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|uleoptog i Horne å

Søndag den 15, december2013 kI.15.00 fr
Kom til Juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen.

Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen.

Der vil i år blive udleveret nissehuer til alle børn. Nissehuerne er en gave fra
Dagli'Brugsen iHorne.
Varde Garden slutter qf med julemusik ved Hornelund Plejecenter.

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn.

Vel mødt' 
Horne sogneforening
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HUSK JUT.EMÅRKED

I HORNE HALLENS MøDELOKALE
LøRDAG DEN 23, NOVEMBER FRA KL. 1{).()O TIL 14.00,

HVOR HORNE HAVEKREDS TAGER OVER MED JULEDEMONSTRATION

JULEMARKED P HORNELUND vå6
søndag den 24, november 2013 kl. 14.00

Alle er velkommen - det er en hyggelig eftermiddag.
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, som kan købes for
25 kr.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores teg-
ning og salg af medlemskort for sæsonen 201312014.

Hornelunds Venner er glade for denne støtte, og skulle der være nogle, der gerne vil
være medlem kan man altid henvende sig til formanden Oda Overgård eller ved en af
vore arrangementer.

Hornelunds Venner
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FoR ALLE GENERAnoNER r HoRNE HALLEN #

# 
Fredag den 13. december 2013 kl. 18.30- 21.30 

#ff oornrns program: * $$'
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'1. søndag i advent forventer vi at kunne tænde for den moderniserede og udbyggede

belysning på Horne kirke. Tidligere har kun tårnet været belyst, men menighedsrådet

modtog en opfordring til at belyse hele vores flotte kirke.

Horne menighedsråd vil hermed gerne sige tusind tak til Støtteforeningen og Fonden til
forskønnelse af Horne sogn, der sammen med menighedsrådet har finansieret projek-

tet.

KIRKEKAFFE

I vinter forsøger Horne Menighedsråd med kirkekaffe en gang imellem efter gudstjene-

sten (førrste gang var den 03.11.13). Det bliver i kirken og består af kaffe/the og småka-
ger. Det er gratis at deltage. Vi håber, at det giver mulighed for, at vi kan snakke lidt
sammen efter gudstjenesten. Det vil blive annonceret på storskærmen i Brugsen og i

info'kassen ved Brugsen, hvornår der er kirkekaffe.

fope Xilellghqdslåd

INVITATION TIL GOSPELGUDSTJENESTE .* --l. . Ålttffiilx w
Horne menighedsråd inviterer hermed til "Gospelgudstjeneste"

tirsdag den 10. december kl. 20.00 i Horne kirke.

Anangementet er et samarbejde mellem Horne kirkes personale og Horne Gospelkor.

Det er gratis at deltage.
Horne Meni

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

Bankoktubben

Jubgaverne k6b€t vi selvfolqeliq hos
HoRNEPosrENs aHruorucbnEn



HORNE AFTENSKOLE UDBYDER FøLGENDE HOLD

Advents og juledekorationer m.m.
v/Marianne Bargiesen, Lyne

Torsdag den 28. november kl. 19.00 -22.00.
Vi har fået en aftale med Marianne, som har rigtig mange spæ

ventskranse, dør dekorationer, julebuketter m. m. Hun har en del materialer, som kan
købes, men man er naturligvis velkommen til selv at medbringe alle de materialer, man
ønsker

Pris: 100 kr. + evt. materialer (Marianne giver kaffe og kage)

Vild med dans
v/Ester og Gjøde Carlsen

Start søndag den 5. januar på Horne skole. Begyndere k|.18.00 - 19.30 og øvede kl.

19.45 - 21.30. Derefter de følgende søndage, dog undtagen den 9. februar grundet

ferie. (8 gange i alt)

Kursusindhold: Engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals.

Pris: 600 kr.

Knipling
v/lnge Poulsen, Arre

Starttorsdagden9. januarpåhjemmet. Kl. 15.00 -17.45 oglellerkl. 18.30 -21.15
Derefter de efterfølgende torsdage dog undtagen den 13. februar grundet ferie. (10
gange i alt)

Pris: 780 kr.

Tilmeldinq så hurtiq som muliqt på mobil: 31 95 42 69 eller mail: henoqhai@qmail.com

Betalinq på konto 7725-5004424 senest 1 uge før start. Husk at skrive navn + hold

Vel mødUHenriette
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Nr.332.
Stof senest lørdag den 8. feb.
Omdeles senest 22. feb.

Nr.333.
Stof senest lørdag den 29. mar.
Omdeles senest 12. april,
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DECEMBER I DAGLi BRUGSEN HORNE

Julen står for døren, - også i Dagli Brugsen. Der vil fra den 1. december - 24. december,
lige som sidste år være "dagtilbud/kalendertilbud". Ugeoversigten over tilbuddene kan
hentes i butikken ugen før.

Alle medlemmer kan forudbestille og betale en Cherry Valley and på 3200 gr. til
89,95 kr. Bestilling skal afgives i Brugsen senest den 8. december. Anden skal
afhentes i Brugsen den 15. december.
Prisen efter den B. december vil være 144,95 kr.

Til alle børn: Kom og hæng din julesok op i Dagli Brugsen. Julemanden kommer hver
dag fra den 1. december til den 24. december og putter lidt julegodter i din sok. Du er
velkommen til at tømme din sok hver dag.

lforbindelse med juleoptoget den 15. december, vil Dagli Brugsen igen i år være
vært med æbleskiver og gløgg. lnden optoget vil uddeleren uddele nissehue til alle
børn, som deltager i optoget. Kom og vær med og tag endelig din mor og far med også.

FYRVÆRKERI: vi sælger resterne fra sidste år fra den 2T.december så længe lager
haves med 50 % rabat.

Dagl'Brugsen holder åbent året rundt fra kl. 8.00-20.00, - dog undtaget disse:
den 24. december kl. 8.00-14.00
den 25. december kl. 8.00-18.00
den 3'1. december kl. 8.00-16.00
den 01. januar kr 11.00-20.00

DAGLI BRUGSEN ønsker alle vore kunder en god jul og et godt nytår.

Dagli'Brugsen Horne

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

@'/i øns 
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HORNE KRO Venlig hilsen - Kksten og Kurt

.6'

l-

Jul.oaycrna k bGrvl s€ht bclio hos
xon-rrposrexs mHoxcbnEn



DAGLI BRUGSEN HORNE

Viafholder vinsmagning onsdag den 4. december kl. 18.00

Den første time vil vi smage surt, sødt, salt og bittert op imod forskellige vine, så vi lærer
hvilken vin der passer til maden.

Herefter er der almindelig vinsmagning, hvor vi smager ca. 7 forskellige vine. Der serve-
res ost og brød til.

Prisen for denne aften er kun: 75 kr.

Da Dagli Brugsen er i julehumør er det gratis for klubbens medlemmer. Er du ikke med-
lem kan du blive det denne aften.

Når vinsmagningen er slut, åbner vi igen butikken og deltagerne kan hand-
le MOMSFRIT til kl. 24.00!

Dogundtaget:tobak-cigaretter-benzin-apotekervarer-spil.frimærker-blade-avi-
ser - pant - oplevelsespakker og bæreposer.

Hilsen Martin

. HORNE PENSIONISTFORENING

25.11 Niels Skousen, Billund - det

02.12 Hans Kjær, Varde Rollenodel - unge indvandrere om livet i

Danmark

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

2014
Dato Foredraqsholder Emne
06.01 Morten Thaysen Lvkke Per

13.01 Anne og Emst Dyhr, Gør-
dino

Lysbilledforedrag - det skotske højland set fra
en 33 fods seilbåd

20.01. Knud Tarpgaard, Vedersø Danske sagn om Regnar Lodbrog og andre
saon. Eventyr - der var enqanq.

27.01 Mette og Poul Nørup, Es-
biem

Billedforedrag - cykeltur fra Budapest langs

Donau tilSortehavet
03.02r Vamdrup Kor Vi er de glade folk iVAmdrup - musik og sang.

12 mand.

10.02 Edinq Thomsen Tøiservice

17.02 Kristian Møller, Ringkøbing Aldring - hvad er det? Og 'At være dreng i

Holstebro under kriqen'.

fJi"in'#ffi'I"tå1,'"b;åtl'" 4f



GENERALFORSAMLING I HIF

På onsdag den 2T.november er der generalforsamling i ldrætsforeninn.n,tlH
dagsorden ifølge vedtægterne.

Det foregår i hallen kl. 19.30, og alle er velkomne.
Jeg vil som formand, opfordre alle medlemmer til at møde op og komme med bidrag og
gode ideer til hvordan man syntes at foreningen skal arbejde fremad, jo flere der blan-
der sig, des nemmere er det for den kommende bestyrelse at agere i den retning som
medlemmerne ønsker.

Vi ses!

BADMINTON

Der er stadig ledige baner mandag aften fra kt. 20.00-21.00 og kt. 21.00 -22.00
Henvendelse kan ske til Anita Hansen på tlf. 40 68 60 08.

POKALER UDDELT EFTER REVYEN

Særlig indsats: Chr. Gram

Årets navn: Mark Thvc
Ungdomspokalen
Fodboldpokalen

-ms

l:l|ilIJ:::),. der har ysttir atspi,,e badm nton må
velkommen til at benytte banerne fra kl. 9.00-12.00. Der er fri adgang. aff
Glædelig julog godt nytår.

Med venliq hilsen Badmintonud

TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER

Vi starter træningen
onsdag den 1. januar 2014 kl. 14.00

Herefter træning hver lørdag kl. 13.00, første gang lørdag den 4.1anuar 2014.

Såvel nye som gamle spillere er velkommen - også dem, der gerne vil have lidt hygge-

lig motion' 
Gunner Diflevsen

HW

Jubgavern€ kobet yi s€lvlolqeliq hos
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HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne Sogneforening afholder generalforsamling

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

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen - iochumsen(Obbsyd dk ) i hænde
senest 14 dage før.

Alle er velkomne

GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING

kale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skrifiligt i

hænde senest 14 dage før.

HGF/Lene Jensen
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HORNE OG THORSTRUP MENIGHE

INVITERER TIL HøJ SKOLEDAG

Lørdag den 1. februar 2014

Vi begynder dagen med gudstjeneste i Horne kirke kl. 9.30, hvor sognepræst Lars Bom,

Tistrup-Hodde er prædikant.

Efter gudstjenesten får vi formiddagskaffe på Horne Kro. Derefter holder Lars Bom fore-

drag om tiden som feltpræst. Han vil gerne vente med at afsløre emnet, men han har

lovet, at det bliver et helt andet foredrag end det, som han vil holde i pensionistforenin-

gen i Horne i november 20'13. Horne Kro serverer middag for os efter foredraget.

Efter middagen får vi besøg af pensioneret sognepræst og salmedigter Holger Lissner,

Middelfart. Han fortæller om nogle af sine salmer, som han også vil synge sammen med

os. Vores dygtige organist Roma Korbas spiller til salme-sangen. Der bliver serveret

eftermiddagskaffe ca. kl. 15 som afslutning på arrangementet.

Prisen for hele denne dag er 225kr., som inkluderer foredrag og sang, samt formid-

dagskaffe, middag og eftermiddagskaffe med småkager. Drikkevarer til middagen er for

egen regning. Der betales ved indgangen til Horne Kro.

Tilmelding senest den 25. januar 2014 til:
Merethe Andreasen, Thorstrup, tlf.: 7526 4242,e'mail'.75264242(dmatl.dkeller

Bente Dinesen, Horne, tlf.:7526 0503, e-mail: b.dinesen@bbsvd.dk

Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at møde op denne dag. Vel mødt.

Tistnrp Dyretlinih

STHfi(
VINTERSFORT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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FRISøR OG STYLECOACH - LISBETH STIG
''THE FEEL GOO.D LOOK"

Kend din kropsform - find din stil - få mere personlighed
Jeg tilbyder: Fqredrag om tøjlstil

Garderobetjek hjemme hos dig

Kuffert-tjek med veninder

Hvordan: Får du det meste ud af dit tøj

Får du din personlighed frem

Føler du dig lækker hver dag

Undgår du fejlkøb
Mikser du tøj på kryds og tværs
Forstår du hvorfor noget virker - og andet ikke

Tjek hjemmesiden, mail eller ring
7526 0007 I 20336707

SAXOFONI- Frisør og stylecoach

Tilforåret har Lisbeth Stig drevet frisørsalon i Horne i 19 år. Hun har også taget en sty-
lecoach uddannelse, så hun kan kombinere både hår og mode på den coachende måde,
fortæller hun.

Bl.a. tilbyder hun et kufferttjek i salonen, hvor kunden, kommer med det tøj som hun.
bruger, og bedst kan lide at gå i - og det som hun måske har købt og aldrig fået brugt.
Så hjælper Lisbeth med at sammensætte tøjet på en smart og spændende måde, så
kunden føler sig hjemme i tøjet og ikke behøver at købe nyt. Man kan også være f.eks. 4
veninder som vælger at få besøg af Lisbeth. Så pakker hver især en kuffert, og så bliver
der hygget max med at finde sin kropsform, stilkerne og bl.a. finde ud af, hvorfor noget
klæder nogle og andet ikke.

Lisbeth laver også garderobetjek, hvor hun i hlemmet hos kunden gennemgår gardero-
ben, og f.eks. kan hjælpe til med at få lidt ryddet ud i det tøj, som blot tigger og ikke
bliver brugt. Et garderobetjek tager i snit et par timer, og der får man også tiden til at
prøve sit tøj på kryds og tværs.

Hun går efter at finde helheden i det enkelte menneske, så derfor hedder hendes kon-
cept:

"The Feel-Good Look".
Lisbeth har en flot og meget spændende hjemmeside: vywvy,F"axofoni.colTr

og mailadresse: thefeelggodlook@qmail.cgnl
En julegaveide var måske at købe et gavekort til salonen, der både kan bruges til håret,
produkter, accessories i salonen og stylecoaching

Julegaverne kobe. vi selvlolselb hos
I{ORNEPOSTENS ANNONCORER 4f 
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SOGNEFORENINGEN ORIENTERER
lnformationsstander iVikingelunden 

€
lnformations-standeren i Vikingelunden er endnu ikke helt færdig.

Det er planen, at der i den ene skal isættes en planche, der viser Vikingelunden i fugle-

perspektiv med beskrivelser af de forskellige ting, der findes rundt i Lunden'

Det har desværre endnu ikke j'.i1.,,l1
været mulig at komme i luften

på rette tidspunkt og med det

rette vejr for at få taget de bille-

der, der skal benYttes til denne

planche Den anden stander er

tiltænkt generelle informationer

omkring, hvad der ellers er

relevant for tid og sted i Vikinge-

lunden, f.eks. gode histoner og

fotografier fra oplevelser i Lun-

den etc. Kan også benyttes til

opslag som de øvrige fire bYPor-

taler, dog med respekt for, hvad

der i øvrigt måtte være opsat i

standeren.

STOR TAK TIL ANDELSKASSEN

Horne Sogneforening siger tusind tak for økonomisk støtte fra Andelskassen
lejligheder i 2013.
- Tak fordi I sponserede kaffen ved vores generalforsamling
- Tak for sponsorstøtte til den elektroniske INFO-skærm ved Dagli'Brugsen
- Tak for pengegave i forbindelse med privat låntagning
- Tak for sponsorstøtte til morgenkaffen på Torvedagen

I(ÆMPESTOR TAK til alle frivillige, som i 2013 hjalp Sogneforeningen med vedli-
gehold af torvene og de grønne områder, plejning af Vikingelunden og Vikingestien og

rengøring i toilethuset. Tak til de mange, der bakkede op om "Giv en hånd til dit nærom-

råde". Det var helt fantastisk, hvad der blev nået påde2'A time, samtidig med at det var
hyggeligt og sjovt. Stor tak til dem, der gav os en hjælpende hånd med at klargøre jule-

belysningen til ophængning i Stundsig, Bjenemose og Asp. Tak for hjælpen ved diverse
arrangementer og med opsætning og nedtagning af julebelysningen. Tak for lån af trak-

tor, vogn, lift m.m.

En stor tak for økonomisk støtte til den elektroniske lNFOskærm m.m skal lyde

ry,12
Jubgaverne kober vi selvfolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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teforeningen og Dagli'Brugsen Horne.

Også stor tak til vores webmaster og TistrupNews samt til de trofaste containerplads-
passere samt til dem, der slog græs i vikingelunden og ryddede sne på fortove og stier.
God jul og godt nytår til alle vore hjælpere.

Horne Sogneforening

LIGE LIDT OM HORNE STøTTEFORENING

På generalforsamlingen blev vi opfordret til, at blive bedre til, at fortælle hvad vi

laver, og hvad Horne Støtteforening er for en størrelse.
Vi afholder bankospil i Horne-Hallen hver torsdag kl. 19.30 året rundt
Vi er ca. 50 frivillige, der hjælper til Banko på den ene eller den anden måde.

Foreningen holdt stiftende generalforsamling i september 1986.
Foreningens medlemmer er: Horne ldrætsforening, Horne ldrætspark, Horne Gymnastik-
foren ing, Horne Sog neforening og Horne H usmandsforeni ng.

Foreningens formål er, at støtte medlemsforeningernes ungdoms- og foreningsarbejde.
Derudover efter evne at støtte egnens foreningsliv og kulturelle anliggender.

Støtteforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Hver af de 5 medlemsforeninger
har en repræsentant, de selv udpeger, i bestyrelsen. Derudover sidder der 2 medlem-
mer, der er valgt af bankomedhjælperne
Sigurd Møller HIF

Leif Damsgaard HIP

Niels Age Kristensen HGU

Kurt Burkarl Horne Sogneforening
Erik Sørensen Horne Husmandsforening
Verner Pedersen Valgt af bankomedhjælpere
Eva Guldager Valgt af bankomedhjælpere

Hvert år modtager medlemsforeningerne en fast udlodning, som bliver besluttet på ge-
neralforsamlingen.
I det banko-år der er gået, har vi også givet penge til følgende:
Hornelunds Venner 3.500kr
Møde med udviklingsrådet, kaffe 945 kr,

Spejderne, Englandstur 5.000 kr.

Sogneforeningen, julebelysning 75.000kr.

Vihar besluttet at støtte renoveringen af belysningen på Horne kirke med 10.000 kr.

Horne ldrætspark har fået 23.000 kr. til 2 nye spinding-cykler og 150.000 kr. til anlæg-
gelse af udenoms arealer ved Horne-Hallen.

Horne Støtteforening/Eva Guldager

.fiJboåy€rnc kabcr yl rclvlobcllo hos
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PRÆMIEWHIST 2013

Mandag 25. november (uge 48)

Mandag 9. december (uge 50)

PRÆMIEWHIST 2014

6. januar (uge2)

20. januar (uge 4)

3. februar (uge 6)

17. februar (uge 8)

3. marts (uge 10)

17. marts (uge 12)

31. marts (uge 14)

14. april (uge 16)

28. april (uge '18)

12. maj (uge 20)

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

Mandag

Mandag

Mandag

HORNE JAGTFORENING

71122013 Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 9.00. Gratis deltagelse for
nye jægere.

A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr. Pølser kan købes tilfrokost.
11112014 Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kt. 9.25
7122014 Generalforsamling på Horne Kro kl. 19.00
8122014 Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9.25. Foreningen er vært for gule

æder.

øSTERHERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 3, de- | "Som vi plejer" - bowling, bpisning og pakkespil i Grind-
cember kl. 16.30 | sted Bowlingcenter.

Tilmelding til Erik Andemen7524 6855 / 2133 9070 senest 1.

SKAKFORENING??

Er der nogen i Horne der er interesserede i at spille skak? Vi gør et forsøg.
Vi mødes iHorne Hallen den 3. december 2013, den 7 januar 2014, den 4. februar
2014, den 4. marts 2014 og den 1. april 2014.

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

Vi holder en pause kl 10, 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.
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PRIMODANMARKAIS

, DK€S02 Tistrup
Denmark

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

- Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Hornen Hornelund 1?, 6800 Varde 7526 Al44'
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MODELTOGSUDSTILLING

lgen i år havde vijo som vanligt, vores årlige modeltogsudstilling.
Men denne gang ikke helt uden strabadser.
Fredag startede som altid med at rigge hallen til, med borde og stole osv., hen på efter-
middagen ankom vores nye gæster i år lra en modeltogsklub i Vejen ganske efter pla-
nen, og jeg selv var ved at være færdig i hallen.

Lørdag morgen kl. 8.50 holder undertegnede køreplanen, og kører ind på pladsen med
bil og trailer samt alt oppakning til vores fælleskørsel på det kommende anlæg, der op-
stilles i hallen i løbet af formiddagen! så vidt så godt!

Morgenen løber og morgenkaffen er så småt overstået, jeg begiver mig over i vores nye
mødelokale, hvor klubben fra Vejen har stillet deres anlæg op..
Ganske hyggeligt, og alt går efter planen.

Da jeg har en del at se til i løbet af sådan en weekend, er der rigtig mange små input
hen af vejen - så videre i teksten ind i hallen - der er noget galt! noget lugter forkeril
- Det første jeg ser, er døren til cafeteriet - sort af røg!!!!

Og herfra har de fleste nok hørt historien om branden i Horne ldrætspark.
Jeg vil gerne sige en stor TAK til rhorkil, og "Køkkenpigerne", for I har været med til at
redde udstillingen i år!

også en stor tak til de folk, der stod.bag - da det virkelig brændte på - og vi skulle have
rigget telt og aftensmad samt morgenkaffe til, og alt det andet som lige pludselig skulle
laves i denne kedelige situation.
Sammenholdet i denne situation - er noget vi aldrig vil glemme!
På samtlige modeltogsentusiasters vegne.-.1000 tak for hjælpen!

Varmeste efterårshilsner: Klaus Balzarsen

SKoLESTART TAUGUST FOR GENERATTON 2007 (æ
Første skoledag - så bliver det ikke større.. .. Hvem kan ikke huske første skoledagf"
"Billerne" har forberedt skolegang i børnehaven, været på besøg i Skolen og i sFo, nu
føler de sig bare "så" klar til skolegang. Alle mødte spændte op med sommerfugle i ma-
ven og en "sprit" ny skoletaske på ryggen. Flaget var hejst og skolens ledelse, lærere og
SFO personale, stod smilende klar og hilste pænt på os alle. Der blev tildelt en skoleven
fra 6. klasse til hver ny elev. En person man kan være sammen med i frikvarteret, som
kan vise en tilrette på skolen mm. Cecilie gik lidt genert ved siden af Sofie, som er blevet
hendes skoleven. Sofie smilede sødt til Cecilie og de fulgtes om til flagstangen, hvor vi
skulle starte dagen med morgensang, som de i øvrigt gør hver morgen på Horne skole.
Forældrene blitzede med deres kameraer, mens børnene ventede spændt på hvad
dagen skulle bringe. Resten af skolens elever kom ud til flagstangen med flag i hånden,
og mens jeg nu skriver dette, så får jeg som 1 gangs forælder til et skolebarn helt tårer i

øjnene. Sikken en modtagelse!
solen skinnede og vi sang "Livets træ" for fuld udblæsning. Nu var dagen sat i gang, og
vi gik efterfølgende ind i børnehaveklassens lokale til fælles information
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Lokalet er hyggeligt indrettet og særdeles spændende for et 6-årigt barn Små kroge
med sofaer, masser af billeder og bogstaver på væggene, vandrende pinde på lærerens
skrivebord og tudekiks, som man må få, hvis man er ked af det, eller hjælper en ven i

nød. Der er systemer til alt, så børnene bliver støttet i at kunne klare hverdagen selv.
Børnehaveklasselæreren præsenterede sig, støttelæreren og SFO personalet ligeså.
Forventningerne til os forældre og vores børn var tydelige ved informationsmødet, hvil-
ket var rart, for så er det nemt for alle at samarbejde omkring det fælles mål, nemlig at
give barnet de optimale forhold til faglig læring og udvikling af sociale kompetencer.
Efterfølgende blev vi delt, vi forældre fik kaffe og information om brugen af et vigtigt
kommunikationsmiddel; Forældre lntra, mens børnene for første gang var alene med
deres klasselærer Pia.

Via Forældre lntra, kan vi over internettet, let kommunikere med lærerne fra dag til dag
og forældre kan også skrive til hinanden omkring fødselsdage, udflugter mm. Super
nemt og brugbart.

Vi er som forældre til Cecilie meget positive over Horne Skole. Over de første måneder
har vi oplevet så mange små og store ting, som gØr at vi ikke er et sekund i tvivl om, at
vi har valgt rigtigt for vores barn. Horne Skole virker som en skole med et godt miljø,
glade og synlige ansatte. Eksempelvis skolelederen, som ofte står i garderoben og hilser
på, og "lege/'skopoliti (børnene skal have hjemmesko på indendørs).

Hverdagen er begyndt at tage form. Et andet eksempel på det gode miljø har vi oplevet
således: Cecilie skal afleveres i skole. Vi kommer ind af døren, hilser på de andre og
Cecilie stiller skoletasken. De næste der kommer ind af døren er de store piger fra
6.klasse. Den første siger Cecilie lidt usikkert hej til. Pigen kigger på Cecilie og siger
glad hej, den næste pige giver Cecilie et klem og den tredle pioe er Sofie, som er Cecili-
es skoleven og de giver også hinanden et klem. Er det ikke bare helt fantastisk at man
på en skole kan få de store elever til at tage sådan et ansvar for at de små skal føle sig
velkommen. Jeg var helt rørt og tænkte at denne modtagelse fik jeg ikke på Sct. Jacobi
Skole, da jeg startede i børnehaveklasse for mange år siden. Vi var hunderæd for de
store, for de ville give os buksevand og de sagde trælse ting om vores nye skoletasker.

Jeg mødte en mor på Varde Bibliotek. Hun har børn i skole i Varde. Jeg fortalte hende
om Cecilies skolestart her i Horne, hvilket hun kommenterede med, at sådan er det
bestemt ikke i Varde, fordi det hele er så stort.

Ud fra min oplevelse med skolestart i Horne, så syntes jeg, at vi har en skole det er
vigtig at passe på. Græsset er ikke altid grønnere andre steder, og det er især vigtigt,

hvordan vi som forældre taler om skolen. Der er sandsynligvis ting, der kan blive bedre,

det har jeg ikke indsigt i, men hvorfor skulle der ikke være det? Der er også ting hiemme

hos os der kunne blive bedre * kender i ikke det?

Så mit budskab er: Værn om det vi har og vær med til at gøre tingene bedre på en re-

spektfuld måde.

Mange tak til det super engagerede personale på Horne Skole for en fantastisk start for
Generation 2007, som er en klasse på 17 super søde og seje elever.

Håber vores fremtidige samarbejde bliver lige så godt.

&bgavcmc kobcrvr schrrrg 
Venliq hilsen cectlies forældre'
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Sofie Brydsø præserftrer sin Skotske Høilands kalv for dommor Henrik Nissen

cH BørnedyrsKuef
Den 7. september 2013 på Hindsig Ridecenter afholtes for første - og 54. gang 4H
Børnedyrskue

Stedet var nyt, og mange spændende tanker blev tænkt, meget blev undersøgt, god-
kendt eller forkastet, men vi kørte på, og endelig med sommerfugle i maven, oprandt
dage hvor prøven skulle bestås.

Efter en glimrende åbningstale ved regionsformand Carl Holst, kunne dommerne starte
med at bedømme de mange dyr og udstillinger. I alt 86 børn udstillede.

Vi havde renset skuet for gøjl og kun brugt vedkommende underholdning, som repræ-
senterer det 4H står for. Hele familien kunne deltage i rebslagning, maling af korn, vals-
ning af havre, agility ræs med trillebør, støvlekast konkurrence, udfolde dig i den kreative
stand, og på legebordet kunne du køre traktor og lege med dyrene.
lkøkkenet kunne købes lidt til at stille sult og tørst, også titden søde tand. og der var
boder med foder til kæledyrene.

Vi sluttede som vanlig med overrækkelse af præmier til alle 4Here i ringen, og derefter
istemte alle 4H sangen.

Der var en fantastisk stemning på skuet, og alle var enige om, at vi havde fundet det helt
rigtige sted at afholde 4H skue.

Jubgaverne kobcr vi selvtolgelig hos
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Det er 4H Børnedyrskuets håb - at åbne et vindue for borgere i Varde kommune til et for
mange u.kendt væld af aktiviteter, som børn i 4H dagligt arbejder med.

På 4H børnedyrskuet kommer mange dyr, men 4H er andet end dyr, og man kan vælge
et hvilket som helst emne. Det vigtigste er, at børnene viser, at de selvstændigt kan
arbejde ud fra en id6 og skabe nogle positive resultater.

En kæmpe stor tak til Yvonne og Gert Jensen, Hindsig Ridecenter, og til alle store og
små, der har givet en hånd med ved 4H skuet.

Også en stor tak til alle jer, der bakkede os op ved at møde op på dagen. Det har glædet
os meget.

HORNE 4H

Julefrokost fredag den 6. december kl. 18.00

Her skal man selv medbringe bestik, service og kaffe. Øl og vand kan købes.

Medbring også dit gode julehumør og nogle ideer til fest, ballade og skøre indfald.

Du skal huske at tilmelde dig til denne enestående aften.

Pris for ikke-medlemmer: 50 kr.

HORNE 4H TAKKER

Efter et veloverstået årsmøde vil Horne'4H sige tusind tak til nedennævnte personer,

fonetninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte i form af kontanter eller gevin-
ster til vort bankospil.

1rrf
Horne Kro
Horne Hallens Cafeterie
Horne Murerne
Horne Tømmer forretn ing
Dagli' brugsen; Horne
Lundagervejens Vi nduespudser.v/Frank Hansen
Horne Autoværksted, v/John Borg
Mekaniker Anders Jensen
10 20 30 Henne v/Andrea Kristiansen
Garsten Bøtcher
Stark. Ølgod
Horne Adventure
Sdr. Malle Maskinstation
Bounum Maskinstation A/S
BOUMATIC lt/S Horne.
Andelskassen Varde

Sydbank Ølgod
Skjern Bank Varde
Jørn's Malkemaskinservice /r/S
Tistrup/Bounum smed
Bruun Tøj og Sko Tistrup
Kartoffelavler Frede Holm
Natur Mælk

Horne 4H ønsker allo en

Pt*,r"tgj[*r
samt et

p,trtfita,
MED TAK F

Julegaverne kober Yi selvfolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

OR DET GAMLE

ry1e



SPoNSORCHECK TIL HORNE lF ft
I alt 15.001,58 kr. har OK kunder tanket på kontoen hos Horne ldrætsforening ry
Dette lader sig gøre, ved at man knytter sit tank kort sammen med den sponsoraftale,
som OK har med ldrætsforeningen. Herved udløses et ørebeløb for hver liter brændstof,
som tankes på OK tanken.

Da det er OK og Brugsen, der

udbetaler beløbet, så påvirker

sponsoraftalen ikke det beløb,

man skal betale for en liter

brændstof, derfor kan du trygt

tanke løs. Har du ikke et tank-

kort hos OK, men gerne vil

støtte sporten i Horne, så tag en

folder ved tanken i Horne og

bestilet kort.

HIF har et fortrindeligt

samarbejde med Brugsen og

0K til gavn for alle parter og

ikke mindst for økonomien i

ldrætsforeningen.

HVILEBÆNK

Transbølgård har af Varde kommunes materialegård fået en bænk.
Denne bænk er nu opstillet ved læbæltet.

Så til alle jer, der flittigt går tur af Transbølvej: nu kan der hviles inden turen går videre.
Velkommen på bænken og god tur

hilsen Merete

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storcgade 25 .6862 Tistrup .1fi.7457 69 30 J sydbank.dk

20
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REVYEN 2013

Så fik vi endnu en revy vel overstået. Den 2. november havde godt og vel 250 menne-

sker valgt at bruge en aften i hallen på underholdning og afslutning af HIF året

Ti forholdsvis unge mennesker udgjorde holdet på scenen, de gjorde det alle rigtig godt.

Stor ros til alle for indsatsen, en indsats der skal sættes i forhold til den sparsomme tid
de unge mennesker har til overs til læsning og øvning, men også set i forhold til de prak-

tiske muligheder/forhindringer med hensyn til øverum og scene osv. At cafetenet i år var
sat ud af spillet, gjorde det heller ikke nemmere for Thorkil at få logistikken til at gå op, til
trods for dette, så vil vi godt takke Thorkil for samarbejdet, såvel som for tålmodigheden.
Nervøsitet er og skal der være lige før tæppefald, men i år var der måske lige lidt mere,

og det skyldtes, at der blandt publikum sad en gruppe og holdt specielt øje med spillet
på scenen. Gruppen var mennesker fra forskellige andre revyer i Varde Kommune plus

en repræsentant fra DM i revy! Om gruppen fik noget med sig hjem, der kunne bruges til
at indstille til DM, ja det vil tiden vise. Gruppen har for øvrigt, de seneste 5 - 6 år været
tilstede ved Horne Revyen for at "spionere" efter godt stof.
Tak til publikum for opbakningen og tak til alle øvrige rundt om revyen, alle er I med til at
få hele revyen til at gå op i en højere enhed.
Dette var revy nummer 54, der kommer sikked også en nummer 55!

lnstruktøren

@w

REVYEN - Nr.54 irækken

Der har altså været fremført 53 revyer før den vi så og overværede en'novemberlørdag
aften heri 2013.

Lige inden vi går i gang med den nyeste revy af slagsen et lille tilbageblik.

På pladserne dengang var det vore forældre og bedsteforældre som sad, lyttede og

morede sig.

Det startede altså i 1959, og når man begynder noget nyt var det også meget spontan

der i starten, man havde vel svunget sig op til at fremfører et par sketch og fået Niels
"Måler" Vindfeld Pedersen til at oplæse beretninger om de bøffer, der var begået i årets

løb. Det var sådan, det begyndte, og man samlede fuldt hus på Horne Hotel til en aften,

der også indeholdt fælles kaffebord, salg af amerikansk lotteri, sang fra Højskole sang-

bogen, samt et par bevingede ord fra formanden om Horne lFs gang i det forløbne år
Aftenen sluttede med bal til den gangs hotte musiknavn "Elitekvartetten".

Denne aften blev bakket godt op af foreningens medlemmer, som også var et bredt
udsnit af sognets unge mennesker.

Det, at vi nu stadig efter så mange år kan samles til en aften i revyens og foreningens

tegn med overrækkelser af diverse pokaler og stadigvæk med formandens bevingede

ord om årets gang, er jo i sig selv en god tradition. Dertil kommer, at man har fulgt udvik-

@w
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lingen og er helt up to date med tidens trend.

Alt det, rnan har puttet ind i revyen og fremviser fra scenen, er jo fremragende, og jeg

sidder og glæder mig over den udvikling, og derfor en stor tak til hele holdet bag revyen.

At man år efter år holder niveau, er jo kun godt, og stor ros til dem på scenen, der igen
gav os en god og velfremført revy.

Det, at man nu kan samle et bredt udsnit af sognets befolkning til spisning inden revyen,

er tegn på at man gerne vil fællesskabet, og så er det superhyggeligt, at der kommer

flere til og man er klar til en forsat festlig aften.

Min opfordring til alle jer, som står bag denne aften, bliv forsat ved med at udvikle jer, og
så kunne det jo også være sjov om endnu flere ville bakke op om denne aften, ved at
sætte hinanden stævne og møde op til en så hyggelig aften som det er. Arrangørerne
fortlener det.

HORNE SOGNEARKIV

OBS - Rettelse

Åbningstider er herefter som følger:

1. og 3. tirsdag i hver mdr. fra kl. 15 - 17 (1uli lukket).

Dog kan man aftale en træffetid med arkivet.

Leif Sønderskov, tlf. 7526 0527 el. 2461 5550

Lerf Sønderskov

Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos
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HORNE SOGNEARKIV

Vi har i tidligere numre af Home Posten omtalt Horne Sognearkivs boghylde på internet-

tet. Der kommer nye publikationer til, og vi ser en stor interesse af læsere fra et stort
geografisk område.

Du finder vores boghylde på internetsiden:

www. issuu.com
Fremgangsmåden for at se artiklerne er: Skriv Horne Sognearkiv i søgefeltet, hvorefter

der trykkes på Søg(Search lssuu) eller Enter. Af en eller anden grund, som vi ikke har
fundet ud af, kommer Skovlund Sognearkivs materiale frem. - Men gå lidt længere ned
på siden, så kommer Horne Sognearkiv. Klik på Horne Sognearkiv, og vore 15 publika-

tioner vil komme frem. Dobbeltklik på ønskede publikation. Klik på Click to read. Blad i

publikationen med pilene på publikationen.

I øjeblikket kan man finde følgende publikationer:

. Horne Bazar Tidende 1937

o Horne Brugsforenings 75 års jubilæum

. Moesgård i Horne 1867

. Horne Sogn i 130 år
o Et sogn og dets skolevæsen. Horne skoles 100 års jubilæum

. Sektion X Distrikt Æ. Modstandsbevægelsen i Horne og omliggende sogne

. E 187 Anna Sørines forlis g. juni 1986

e H|F-Avisen nr. 1 1971. Horne Postens forgænger

r HindsigMergelselskab
o Kirkeskibet Doris Brodersen
. Gymnastik i Horne i 100 år
. Jes Pallesens Erindringer 1848 - 1933

. Hans Thomas Pedersens erindringer

. Søren Christian Sørensens erindringer

. HIP's historie

Arkivet vil med tiden lægge flere interessante publikationer og artikler ind på bog-
hylden, så følg med!

således har vi lige lagt en publikation om sognearkivets 40 års virke ind på siden

også lige en interessant status for vor publicering på hjemmesiden issuu.com
De 2 første publikationer blev lagt på hjemmesiden den g. januar 2013
Der har p.t. været ca. 1500 besøgende som fordeler sig på følgende lande: Norge, Rus-
land, Tyskland, Frankrig, Holland, England, USA, Grønland og Danmark

Horne Sognearkiv
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BREVE FRA EN SOLDAT I KRIGEN 1864

2. Slesvigske Krig
Jens Horsbø|, Bounum deltog i krigen 1864. Han havde en gård,

kone, to børn og et i vente, da han blev indkaldt.

Jens Horsbøl blev født den 10.01 .1832i Degneboligen iTistrup Han blev 14.

oktober 1855 gift med enken Kirsten Jensen til en gård i Bounum (Ndr. Bou-

numvej 16), som var gårdfæster til Nørholm. Kirsten Jensen havde kun været
giftknap4. mdr. med sinførste mand Christen Christensen,20. okt. 1854til 10.

feb. 1855, da han døde. Han havde deltaget i krigen 1848-50, og havde muligvis
pådraget sig en skade.

Ved giftermålet med Jens Horsbøl ventede Kirsten Jensen et barn, som blev

født ifebruar 1856, Kirstine, som Jens Horsbøldog ikke varfadertil, men over-

tog faderskabet for. Sammen fik de børnene Karen, Niels, Søren, Marie og Ma-

ren. Senere yderligere et plejebarn Nielssine Jensen.

Endvidere var Kirstens første mands far, som også hed Christen Christensen,
på aftægt.

Jens Horsbøl købte gården til selvejendom i 1874 for To Tusinde Fire Hundrede

Daler Rigsmynt.

Jens Horsbøl deltog ikrigen 1864, hvorfra der iSognearkivet iHorne ligger
nogle breve, skrevet fra feb. til april, som han har sendt hjem til sin kone, som

ventede barn, da han blev indkaldt (Niels).

Han skriver intet om kampene, da han helt sikkert ikke har villet skabe unødig

ængstelse og bekymring hos familien, som med en far i krig, har haft nok at se til

og tænke på med arbejdet og driften af gården.

Af brevene kan det læses, at han har gået feltvagt ved Mysunde, hvor den første

træfning mellem danskerne og tyskerne fandt sted. Han harsåledes også været

med den5. og 6. februar 1864 ved tilbagetrækningen af de danske styrkerfra
Dannevirke til Dybbø|, som foregik i frost og hård snestorm.

Det sidste brev er skrevet 25. april, efter slaget ved Dybbøl den 18. april, med

700 døde og 554 sårede. Dette har helt sikkert været en forfærdelig og grufuld

oplevelse, da det følgende brev hjem indledes med: Min dyrebare kone med

børn.

Uddrag af breve fra Jens Horsbøl

Brevene kan læses ifuld længde på www.issuu.com

JuLg.v. rc k bcr yl 3.lyl.h.lio hor
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Ulkebø\, d.29. feb. 1864
Kjære Kone.

Der er nu allerede gaaet mange Dage siden jeg har skrevet til Dig som måske
forundrer Dig noget, da jeg har modtaget flere Breve, som har indeholdt den
glædelige Budskab, at Du er lykkelig forløst med en lille velskabt Dreng, men jeg
har været 9 Døgn paa Felfuagt i aaben Mark ved Dybbøl og Mysunde, hvor der
næsten ingen Lejlighed har været til at skrive, men nu er vi igen kommen ind på
Alsland og bliver vistnok her i nogle Dage og hvile. Jeg har heller ikke været
rigtig rask i denne tid vivar ude ved Dybbø\, men nu er jeg dog frisk igen. Kjære
Kone hvarledes mon det gaar dig med de mange små, kunde I dog derhjemme
beholde Eders Helbred, thi ellers bliver det jo dobbelt besværligt og tungt. Det
havde jo nu været rigtigt rart at komme hjem, men dermed maa vi jo for det
første have Taalmodighed og den Tid kommer jo nok at det bliver Lyst igen, fordi
vi er fjernet saa længe kan vi jo dog ligegodt bede for hverandre, jeg beder
jævnligt til min Gud baade for mig selv og min familie, og jeg er vist paa at Du,
min dyrebare Kone, ikke glemmer denne vor første Pligt.

Vi skulde nu have den lille Søn døbt, om det ikke allerede er sket, og jeg overla-
der ganske til Dig, hvad Navn han skal bære.

Af Nyheder har jeg ikke noget af Vigtighed at fortælle og defor ender min Skri-
velse med mange kjærlige Hilsener til Eder derhjemme alle sammen, men først
og sidsf være Du min Kone dog hilset fra din i Liv og Død hengivne Mand

Jens Horsbøl

Hvordan gaar det Dig lille Christine med Din Skolegang jeg tænker at Du allere-
de har gjort god Fremskridt med din Læsning, men nu den lille Dreng er kom-
men maaske den og vil sinke Dig lidt jeg tænker, at Du nok kan bære ham da
han vist nok ikke er så meget tung.
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Min Adresse er:' 
Forstærkningsmand
Jens HorsbølThistrup ved 5. Regiment

3. KompagniNr. 40 Als

Du kunde lade mig vide engang om Du har modtaget mine Klæder jeg sendte.

Ulkebø\, den 30 marts 1864

Kjære Kone og Børn!

Jeg tænker, nok om Vorherre ikke nok skulde se ned fr} os og
vende Sagerne saaledes at vi skulde komme hjem engang hen i Foraaret, jeg
vilde saa gjerne se mine Børn igjen og den lille Dreng som heder Niels, gid jeg
maafte finde ham og de andre i god Stand om jeg engang skulle have den Lykke
at komme hjem. Niels er jo nu over 7 uger gammel og det er jo ved Tiden han
skulle i Krke, og Du skulde vel og selv i Krke, jeg kan ikke gjøre nogen Be.
sfemme/se for Eder I saa Henseende, I maa selv vælge hvordan det skat ord-
nes, thi at vente efter at jeg kommer, det kunde maaske blive for længe.

Kjære Kone og Børn! 
Egen paa A/s d' 9 April 1864

I Dag har jeg igen saa megen Frihed at jeg ret kan sende Eder nogle Linier og
lade høre fra mig ja, jeg er Gud ske Lov og Tak ved god Helsen og Sundhed og
gid jeg altid kunde spørge det samme fra Eder, jeg har modtaget mange Hilse-
ner fra Dig, kjære Kone, idet mine Søskende Nr'e/s, Frederik og Karen har hver
sendt mig et Brev og fortalte, at de havde besøgt Dig og Børnene og at I var i
god Sfand efter Omstændighederne, det var jo mærkelig at de alle 3 havde

skrevet 6n Dato nemlig d. 28 Marts og Christian i Ribe skrev ogsaa saa jeg fik 4

Breve næsten paa 6n Gang.

Søster Karen fortalte at den /r//e Nre/s voksede og trivedes godt, Christine vug-
gede Sr'sse/ som sædvanlig og Karen vankede muntert omkring og fortalte at
hendes Fader var paa Als ja, Gud give at jeg og alle gamle Soldater snart maal
fe gJ'ense vore Familier, men for det første ser det jo mørkt ud for vor Fædreland
og haardest er det dog hvor Fjenden opltolder sig, jeg er meget glad for at I

derhjemme hidtil er bleven forskaanet og slipper med at levere, alligevel kan det
jo være streng nok, men jeg har været Øjenvidner til meget Elendighed her, jeg
stod Vagf uden for Sønderborg i 4 dage i Forening med flere og i denne Tid

bombarderede Fjenden Byen saa lndbyggeme maatte flygte bort, det var et
rørende Syn at se hvorledes Forældre kom bærende med deres Børn og lidt af

Fortsættes ......
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det vigtigste Ejendom, og Byen brændte flere Steder efter som Bombeme og
Granaterne tændte. Ja, kjære Kone, vi er jo fjernet langt fra hverandre, og det er
jo tungt naar en Fader ikke kan hjælpe sin Familie men vi maa jo have Taalmo-
dighed og oppebie Herrens Tid og lad os gamle overgive os til vor Gud og bede
til ham i Jesu Navn med et oprigtigt Hjerte, saa er jeg foruisset om at Enden
bliver os til Velsignelse i hvad visaa sr'den maa døje af Sorg og GIæde og der-
med maa Du nu nøjes for denne Gang jeg har mange Kammerater som jeg
maa skrive for da de er meget flinke imod mig. Nu hrlses Du og alle vore Børn,
fortæl Christine at jeg har en hel lyseblaa Dragt at gaa i med mange hvide
Knapper og en stor smuk 8øsse samt etTornyster som sidderpaa Ryggen saa
jeg tænker hun ikke kunde kende mig, og nu hilser du ogsaa vor gamle Fader,
jeg har nylig talt med J.C.Christensen og han var rask og fra Jens Vad i Maile,

han bad mig hilse hans Hiem, at han er rask. 
lens Uorsøøt

Frederik har fortatt mig at den ene Hoppe havde folet og havde en Hors Føl og

var i god Stand.

-/*%.rrø2//_
5. regiment, som Jens Horsbøltilhørte, deltog ikke iSlagetved Dybbølden 19.

april 1864. Regimentet havde været på vagt iSkanserne 1-4 i6 dage fra 10.- 16.
april, hvorefter de havde et par dage fri, hvor de opholdt sig på Als.
Regimentet deltog til gengæld i kampen, da Preusserne angreb Als den 29. juni.

Med krigens slutning mistede vi hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Sles-
vig (Sønderjylland) helt op til Kongeåen.
Hvornår Jens Horsbøl kom hjem vides ikke og desværre kan Historiecenter
Dybbøl heller ikke hjælpe med oplysninger herom.
I 1896 afstod han gården "Horsbølgård" tilsønnen Niels gift med Maren Hansen.
Jens Horsbøl var en af initiativtagerne til stiftelsen af Horne skytteforening i

'1867. Foreningen var en af de første i Ribe Amt.
Jens Horsbøls kone Kirsten døde i 1907, 72 år gammel.
I 50 året for krigens slutning modtog alle levende deltagere i krigen et LIVSVA-
RIGT AARLIG HÆDERSGAVE på 100 kroner. Jens Horsbøt var da 82 år. ( V V
Nr.10671)

Han oplevede Genforeningen i 1920.
Han døde 89 år gammel den 7. marts 1921.

Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en
GLTEDELIG IUL 09 et GODT NYTÅR
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Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Tirsdag

0nsdag
Torsdag

Søndag

0nsdag
Søndag

Søndag

Søndag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

Lars B. Nielsen

ffffI WM
helligtrekongers søndag

flf. 7526 4055
flr 5223 0085
ilt 22884197

24.11.2013
01 122013
08 12 2013
15 12 2013
22.12 2013
24.12.2013
25 12 2013
2612.2013
29.12.2013
01 01.2014
05 01 2014

12 01.2014
19.01.2014

kt 09.00
kr 10 30

kt. 09.00
kl 10 30

kt. 09.00
kr 14 00

kr1030
kt 09 00
kr. 10 30

kl. 15 30

kt. 10.30

kr 09 00

kr 10.30
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AKTIVITETSKALENDER 201 3

nov. 23.11.2013 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen

23.11.2013 Horne 4H. Julemarked i Home Hallen

24,11.2013 Hornelunds Venner. Julemarked på Homelund
25.11.2013 Præmiewhist

27.11.2013 Horne ldrætsforening. Generalforsamling
dec 01J22013 Spejderne.Loppemarked

03,12.2013 Skakudvalget. Skak i Horne Hallen

04.12.2013 Dagli Brugsen, Horne. Vinsmagning
09.12.2013 Præmiewhist
10.12.2013 Horne Menighedsråd. Gospelgudstjeneste
11.12.2013 HornelundsVenner.Sangaften
13.12.2013 Juletræsfest i Horne Hallen

15.12.2413 Juleoptog
jan. 06.01.2014 Præmiewhist

07.01.2014 Skakudvalget. Skak iHorne Hallen

08,01.2014 HornelundsVenner.$angaften
20.01.2014 Præmiewhist

febr. 01.02.2014 HorneMenighedsråd,Højskoledag
03.02.2014 Præmiewhist
04.02,2014 Skakudvalget. Skak i Horne Hallen

47.02.2014 HorneJagtforening.Generalforsamling
12.02.2014 HornelundsVenner.Sangaften
17.02.2014 Præmiewhist
25.02.2014 Sogneforeningen. Generalfonsamling

26.02.2014 Horne Gymnastikforening. Generalforsamling
marts 03.03.2014 Præmiewhist

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
22.03.2014 Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning i Horne
29.03.2014 Familie og Fritid. Modeshow
31.03.2014 Præmiewhist

april 01.04.2014 Skakudvalget. Skak i Horne Hallen
juni 06.06.2014 Sportsugen, Amin Jensen jubilæumsshow

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthFschr.nidt@mait.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurl Vig Niålsen, Vestervænqet 3, 6800 Varde, tlf. 75223838
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Vi ved, du kan en masse på egen

hånd: Det kan vi også, så hvad kan

det ikke blive til, når vi gør det sam-

men? At løfte i flok gennemsyrer fak-

tisk alt, hvad vi gør. Vil du være med?

L

lA andelskassen
- Sammen kan vi mere


