig godt modtaget af Horne borgerne.

Allan Knudsen gennemgik brugsens drift for 2012. Vigtigheden af at vi alle støtter op
om brugsen for at bevare den, lagde han ikke skjul på!

Der er kamp om kunderne i dagligvarebutikkerne, og udfordringen er kun blevet større

ved at alle butikkerne nu må have åben om søndagen (efter lukkeloven blev ophævet

den l.oktober 2012.)

Kære Horne Borger, husk: TÆNK GLOBALT, - HANDL LOKALT!

Kirsten ("kromutter") havde sørget for dejlig kringle med kaffe til. Derefter var der vin-

smagning, hvor Martin viste billeder og fortalte fra studieturen til Australien. Hele 7 vine

fik vi smagt hvortil der var osteJpølsebord fra delikatessen SuperBrugsen Nr.Nebel.

Snakken og hyggen steg i salen efterhånden som diverse hvidvine/rødvine blev smagt
på og interessen for at bestille vin til tilbudspriser var også stor. En hyggelig aften, som

vi naturligvis gentager til næste år.

- Dagli Brugserne sænkede i starten af året priserne kraftigt på især X-TRA- va-

rerne. Det er vores modsvar til discount. Vi håber kunderne har opdaget at vi er
på samme prisniveau som f.eks. SuperBrugsen, Kvickly og discountbutikkerne.

- Dagli Brugsen Horne har udvidet kraftigt i fersk kød sortimentet, så der nu er

noget for alle og til meget fornuftige priser. Endnu en grund til at handle i den
lokale Brugs.

- Vi started e i 2012 en vinklub op i Dagli Brugsen, hvor der er plads til flere med-

lemmer. Klubben holder vinsmagning den 11. juni 2013 kl. 19.00. I håb om at

skaffe flere medlemmer vil der denne aften være gratis adgang, dog er tilmel-

ding nødvendig, så adgangsbillet kan afhentes i Brugsen. Nærmere info ang.

denne aften følger. På aftenen vil der blive informeret om klubben og dens for-

dele for medlemmerne. Mød op så vi kan få gang i en seriøs men også festlig

vinklub. Der kan også arrangeres en vintur til f.eks. Frankrig el. lign.

- Grillanangement på p-pladsen bliver den. 30. august 2013. (se opslag i Brug-

sen senere) \

- NYT TILTAG

- Vi starter nyt tiltag op, som kaldes MOBIL SITE. Kort fortalt går det ud på at du

tilmelder dig til at modtage ET GODT TILBUD fra Dagli Brugsen Horne. Du

modtager tilbuddet på email eller mobil eller begge dele. Ca. en gang om ugen
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sender vi et SUPER TILBUD til de tilmeldte og det bliver et tilbud, som er værd
'at løbe efter. Tilmeldingsblanketter udleveres i Dagli Brugsen.

- Glenns Fiskebil med friske fisk holder på p-pladsen hver onsdag fra 17.00-

17 30.
Vl SES I BRUGSEN/ Martin - Britta og Linda

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.

FÆLLESSPISNING PA KROEN

Så prøver vi med en gang fællesspisning igen, og endnu engang er meningen med
arrangementet ikke andet end hyggeligt samvær og en chance for at slippe for selv at
lave aftensmad/vaske op. Vi håber, at der igen vil være deltagere i alle aldre og på kryds
og tvæns af bopæ|, for dette er for ALLE der vil være med til at styrke fællesskab-et i

vores lokalsamfund.

Tid: Onsdag den 19. juni kl. 17.30 - ca. 20.00
Sted: Horne Kro.

Pris: 65 kr. pr. prs. / børn under 12 år 35 kr. / børn under 4 år 20 kr.
Ø1, sodavand og kande isvand '10 kr. pr stk.

Menu: Frikadeller, hvide kartofler, brunsauce, rødbeder, gulerodssalat og grovboller.
og frugtsalat til dessert.

Tilmelding/køb af mad-billetter senest søndag den 16, juni på kroen.
Glæder os til at se jer.

Horne Kro

Tistnrp Dyreklinih

STHå(
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KÆRE MEDBORGERE

Jeg er af Venstre i Home-Sig blevet valgt til at repræsentere Horne på Venstres liste til

kommunalvalget, der finder sted den 19. november i år.

Beslutningen om at søge opstilling tog jeg efter nøje personlig overvejelse, men også og

ikke mindst med baggrund i den store tillid, der blev vist mig ved sidste valg. Før kom-

mune-sammenlægningen ville resultatet mageligt have givet valg. Men med fæne plad-

ser i byrådet, var kravene skærpet og på valgaftenen måtte vi indse, at der manglede

bare 10 stemmer for at sikre en plads i byrådet!

Horne valgdistrikt er et af de mindre i kommunen og derfor ikke som tidligere nogen

sikker "valgkreds". Der vil også altid være vælgere, der ikke synes at deres meninger

kan rummes af den lokale Venstre kandidat. Det skal der være plads till

Personligt viljeg se det som min opgave at overbevise så mange som muligt om, at jeg

er i stand til at løfte opgaven i byrådet og slås for vore fælles interesser. Trods evt. me-

ningsforskelle på andre områder.

lntet er givet på forhånd. For at opnå valg, vil det blive nødvendigt at udbrede kendska-

bet til Hornes kandidat udover sognegrænsen. Et af mange redskaber til at opnå dette

mål vil blive anvendelse af internettet, herunder Facebook.

Alle der er på FaceBook kan bidrage til dette ved at tilføje mig som "ven". Ved at "synes

godt om" og "dele" opslag, kan vi sammen opnå en udbredelse af kampagnen som langt

overstiger mange andre tiltag. Find mig på www.facebook.com/stiqleerbeck. Eller på min

hiemmeside på adressen www.stigleerbeck.dk
Leerbeck

HORNE JAGTFORENING

Flugtskydning, træningsaften iØlgod fra kl. 18-21. Afgang fra Horne Sta-
dion k|.17.45

Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, fra kl, 18-21. Afgang fra Horne
Stadion k\.17.45
Torvedag. Sæt kryds i kalenderen, - det kan være vi får brug fcr hjælp til
at sælge fisk om fredagen.

6/6 2013

13/6 2013

17182013
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HORNELUNDS R'' SøGER VENNER

Vi går tur hver onsdag kl. 9.30-11.30 hele året med ældre borgere, som har lyst til at

komme ud at få lidt frisk luft - med kørestol eller rollator. Det er rigtig hyggeligt, og der

er plads til flere.

Hvis du har tid og lyst til at være med f.eks. hver anden onsdag, så ring og hør mere.

hilsner Karen Madsen (75 26 01 Leerbeck (2241 3064

PRoGRAM HoRNE 4ll 4Ef
Fredaq/lørdaq den 24.-25. mai Døonfluen. Weekendtur.

Lørdag den 15. juni Udflugt til Givskud Zoo.

Se særomtale

Uge 32/den 5.-9. august Madskole
Se særomtale I

HORNE 4H {r#
Madskole i uge 32 på Horne skole

Vi går tæt på sundheden i vores dagligdag og får sjove, sunde og spændende opskrit
ter til hverdag og fest.

En spændende uge du bestemt ikke må gå glip af, En uge med maraton i mad og moti-
on. Husk

NYT FRA SKYTTEFORENINGEN

Tistrup Skytteforening er i fuld sving med sommerskydning på Helle Skytteforenings 50
meter baner i Helle. Skulle der være nogen som godt kunne tænke sig at være med, er I

hjertelig velkommen. Alt hvad der skal bruges forefindes og kan lånes i

Skytteforeningen. Det kræver kun, at du møder op. Vi mødes på hjørnet af Vardevej og
Krarupvej iTistrup hver tirsdag aften kl. 18.30, fylder bilerne op og kører samlet til Helle
skytteforenings baner, skyder en serie hvorefter vi nyder en kop kaffe og det sociale
samvær. Prisen for en sommerskydningssæson er 100 kroner i kontingent og 25 kr. for
en serie. Du må prøve at skyde tre gange før du køber medlemskort, så kan du se om
sporten er noget for dig. Savner du yderlige oplysninger kan du ringe til vores formand
Laila Højgård på Tlf. 7526 0233.
Vel mødt i Tistrup Skytteforening

Bestyrelsen
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SUPERMILJøSTATIONEN I HORNE

Det nye affaldssystem er taget i brug '1. maj, hvilket har bevirket,

bemanding af containerpladsen er ophørt samme dato.

Da kommunen vedtog, at der skulle etableres Supermiljøstationer i landsbyerne i kom-
munen, var Sogneforeningen i Alslev for at se på forsøgsopstillingen, der var etableret
der. Systemet var meget tiltalende, der var en meget fin orden på pladsen, og brugerne,
der kom på pladsen, mens vi var der, udtrykte stor tilfredshed med systemet. En stor
fordel er selvfølgelig, at man kan komme af med affald på alle tider af døgnet.
Etableringen af systemet i Home har naturligt nok affødt en del snak og vel også en del
skepsis. Kunne man nu komme af med al ens haveaffald? Haveaffaldslugen kan rumme
halvdelen af en affaldssæks indhold, så 2 tømninger kan klare en sæks indhold. Det
synes jeg er tilfredsstillende. Har man større grenaffald, man ikke umiddelbart kan klippe
i stykker, er man nødt til at køre til Varde.

Sogneforeningens bemanding ophørte som nævnt 1. maj, og vi gerne takke Jes Jensen
og Niels Ølgaard for en stor indsats igennem mange år og for en meget stor tjenstvillig-
hed.

Nils Ølgaards mulighed for at tjene penge til TorvedagsudvalgeV Sogneforeningen vil
selvfølgelig blive begrænset, hvilket vi beklager. Pengene vil vi af gode grunde komme til
at mangle, hvilket ikke gør bestyrelsesarbejdet lettere.

Grunden og garagen, hvor containerpladsen var, skal afleveres til kommunen opryddet
1. juli.

Lad os fremover glæde os over Supermiljøstationens flotte udseende og hjælpe hinan-
den med at holde den opryddet. Brug kosten og skovlen, der står til fri afbenyttelse!

På Sogneforeningens vegne/Keld Jochumsen
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BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN

Man vil stadig kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive hængt kalender-

blade op idet lille glasskab igrill-hytten, og på disse kan man skrive sine arrangemen-

ter (skriv navn og antal deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har plan-

lagt arrangementer på samme datoer.

MEN det skal kraftigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv
om nogen har skrevet sig op til at afholde et arrangement. Det kan give andre mulighed

for at vælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinge dem!

Vi,håber, at grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil

blive brugt flittigt.
Horne

-s
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TORVEDAG I HORNE . LøRDAG DEN 17. AUGUST

En dag, hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel
chance for at gøre lidt reklame for deres område og vi vil gerne opfordre alle til at sætte
deres egen særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra fesflig.
Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at få en stand, hvor der vil være mulighed
for at sælge lidt af det gamle legetøj. De vil også være aktiviteter for de mindre bLrn i

form af en hoppeborg og el-biler.
Vær med til at gøre Horne synlig både for gamle Horne borgere, for tilflyttere og ikke
mindst for kommende borgere.
Vi mødes kl. 9.00 midt på gaden til kaffe og rundstykker - få en sludder med gamle og
nye venner.

Herefterkan der handles ialle boderne.

Foren stadeplads kan du kontakte Kirsten Jeppesen, fll.ls26 0257 eller Mads Gulda-
ger, t|f.21843542.
Torvedagsnøgler kan købes fra begyndelsen af august.
Gl. jern - har I noget liggende, som I vil af med, så henter vi det. Ring til Mads Gulda-
ger, tlf. 2184 3542.

Torvedagsudvalget
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75 ÅRS JUBILÆUM OG OFFICIEL INDVIELSE AF HORNE FIT.
NESS

Lørdag den 20. april fejrede vi HlPs 75 års
jubilæum samt afholdt officiel indvielse af Horne

Fitness. Fra bestyrelsen skal lyde et TAK til alle

de fremmødte, TAK for gaver, TAK for sang og

for taler, TAK for godt selskab denne lørdag

middag. Der var mange, som kunne nyde deres
lørdagsfrokost fra Else Marie og Lisbets lækre

buffet. Samtidig kunne de nye faciliteter beses
og et nostalgisk tilbageblik på 75 års historie

blev det også til. Billeder helt tilbage fra den

første indvielse af sportspladsen var i dagens
anledning fundet frem af Leif Sønderskov og

blev vist på storskærm i det nye multirum. Der
var en skøn summen af snak og "kan du hu-

ske..." mens billederne skiftede på væggen.
TAK til borgere i Horne og opland for den flotte
opbakning til de nye tiltag i HIP - må det summe
af liv og aktivitet også de næste 75 år.

Chr. Pallesen fik overrakt gave -
bl.a. et fitnesskort gældende for
resten af sit liv. (foto: Tistrupneun)

På bestyrelsens vegne/lrene Pryds Bennetsen

UDLEJNING AF KANOER v
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.

øSTERHERREDS SENIORKLUB

Uge 30/ 22-23.iuti Tur til Thy nationalpark og Fur.

Afgang fra Torvet iØlgod den22. kl.8,00,
Tilmelding til Erik Andersen,7524 6855 / 2133 9070 senest 10.

maj.

Betaling på konto 7729-4100985 senest 22. maj.

Senere særomtale af turen
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Stiftet 20. april 1903

Sportsuge i Horne
20L3,

Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen,

store som små. lgen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke

mindst for hele byen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige

så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år'

Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Der vil i hallens cafeteria være

rig mulighed for at købe pølser, sandwich mm. Derudover vil der i teltet være salg af

toast.
Teltet vil hele ugen igen i år være opvarmet med sponsoreret diesel fra Sdr. Malle

Maskinstation. EltB.f[,LE
nrsflx$Ånor

Endvidere vil der hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for større børn og en for

de mindre bøm. Det er på EGET ANSVAR at benytte disse hoppepuder.

Tombolaen åbner søndag og vil være åben hele af ugen, indtil alt er væk.

Vi opfordrer alle til at cykle til Horne Stadion - hele ugen.

Se også programmet her: www.horne-varde.dk under Fritid - HlF-Sportsuge &
Facebook: Sportsuge, Horne

Støt rten i Horne
Vi glæder os til at se jer alle!
Sportsugeudvalget 201 3:

Søren Dahl - Lotte Andersen - Anette Stald - Hanne Haaning

Støt sporten i Horne.



Lørdag den 1. juni

Kl. 11.30 Teltet åbner og grillen tændes.

Kl. 12.00 Seniorfrokost. (se omtale)

Kl. 12.30 U15 - fodbold: Horne/Tistrup/Sig - Spangsbjerg.

Kl. 14.00 Serie 6 - fodbold: Horne - Tistrup.

Kl. 18.00 Teltet lukker.

SENIORFROKOST

Nu skal vi have befolkningen i den "modne" alder i teltet!

Vi gentager succesen fra sidste år med en forrygende seniorfrokost, hvor der kan

snakkes om gamle dage eller blot have hyggeligt samvær med naboerne m.m.. Det er

helt op til dig selv at afgøre, om du er senior, men vi håber ikke, du vil gå glip af denne

herlige dag. Der er tale om en herre- og damefrokost i teltet med baggrundsmusik fra

dengang "fa/'/"mo/' var ung.

Under frokosten vil der også være lidt underholdning, og hvad dette er, må blive en

overraskelse. Hvis du selv har lyst til/mod på at bidrage med lidt underholdning under-

vejs, er dette også meget velkomment.

Kl. 12.30 vil Horne Hallens cafeteria være vært for en lækker frokost. Menuen siges at
være til snaps, og hvad derefter kommer, må I bare glæde jer til.

Medbrinq selv service oq det hvgoeliqe festhumør.

Alt dette får du til kun 175 kr. pr. pers., som skal betales ved tilmelding til Dagmar
Kristiansen, tlf. nr. 4043 0385 senest søndag den 26. maj. Ved tilmelding skal du oply-
se dit navn og tlf. nr.

Vi glæder os meget til at se jer!
CAFETERIA

Horne
ldræts Park

tg
a
o
!-åI
o
ao
I
tttA

Lundagervei tl4. Hotne. 680O Varde
Tlf. 75 26 02 35 . Mob.: 23 84 98 21

ITII}GAYE FIR.329
1STOFSENESTLøRDAG I)EN 3. AUG
,TIDKOMMER SENEST
I,øRI'AG DEN 17. AUGUST

T]I}GAYE NR.33O
STOF SENEST I,øRDAG DEN3T. AUI

UDKOMMER SENEST

i LøRDAG DEN 14. SEPTEITBER

birthaschmidt@mail.dk
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Kl. 8.30 Teltet åbner og grillen tændes. 
j;\'/-:

Kl. 9.00 Entr6: 10 t<r., åin det er også muligt at rafle om prisen i år. " ' I 
t 
" I

Kl. 9.30 Hornehallens cafeteria serverer morgenkaffe og rundstykker. I
Kl. 10.15 Opvarmning på plænen. I
K1.10.30 Gadefodbold starter. I
Kl. '10.30 Gæt koden tilskattekisten. (se omtale) |
Kl. 14.30 Rafleturnering. (se omtale) |
Kl. 18.00 Sidste tilmelding til grillaftenen. (se omtale tirsdag) I
Kl. 18.00 Teltet lukker. I

GÆT KODEN TIL SKATTEKISTEN

Der er lagt 500 kr. i en skattekiste, som står på baren i teltet.

Pengene er sponsoreret af Lundagervejens Vinduespudser. Til

skattekisten er der knyttet en kode, som I kan prøve at bryde. For

at få fat i de 500 kr., kan I prøve alle de gange, I har lyst. Det

koster kun 10 kr. for hvert forsøg eller 3 forsøg for bare 25 kr., så

kom og giv det et forsøg eller gerne flere. Hvis ikke koden knæk-

kes denne dag, kan I prøve de følgende dage, indtil koden er
knækket.

RAFLETURNERING

Søndag kl. 14.30 starter årets rafleturnering. Vi rafler poker og der vil være opvarm-
ning / tilmelding fra kl. 13.30 ved Anne Mette Bøttcher. Startgebyret er 30 kr.

Der er selvfølgelig gode præmier. Sportsugen giver whiskyen, mens Varde Fadølsud.
lejning sponsorerer vinen og Horne Murerne sponsorerer en ny pokal.

'1. præmie 1 fl. Whisky + pokal

2. præmie 3 fl. Vin

3. præmie 2 fl, Vin

4. præmie 1 fl. vin

HORNE
MURERNE'il

Støt sporten i Horne 15



Mandag den 3. juni

Kl. '18.00 Teltet åbner og grillen tændes

Kl. 19.00 Veteranfodbold: Horne - EFB.

K1.22.00 Teltetlukker.

(}

Støt sporten i Horne

Horne - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 Ol44

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6882 Tistrup . ltl.74 97 69 30 r sydbank.dk

Støt sporten i Horne16



Tirsdag den 4. juni -(O )
Kl. 16.30 Teltet åbnerog grillen tændes. tY{
Kl. 17.30 Entrd tilgrillaften. ' I

Kl. 18.00 Grillaften med lækker, grillet dansk kalv og tilbehør af forskellige 
I

salater samt brød og smør. (se omtale) 
|

Kl. 19.00 Kinesisk aktion. (se omtale) 
|

Kl. 20.00 Musik af Jan Krichau. (spiller til kl. 24.00) 
|

Kl. 01.00 Teltet lukker. I

GRILLAFTEN

Vi gentager i år succesen med aftensmad og musik i teltet for hele familien. Musikken

vil blive leveret af Jan Krichau, som er kendt for at spille go' musik og skabe en under-

holdende stemning.
Menuen består af grillet dansk kalv som er sponsoreret af Henriette og Hajse fra

Malle.
Rene Lund Knudsen og Hanse Guldager vil i år hjælpe med at beskære.

Som tilbehør er der børnesalat, broccolisalat, pastasalat, kartoffelsalat, babyblade m.

cherrytomater, feta, lø9, brød, smør og dressing

Alt dette får du for kun 125 kr. pr voksen. Børn tilog med 6 år er gratis. Børn fra og

med 7 årog op tilog med 13 år er 75 kr. Ønsker man kun at høre musikken, kan man

komme ind fra kl. 20.00 for 50 kr.

Husk selv at medbrinqe service.

Der er bindende tilmelding, som kan ske pr mail på sportsu-
qe@gmail.com eller på opslagstavlen i teltet senest søndag den
2. juni kl. 18.00. Forudbestilte billetter SKAL afhentes senest kl.

17.45 ved entrden tilteltet. Hvis ikke de er afhentet, binder man

for betalingen, med mindre vi kan sælge dem til andre. Husk på

mailen at oplyse, hvor mange I bestiller til samt alder på børnene
plus jeres tlf. nr. Der er plads til 200 pers. i teltet, så det vil være

først til mølle. Betalingen sker ved entreen til aftensmaden.

KINESISK AKTION

Efter aftensmaden, vil der være kinesisk aktion i en lille time. Her har du mulighed for
at byde på en række fine ting. Den som når det sidste bud, inden uret ringer, kan gå
derfra med varen. Hvert bud koster 10,- kr., så husk at medbring en masse ti kroner.
Det går til et godt formå|.

Keld Jokumsen vil igen stå for at være auktionarius med Dennis Pedersen som tidta-
ger.

Støt sporten i Horne 17



Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag) :_( . ,

_N
Kl. 13.30 Teltet åbner og grillen tændes. i .\
Kl. 14.00 Hornedysten. (se omtale)

Kl. 19.00 Andelskasseløbet(Cykelsponsorløb). (seomtale)

Kl. 19.30 Sidste tilmelding til årets teltfest. (se omtale lørdag)

KL22.00 Sidste tilmelding til bilorienteringsløbet. (se omtale fredag)

Kl.22.00 Sidste tilmelding til rundboldturnering. (se omtale lørdag)

K|.22.00 Teltet lukker.

HORNEDYSTEN

En TOTAL top hemmelig, men spændende og krævende dyst mellem to udvalgt hold
for børn og to udvalgte hold for voksne vil foregår ved teltet. Mød op og hep på dit hold
og få dig et godt grin. Vi glæder os til at se dig.

AN DELSKASSELøBET (CYKELSPONSORLøB)

En tilbagevendende succes fra tidligere år - nemlig cykelspon-
sorløbet, vil i år kunne følges denne onsdag aften. Udvalgte
borgere fra Horne Sogn vil cykle til fordel for HlF. I den kom-

mende tid op til Horne Sportsuge, vil der blive indsamlet spon-
sorater. Alle som sponsorerer minimum 100 kr. deltager i

lodtrækningen om fine præmier sponseret af Andelskassen.
Cykelrytterne vil komme forbi parkeringspladsen flere gange denne aften på deres
rute, så kom og hep på din rytter. Der er også mulighed for at købe pølser, øl og vand
ved parkeringspladsen under løbet.

Cykelruten er: Stadionvej - Kirkebakken - Engkanten - Højvangen - Mælkevejen -
Stadionvej.

Cykelrytterne i dette års Andelskasseløb er:

Dennis Pedersen, Hornelund - Frank Pedersen, Horne by - Jacob Vig, Asp. Hen-
ning Haaning, Horne by - Esben Hansen, Malle . Brian Jacobsen, Fruerlund -

Heidi Poulsen, Bjerremose - Susanne Falk Pedersen, Stundsig.

AAndelskassen
- Silrttmen lian vi mere
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Torsdag den 6. juni

Kl. 9.00 Generationsdag. (se omtale)

Kl. 13.30 Teltet åbner og grillen tændes.

Kl. 15.00 Børnedag. (se omtale)

Kl. 16.30 Fup og Fidus kommer og underholder.

Kl. 18.00 7 mands fodbold U'!1: HTS - Ølgod.

Kl. 18.35 7 mands fodbold U11: Ølgod - Blåbjerg

Kl. 19.10 7 mands fodbold U11: HTS - Blåbjerg.

Kl. 19.30 Banko ihallen.

Kl.22.00 Teltetlukker.

--7 .. \i;v--
rrl,,/fi.
ffi.

GENERATIONSDAG
Så vil vi gentage succesen fra de sidste år med hyggelig samvær i teltet. Der vil være

underholdning iteltet fra kl.9.00 til ca, kl. 11.30 for dagplejen, børnehaven, pleje-

hjemmets beboere og børnenes bedsteforældre. I skal synge fællessang med sange, I

alle kender. Der vil blive serveret boller som Anita Richardy har bagt samt serveret

frugt, som er sponsoreret af Dagli' Brugsen. Derudover serverer vi også saft og kaffe

til dem, som skulle have lyst til det.

Vi vil meget gerne se jer alle til en hyggelig stund, og husk at invitere bedsteforældrene

mm.

BøRNEDAG

Spejderne, 4H og Hindsig Ridecenter vil være på pladsen, hvor de laver spændende

aktiviteter som f.eks. pandekager og popcorn over bå|, trillebør agility. Samtidig er det

også muligt, at komme tæt på kælekaniner som 4H har med, og børnene kan få en

ridetur på et par islændingeheste som Hindsig Ridecenter tager med.

Fra kl. 16.30 til 17.30 vil Fup og Fidus komme iteltet og
lave sit helt unikke børneshow! Der vil blive masser af
børne-humor, levende dyr, magiske tricks og meget mere!

Til sidst i showet fremviser Fidus sine magiske dyr, som

børnene kan komme helt tæt på og røre ved. Efter trylleri-
erne vil han også lave sjove ballondyr til alle.

Ta'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

Banløklubben
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Fredag den 7. juni

KI.8.15 Morgensang.

Kl. 8.30 ldrætsdag for hele skolen.(se omtale)

Kl. 17.00 Teltet åbner og grillen tændes.

Kl. 18.00 Bil-orienteringsløb. (se omtale)

Kl. 19.30 Afgørelsen af bil-orienteringsløbet i/ ved teltet, afhængig

Kl. 01.00 Teltet lukker.

IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN

Vi gentager succesen fra sidste år med at afholde sund idræts-

dag for Horne Skole.

Et stærkt team har igen i år sammensat et program, der gerne

skulle få sveden frem på panden for de fleste og give dem mulig-

hed for at prøve forskellige idrætsgrene.

I pausen vil der blive serveret vand, frugt og sunde sportsboller, i samarbejde med
sponsorerne Horne Kro, Dagli' Brugsen og Lundagervejens Vinduespudser.
Vi glæder os til at se Jer alle til en sjov og oplevelsesrig dag.

Medbring gode sko, praktisk tøj og vand.

BIL.ORIENTERINGSLøB

Et sjovt bilorienteringsløb for hele familien som arrangeres af Maibritt og Jørgen
Jelling. Hvem er bedst bag rattet, når kørslen bliver afbrudt af små forhindringer /
opgaver undervejs?

Der er blevet lavet en rute på mindre veje, grusveje og private veje, hvor man under-
vejs skal løse en række forskellige bemandede/ubemandede opgaver, inden turen kan
gå videre. Resultatet bliver målt på point, så de bemandede køreprøver samt de
spørgsmål som skal løses på ruten, giver et vis antal point. Overser deltageren en
forhindring, eller må forlade posten uden at løse opgaven, giver det strafpoint. Hver bil
skal igennem en rute på22kn, hvor hver bil bliver sendt af sted med 4 minutters in-
terval.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

'iffiu

.rd&en

20 Støt sporten i Horne



I hver bil skal der være en fører samt en passager og evt. børn på bagsædet. Det er
helt klart sjovest at deltage, så kom ud af starthullerne og tilmeld jer på sportsu-

qe@qmail.com eller på tavlen i teltet senest ons'

dag den 5. juni. Husk at oplyse dit fulde navn og

tlf. nr. Tilmeldingen vil være først til mølle, da der

kun erplads til 30 biler. Så gør jeres biler klar og

tilmeld Jerl Startgebyret er kun 50 kr., og der vil

være gode præmier samt pokaler til de bedste.

Samtidig vilder undervejs på den 22 km lange rute

også blive smidt lidt gaver ind af ruden.

Der er underholdende prøver at se på omkring

teltpladsen også, så mød op og få et godt grin.

Der kan tillige købes ø1, vand og pølser ved parkeringspladsen.

mmffi
PRIMO DAI\MARKAIS
DK€862 Tistrup
Denmark

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

Nørrc'Æt6 I - 6870 ølgod -TlL 75 24 4æ
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Lørdag den 8. juni

Kl. 9.30 Teltet åbner og grillen tændes.

Kl. 10.00 Rundboldtumering. (se omtale)

Kl. 12.00 Serie 6 fodboldkamp: HIF - Glejbjerg.

Kl. 14 00 Serie 4 fodboldkamp: HIF - Ansager.

Kl. 18.00 Årets teltfest - Fællesspisning / Entre. (se omtale)

Kl. 02.00 Teltet lukker.

RUNDBOLDTURNERING

Så skal vi igen have gang i en af de gode gamle lege, hvor der skal konkurreres mel-
lem venner, familier, naboer m.fl. Vi skal have rørt musklerne på en sjov og legende
måde, og forhåbentlig bliver det så sjovt, at også lattermusklerne bliver rørt. I bestem-
mer selv hvordan I vil sætte holdene sammen. Dog skal der min. være 8 pers. og maks
10 pers. pr. hold. Pointsystemet vil være efter alder, hvor de yngste giver flest point.
Man vil blive udstyret med farvede bånd om armen alt efter alder. Dennis pedersen

sørger for dommere, så alt går rimeligt til samt at banerne er klar med kegler, bat og
bold inden start. Holdene skal hver især have læst reglerne inden start kl. 10.00. Disse
kan findes på www.horne-varde.dk oq på opslaqstavlen i teltet hele ugen.
Det eneste I nu skal gøre er at få samlet et hold og få det tilmeldt på sportsu-
qe@qmail.com eller på opslagstavlen i teltet senest onsdag den 5. juni. Husk at
oplyse holdnavn, antal personer, kontaktperson samt dennes tlf. nr. Der vil selvfølgelig
være præmie til vinderholdet.

Ånrrs SoMMER.TELTFEST .-FÆLLESSpISNtNG

Vi afslutter Horne Sportsuge 2013 med et brag af en fest, hvor DJ poul Horsbøl spiller
op til dans med mere end 1.200 gode kendte numre. Han spiller til kl. 01.30. Baren vil
være fyldt op med kolde drikkevarer og menuen vil Horne Kro stå for. Det bliver en 3-
retters menu til billige penge.

Medbrinq selv service oq det oode festhumør.
Tilmelding skal ske, gerne samlet, med bordbestillingen på opslagstavlen i teltet se-
nest onsdag den 5. juni kl. 19.30. Betaling for mad og entr6 foregår sammen med
tilmeldingen, dog hos barpersonalet.

22
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Ilo*rte ICro G btle s els købdmødelokalcr.

Hyggebg krostue og kroha,ve.

W leverer også mød ud af huset

W ses hiken Kircten & Kurt
Tfir 752600t5

På Horne Kro - er manlen øltiil go' Efiail:
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Menuen fra Horne Kro består af:

Forret: Tapas, fiskefad, salat, dressing og brød.

Hovedret: Kylling og peberspyd, mørbradgryde med bacon og

champignoner, helstegt oksemørbrad med rødvinssovs, tærter

med forskellig fyld, forskellige salater og kartofler, hjemmelavet

brød og smør.

Dessert: Citronis, pæretærte med creme fraise og frisk frugt.

Pris: 150 kr. (for-, hovedret og dessert- kan ikke deles op)

Entrå: 75 kr. pr. Person.

Søndag den 9. juni

Kl. 10.00 Oprydning - alle er velkomne.

SøGES - SØGES - SøGES. SøGES - SøGES - SøGES

Har du tid og lyst til at give et nap med i baren, tombolaen eller fiskedammen i sportsu-

gen, hører jeg meget gerne fra dig/jer. Det drejer sig om 2 eller 3 timer fra dig, og er en

kæmpehjælp for os!

Kontakt Henriette på mobil: 31 95 42 69 eller mail henoqhai@snail.æm hurtigst muligt
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HoRNE HAVEKREDS *lclrrr.rvl.
Lørdag den 25. maj - Plantebyttedag 1 0.00 - 12.00 I I reY.:.rer:r

Plantebytning på P-pladsen ved Brugsen i Horne.

Kom og byt eller køb dig til en plante, du måske ikke har i forvejen - og husk, at de plan-

ter du selv medbringer, skal være sunde og rodfæstede.

Søndag den 7. juli - Kolonihavedag i Varde
Kolonihaven Kærhaven har åbne haver.

Fælleskørselfra Horne Kirke kl. 13.00.

Tirsdag den 13. august - BEMÆRK ÆNDRET DATO

Besøg i Rosenhaven hos Hanne og Ernst Stadionvej 4, Tjæreborg
Fælleskørselfra Horne Kirke kl. '19.00

Medbring selv kaffe og kage.

FAMILIE OG FRITID

Den 19/3 2013 havde familie og fritid generalforsamling. På valg var Karen

lneta Goselink. begge modtog genvalg, så bestyrelsen fortsætter uændret med:

Formand Britta Guldager.

Næstformand LisbethJuhler.
Kasserer Ruth Jensen.

Sekretær lneta Goselink.

Karen Harck

Suppleant Jytte Mathiasen

Vi håber at have et nyt og spændende program klar efter sommerferien. God Sommer.
hilsen bestyrelsen i Familie og Fritid

@
Harck og

FAMILIE OG FRITID

familie og fritid arrangererturtil Naturmælk iTinglev torsdag den 19. september. Vi har

ikke det hele på plads endnu, men datoen er fastsat. Der kommer opslag op i Brugsen,

og et opslag i Jyske Vestkysten senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Familie og Fritid, Britta Guldager

,*,',*n,,præmiewhistiHorneHallensmødelok.,.-ffie

den 29. april, 13. maioq 27.
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HORNELUNDS VENNER

Mandag den 15. april 2013, var der generalforsamling i Homelunds Venner.

I sin beretning gav Oda Overgaard en orientering om, hvad der var blevet afholdt i det
forløbne år. Her et forkortet uddrag.

Den 2. juni var der et Åbent Hus arrangement på Hornelund. Langt de fleste mødte op
fra starten kl. 10,00, så det hele startede med en samlet orientering. Områdechef Bente
Bruun Jørgensen gav en fin orientering om det at bo i et ældrecenter, og en fra Borger-

service fortalte om det økonomiske. Bagefter fortalte vi fra Vennerne om alle de ting der
forgår i huset. Det var en hyggelig og velbesøgt formiddag, om det også er årsag til, at

der ikke er ledige boliger på Hornelund kan vi ikke vide.

Sommerudflugten var den 26. juni og gik til Give Egnsmuseum. Det er et meget spæn-

dende museum. lmens vi sad ved kaffebordene, fortalte en meget dygtig guide om mu-

seet, og så skulle vi selvfølgelig rundt at se. Jeg tror, at mange tænkte, at vi bliver nødt
til at komme igen, vi kunne slet ikke nå, at se det hele.

Den 19. september blev den årlige høstfest afviklet. Der var som sædvanlig med stor
tilslutning, og vi måtte endda sige nej til nogle få stykker. Henning Hansen spillede og
underholdt.

Som sædvanlig blev der afholdt julemarked. Mary overrasker altid med at finde noget

frem, som er blevet lavet i det forløbne år, men ellers er det jo alle de spændende gaver,

der bliver givet, som vi kan sælge. Mange tak til alle, der er medvirkende til, at der kan

afholdes julemarked. Fra Vennerne synes vi, at det er en hyggelig tradition.

Når der er juleoptog i Horne starter eftermiddagen på Hornelund med kaffe, sang og
hygge, så når Vardegarden og følget kommer, er alle klar til at komme hen til vinduerne
og følge det hele indefra.

Grethe Ladefoged står jo for folkedansen i Medborgerhuset i Varde og i januar mdr.

havde hun ca. 20 dansere med til Hornelund. Ligesom åreltør, så var det virkelig en
succes. Musikken og den glæde de udstråler er så smittende, at alle bare gynger med.

Den 20. marts var der forårsfest. Det var en meget vellykket aften, og igen lige til græn-

sen af, hvad vi kan huse. Vi var lige godt 60 personer + de7 lra Søskendekoret Olesen,

som skulle underholde.
Der har i det forløbne år været 7 sangaftener og hver gang med fln tilslutning. Bortset fra
en enkelt gang, så er det Grethe Jensen, der har spillet til sangen, og det er vi meget

taknemmelige for.

Sidste sommer var der en grillaften og to gange i det forløbne år har vr bestilt gammel-

dags suppe og tarteletter fra Horne Kro, og haft fællesspisning.

Så har det været gymnastik her hver fredag. Det er Grethe Ladefoged og Solveig Bruun,

der står for det, og der har været ret god tilslutning.

Karen Madsen og Tove Thomsen har i flere år, hver onsdag mødt op på Hornelund for
at give kørestolsbrugere mulighed for at komme ud. Det har været til stor glæde for
mange. Tove har nu meldt fra, men Karen fortsætter, og vi håber, der kan findes en
hjælper mere. Mange tak til både Tove og Karen.
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Karen Madsen har efter rigtig mange års arbejde i bestyrelsen for Hornelunds Venner

besluttet, at hun ikke vil modtage genvalg, det kan vi kun beklage, men du har gjort det
godt Karen, mange tak for dejligt samarbejde. Også tak til de øvrige i bestyrelsen for
godt samarbejde.
I stedet for Karen Madsen blev lngrid Graversen valgt til bestyrelsen, som nu består af
følgende:

lngrid Graversen, Lis Hansen, Kirsten Plauborg, Marie Nielsen, Grethe Ladefoged, Vig-

go Aarhus, Svend Bruun og Oda Overgaard.
Oda Overgaard

HORNELUNDS VENNER

Tur til Vedersø Kirke og Vedersø gl. præstegård mandag den 24. juni 2013 kl. 13

Ved siden af kirken ligger Kulturcentret, her skal vi have eftermiddagskaffe, og deref-

ter kører bussen til Vedersø gl. præstegård. Knud Tarpgaard fortæller om Kaj Munk

samt om den gamle præstegård, som har gennemgået en stor renovering og nu frem-

står som museum.

På hjemturen kører bussen ned langs Vestkysten.

Udflugten er for beboerne på og ved Hornelund, men andre tnteresserede har også

mulighed for at deltage, så længe der er plads i bussen.

Bus, kaffe og adgangstegn: pris 100 kr.

Tilmelding senest mandag den '17. juni til:
Oda Overqaard, tlf. 7526 0241 I 4024 4881 eller Godt, 11f. 7526 0427

HORNE PENSIONISTFORENING . UDFLUGT

Tur til Gliicksburg den 17. juni 2013 - afgang fra Horne Kro kl. 8.00
Vi kører ned gennem det sønderjyske og ved Haderslev nyder vi formiddagskaffen i det
grønne.

Vores første besøg bliver i Christian den 4.s Gl. Kobbermølle. Her kommer en guide og
fortæller om, hvordan det var at arbejde på kobberværket, og vi ser de flotte gamle gule

huse.

Efter rundvisningen spiser vi vores frokost ved Kobbermøllen.

Vi fortsætter ned gennem Flensborg for at komme til G[icksburg, hvor vi skal besøge
slottet og får en dansktalende guide med i slottet.
Eftermiddagskaffen får vi ved en grænsekiosk.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

Pris 400 kr., som dækker buskørsel, kaffe med 1/1 rundstykke, entr6er, guider, frokost
(madpakker), eftermiddagskaffe. Vi slutter af med aftensmad på Horne Kro.

Tilmelding senest mandag den 13. juni2013 til Ellen, tlf. 7526 0663 / 2014 7563 eller
Erik, tlf. 7526 0215.

Horne Pensionistforening
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TOUR DE PEDAL DEN 8. MAJ

En dejlig cykeltur og indsigt i, hvad der foregår i vort lille sogn.

Denne gang skulle vi se og høre om Hindsig Ridecenter. Vi var 18 cyklister, der lagde ud
fra p-pladsen. Deriblandt lille Simon på 6 år som benede derudaf. Ja, han var næsten
ikke til at holde bagved. Så endnu engang skal det nævnes - DET ER FOR ALLE O
Efter en omvej (der er jo ikke farlig langt til Hindsig) stod vi på gårdspladsen spændte på
stedets gøren og laden. Vi stod ved siden af den meget flotte anlagte ridebane. Men
først skulle lodtrækningen af de fine sponserede præmier udhækkes. Simon var så
heldig at vinde et gavekort til snolder eller andet i Horne hallens cafeteria. Vi andre blev
skam også begavet. Derefter bød Yvonne og Gert velkommen og startede med at for-
tælle, at de selv har 20 islandske heste samt 10 store heste opstaldet. Jeg anede ikke at
stedet var så stortl

Først gav deres datter Alice en opvisning i de forskellige gang arter for islandske heste.
Hun red uden bid, så vi var meget imponerede. lmens fortalte Yvonne bl.a. at hun un-
derviser 4 gange om ugen. Da Alice var færdig, blev en anden hest klargjort og vi blev
tilbudt at ride sammen med hende. 3 var friske på udfordringen. lmens viste Gert rundt i

staldene og fortalte om arbejdet. Der var bare styr på tingene. Pænt, rent og opryddet.
Dyrene så rigtig godt ud og virkede meget veltilpasse.
De fortalte også om det kæmpestore stævne de havde afholdt srdste år. 86 heste +
deres ejere over 2 dage. Til efteråret er de desuden blevet udvalgt til at afholde 4H bør-
nedyrskuet, som også er kæmpestort.

Da vi skal til at takke af for aftenens fremvisning og solen står lavt på himlen, ser vi
centrets 2 store hunde der slænger sig foran de gumlende heste. En kat har fanget en
mus som den leger med. Det var bare så "dylle". Så med et smil på læben, cyklede vi
ganske imponerede hjemad.
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Men vi ved jo godt at den der "dyllehed" ikke kommer af sig selv. Yvonne og Ged har
begge mere end fuldtidsjob i hverdagen, og der er arbejde med dyrene/eleverne både
inden og efter jobbet. Så stor kado til hele familien samt tak for oplevelsen

Endnu engang et godt arrangement fra Tour de Pedal udvalget. TAK

Henriette

L.PPEMARKED 
.. T:-1...- v

Til støtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe.

Den første søndag i hver måned afholder "LOPPERNE" loppemarked på Hind-
sigvej 29 i Horne fra kl. 9-'12.

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej

Priserne snakker vi om.

INDSAMLING AF LOPPER

Thomas Sønderskov 2337 3756 Christina Sønderskov 4035 0295

Claus Holgaard 3134 0419 Poul H. Guldager 2368 8954

Viola Krog 2946 5398 Trine Knudsen 2338 '1781-
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HORNE MURERNE HAR FEJRET 25 ARS JUBIUEUM

25 års spændende murerhistorie fortalt af Svend Erik Pedersen og Finn

sammen startede Horne Murerne 1. maj 1988.

1.maj var det 25 år siden Svend Erik Pedersen og Finn Nielsen startede som selvstæn-
dige med murerfirmaet Horne Murerne. Efter et par år kom også samarbejdspartneren
Gert Nielsen, som er uddannet indenfor beton og kloak, med i firmaet.
Om anledningen til starten fortæller Svend Erik Pedersen, at han deltog som frivillig ved
tilbygning af billard lokalet ved Horne-Hallen ipåsken 1987. Et arbejde som han for
øvrigt fik pokalen "For en særlig lndsats" for. Flere kom med opfordringer til, at han star-
tede et murerfirma i Horne, da vi manglede et sådant. Sammen med Finn Nielsen, som
han havde kendt siden de var på murerskole sammen som 16-årige og som nu arbejde-
de for murerfirmaet Ries og Pedersen i Varde, og med hjælp til papirarbejdet ved etable-
ringen fra nu afdøde brugsuddeler Aksel Pedersen, var Horne Murerne en realitet 1. maj
1988.

Svend Erik fortæller, at han arbejdede hos Bammeskov Huse i Alslev, med hvem han
havde sikret sig en back up aftale, hvis det skulle vise sig ikke at være arbejde nok til 2
mand. Men den blev der ikke brug for, for allerede efter et år havde de 10 mand i arbej-
de.

De følgende år gik det stærkt. Udover landbrugsbyggeri og alm. seruice og reparattons-
arbejder, byggede de et par hundrede pool sommerhuse, langs Vestkysten fra Rømø i

syd til Søndervig nord for Ringkøbing Fjord De store poolhuse efterspurgtes af de tyske
turister, som før genforeningen af de to Tysklande, havde mange penge.

Først i 2000{allet var Horne Murerne i selskabet Broland sammen med en række firma-
er med i byggeriet af en række feriehuse ved bl.a. badelandet Lalandia på Lolland samt
med 98 huse på Bro Strand ved Middelfart.

Senere fulgte konceptbutikker for Bestsellers i hele Europa, fra Barcelona i syd, dog
mest i Holland, Svenge og Norge.

Det største pro;ekt var renovering af Nimbusparken i København.

Firmaet toppede under byggeboomet med 64 medarbejdere. Ved verdensøkonomiens
kollaps november 2008 havde firmaet byggeri i gang for en stribe ejendomsinvestorer,
der i dag alle er gået konkurs, bl.a. havde man støbte sokler for 19 mio. kr. Selv om
Horne Murerne var et velkonsolideret firma, var det ikke sikkert at de kunne have stået
krisen igennem, selv om ejerne havde skudt penge i.

Ved byggeri af Blåvand Kro og Feriecenter i 1998 havde de mødt den nuværende ejer af
STB Byg, Henrik Nielsen, for hvem Horne Murerne siden havde arbejdet en del som
underentreprenør. STB Byg, som tidligere havde købt en mindre del af firmaet, tilbød
køb, og 1. november 2008 solgte de firmaet. Det var ganske kort før finanskrisens start.
Det var meget heldigt.

Horne Murerne kører i dag som et selvstændigt firma, fortæller Svend Erik og Finn.
Svend Erik står for beregninger, når der bydes på projekter samt landbrugsbyggeriet,

JqrL
tlietsen, som
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hvor firmaet har to hold i gang, mens Finn tager sig af reparations- og vedligeholdsar-
bejder. Og firmaet kører med overskud.

Det er mest arbejder som staten har sat i gang, plejeboliger, døgninstitutioner, sygehuse
og ungdomsboliger, som holder beskæftigelsen i gang.

Knap 25 mand er beskæftiget i firmaet.

Man kan godt sige, at de unge menneskers satsning dengang blev belønnet.

Det er mange sten Horne Murerne har lagt i de 25 år. - Tillykke med jubilæet.
Red.

TISTRUP-BOUNUM SMEDE. OG MASKINFORRETNING

har en stor butik med salg af redskaber og maskiner til havebrug.

Svend Hermansen fortæller, at de også servicerer og reparerer havemaskiner,

herunder slibning af plæneklippere samt udlejer havemaskiner bl.a. vertikalskæ.

rer og havefræser.
Tistrup.Bounum Smede. og Maskinforretning er med i en kæde som hedder

KOM-PLET, som udsender et blad 3'4 gange årligt.
Havebutikken holder også åben lørdag formiddag klokken 10.00 - 12.00
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FORARSFEST PA KROEN ..(/4
Fest, hygge, glade mennesker og sjove indslag @b
Det var hvad forårsfesten også indeholdt, og for de ca. 75 deltagende gæster fik man
god valuta for pengene, og der er stor ros til arrangørerne, og Horne Kro.

Om der var festlige indslag. Ja mon ikke, mange måske, men 6n tåler at blive fremhæ-

vet, for når man har fødselsdag den 10. maj er der da en god grund til at markere dagen,

og det gjorde Erling Jensen så.

Trods sine 83 år synes Erling ikke at være trykket af alderen, og når det at skrive en
sang er Erlings mærkevare, så kom der også en sådan frem under festlighederne, og på

nul komme fem min. havde Erling samlet alle festdeltagerne på hele kroen, til sangen,

som var en hyldestsang til lda, Susanne, Carsten, Anne Mette, Ulrik og Sanne, for det
var jo dem som stod for arrangementet.

Efter sangen var der en tak til Erling for sangen, og så var der haditionen tro et trefoldig
længe leve for Erling, som efterfulgtes af "Så gir han nok en lille ån", og det gjorde Er-
ling så, men det var i form af endnu en sang, en solosang, en overleveringsvise fra hans
farbrors yngre dage. lgen bifald, hvorefter Erling kvitterede med at indbyde alle til fød-
selsdagsfest på kroen igen om 17 år.

For os der var med til Erlings fødselsdagsfest blev dagen uforglemmelig, for når Erling
holder fest har han altid ovenaskelser i ærmet, og tak for det Erling. 

.

En af festdeltagerne.

FORÅRSFEST PÅ HORNE KRO

Fredag den 10. maj gentog vi sidste års succes med forårsfest på Horne Kro, hvor over-
skuddet endnu en gang skal gå til renovering og fomyelse af kroens toiletter. lgen i år
startede vi ud kl. 14 med rafleturnering. 24 personer havde meldt sig til, og da vi var
færdige stod HP (Hans Peter), som vinderen. Traditionen tro vandt han en toiletpakke
indeholdende bl.a. toiletpapir, wc-rens, wc-børste og ølkort. Senere blev der serveret
helstegt pattegris, sponseret og tilberedt af Simon Høj. Dertil bagekartofler leveret af
Marianne og Frede Holm. Det skal de alle have en stor tak forl Også stor tak til Hans
Guldager, som stod for udskæringen af grisen. I alt var der 75 personer tilmeldt spisnin-
gen, hvilket vi synes var rigtig flot. Erling, som havde valgt at fejre sin fødselsdag til
forårsfesten, havde skrevet en meget fin sang til dagens anledning.

Dagens omsætning blev på lige over 27.000 kr., og det gqv os et overskud på 17 .247
kr., som vilblive brugt til at renovere kroens toiletter. Planen er, at projektet for renove-
ringen påbegyndes i løbet af året. Vi håber på et flot resultat.

Vi vil gerne sige mange tak for den super gode opbakning og deltagelse. Vi håber, I har
hygget jer ligeså meget, som vi har. Vi synes endnu en gang, at det var en rigtig god
dag/aften.

Mange hilsner fra lda, Sanne, Ulrik, Anne Mette, Carsten og Susanne
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KIRKETIDER

Søndag

Mandag

Søndag.

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

19 05.2013 kr.09.00
20.05.2013 kr. 10.30

26.05.2013 lngen

02.06.2013 kt 10.30

09 06 2013 kr 09.00

16.06.2013 lngen

23.06.2013 kr.09.00
30.06.2013 kr. 10.30

07.07.2013 kr. 09.00

14.07.2013 lngen

21.07 .2013 kl. 09.00

28.07.2013 lngen

04.08.2013 kr 09.00
11.08.2013 kt. 10.30

18.08.2013 kr 09.00

25.08.2013 kl. 14.00

Pinsedag

2. pinsedag

Thea Laukamp

Thea Laukamp

Thea Laukamp

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

ilf. 7526 4055

flf. 7526 0085 / 5223 0085
ilt.2288 4197

Sog nepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

www.find en grav.dk
Horne Sognearkiv orienterer om følgende nyhed.
www find en grav.dk, er en hjemmeside som bl.a. indeholder billeder af alle gravsten
på 1.542 af landets i alt 2.286 kirkegårde.

En af de nyeste på siden er Horne Kirkegård.

Når man er på siden trykker man øverst på "Søg kirkegård", derefter på Horne eller en
hel anden kirkegård hvis man ønsker det.

Regler for optagelse af en gravsten er efter 10 års regelen. Dvs. den sidst afdøde på
stenen må først optræde på hjemmesiden 10 år efter dødsdatoen.
Alle gravsten på Horne Kirkegård er fotograferet, også dem som er flyttet fra deres op-
rindelige gravsted.

Hvis man savner en gravsten, kan det skyldes, at stenen er destrueret, og at der ikke er
blevet taget et billede af stenen inden, og det er beklagelig.
Hvis der privat ligger billeder af sådanne gravsten er man velkommen til at aflevere det
til Sognearkivet, og det vil derfor være mulig at få billedet indsat i samlingen.
Det at man nu kan se alle gravsten er interessant på flere måder, for bare det at kunne
se dem er godt, og så har man også en mulighed for at se, hvornår den/de pågældende

er født og død, hvis man lige står og mangler denne oplysning. 
Horne Sognearkiv
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maj 25.05.2013

27.05.2013
29.05.2013

29.05.2013
juni 02.06.2013

02.06.-
09;06.2013

09.06.2013

1 1 .06.2013

15.06.2013

15.06.-

16.06.2013

17.06.2013

19.06.2013

23.06.2013

24.06.2013
29.05.2013

juli 07.07.2013
07.07.2013

aug. 04.08.2013

05.08.-

09.08.2013
13.08.2013

17.08.2013

30.08.2013

sept. 01.09.2013

04.09.2013
19.09.2013

28.09.2013

28.09.2013

okt. 05.10.2013

06.10.2013

21.10.2013
nov. 03.1 1 .201 3

08.11.2013
23.11.2013
23.11.2013

dec. 01j22013
15.12.2013

AKTIVITETSKALEN DER 201 3

Horne Havekreds. Plantebyttedag

Præmiewhist i HorneHallen

Tour de Pedal

Udviklingsrådet. Forårsmøde

Spejderne. Loppemarked

Horne Sportsuge
Tour de Pedal. Fælles afslutning

Dagli'Brugsen. Vinsmagning

Horne 4H. Udflugt til Givskud Zoo

Stafet for livet
Horne Pensionistforening. Udfl ugt

Fællesspisning på Horne Kro

Sankt Hans i Vikingelunden

Hornelunds Venner. Udflugt

Udviklingsrådet. Forårsmøde

Spejderne. Loppemarked

Horne Havekreds. Kolonihavedag

Spejderne. Loppemarked

Horne 4H. Madskole

Horne Havekreds. Havebesøg

Torvedag i Horne

Dagli'Brugsen. Grillarrangement
Spejderne. Loppemarked

 H-Skue på Hindsig Ridecenter

Familie og Fritid. Tur til Naturmælk i Tinglev

Horne Havekreds. Plantemarked iTambours Have

Høstfest
Home 4H. Årsmøde

Spejderne. Loppemarked

Togudstilling i Home Hallen

Spejderne. Loppemarked

Horne 4H. Aktiv nat

Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen
Horne 4H. Julemarked i Horne Hallen

Spejderne. Loppemarked

Juleoptog
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fistrup-Bounum
SMEDE- og II#ISKINFOBBETNING A^

Aut. VVS-inst

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Tlf.75 26 0l 55

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Horne
Tlf. 75260163 - biulf. 2L226801120330r63 ilFlfii
g.orr.wg /*dtuea4.ted,
JOHN BORG HATISEN
HOR!{E - 6to0 VARDE - llf:75 26 æ gl

SKO. QAMTIøI. HERREIø'

FETERI
Horne

'@#råtsPa
Mødelokaler op til ca. L00 Pers. v/Usbeh $iS. øgod\Æi 33 . l'brne . 6800 Vqrde

-,"-4--€'å,l*3!j*!.-.1 
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Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
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Lige nu tilbyder Andelskassen et lån til lav rente. Og vi

sender dokumentgebyret videre til et godt formåI, som
du vælger - du kan bl.a. vælge Sogneforeningen i Horne.

Hvis du ikke allerede er kunde, er det nemt at skifte til

Andelskassen. Vi lager os af alt det praktiske. Kontakt
os og aftal et uforpligtende møde, hvis du vil høre mere.

::lr,, lilrrl

l|r:,t"rrr,i

: :::l
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optaq€s I psiods 15. april - 14. iuni 20 13. og Andelskass htr alst gn pulje på 100 mio. kr. Anoorsffissen forbeholder sig r€t
til at stopp€ rilbuddet inden den 14. Juni. hvis puljen er opbrugt.
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'Låreffiempel: Lånets større{se 20O.0OO kr. Nomlnel rtrlesals p.t. 3,95 o/o indlil 30. iun.2015 svårtrde tirm debiiotrsnle på /,01
90. Omkostniqgs til etabloring lO.150 kr Løbel:d 10 å[ Månedlig yders 2.125 kr. ÅOP 6,5 %. Der mmted€ beløb, oer s\a]
belales. tr 257.741 kI. Rentesaiæn s i hele lånets løbetio variabel, og renreq stiger p( 30. jun;20t5 med 2 06 tjt p.i. S,95 %

wtr€nde tll en debforrente på 6,08 o/o. Der kæ milimaf tilbydes et kampagnelån på 40O.0OO kr pr husrmd. Lånet torudsæt-
ler almrndelg krsditvuroenng, helku4delorhold iAnoelskasn samt sild{erned i lorm af pant I bil elrer trolig Xåmpagnelån Xan
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