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Gdllatun ved lhgli3rugren ffig den fll selbmber.

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 28. september 2013 fra kl. 18.30 - O',.00 M
Vi har igen fornøjelsen af, at Linde og Skovhøj leverer musikken. 

W
Der er mulighed for bordreservation i hatlen senest torsdag den 26. september på flf.
7526 0352.
Mad kan bestilles på Horne Kro tlf. 7526 0019 eller i Horne Hallens Cafeteria tlf 7526
0352.

Mad og drikkevarer må gerne medbringes. Husk selv at medbringe service og bestik.
Der vil blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten.
Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsfor.
eningen, ldrætsparken, Gymnastikforeningen, ldrætsforeningen og Sogneforenin.
gen.
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INVITATION TIL KIRKEKAFFE

den22. september 2013 kl. 9,30 i Kirkehuset

Søndag den22. september er der høstgudstjeneste i Horne Kirke kl. 10.30.

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

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

set kl. 9.30 den22. september. Det er gratis.

Ucnisnelsrqqs!

DAGLI' BRUGSEN, HORNE

Kom tilvinsmagning Tirsdag den 1, oktober 2013 (bemærk ændret dato)

Vi starter med at smage: surt - sødt - salt og bittert i forhold til vin, ca. 1 times varig-

hed.

Derefter alm. Vinsmagning.

Pris 125 kr. - for medlemmer af Dagli'Brugsens vinklub 75 kr.

Bliv medlem for 1.200 kr. for 1 år. Du får 12tl.x månedens vin med vinbeskrivelse og
gode madopskrifter. Vi sender dig supergode tilbud på vin. Der afholdes mindst 2 vin-

IDRÆT OM DAGEN

starter igen

Onsdag den 25. september kl. 9 - 11 i Horne Hallen

Nu er det tid til lidt motion, der er god plads i hallen, så der kan sagtens være mange.
Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser. Der er ingen aldersgrænse, alle
kan være med, der er mange muligheder:

Gymnastik, badminton, bordtennis, billard, bob, kortspil, petanque, folkedans og
stavgang
Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madsen og atuikles fra g - 9.45.

Efter ønske fra hovedbestyrelsen ændrer vi betalingsform til fast pris, som de andre
idrætsgrene

Pris for deltagelse indtil jul er 200 kr,, kaffe 15 kr. (man bestemmer selv, om man vil
have kaffe)

Så kom og prøv om det er noget for dig, vi har det vældig hyggeligt sammen,
Vel mø{V Krislq GE!!E qg lhqlitas

ffi
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MODELTOG I HORNEHALLEN

Søndag den 20. oktober Klokken 09.00 - 16.00

lgen i år tager vi hul på en fantastisk dag med masser af tog i alle størrelser.
Der er udstilling af modeltog fra flere klubber med kørende anlæg

Køb - salg * og bytte forekommer selvfølgelig igen i år.

Entre. 40 kr., børn under 10 år gratis.

Vi ses.
Mere info 4014 77411 Klaus Balzarsen

VI MøDES TIL VOLLEYBALL I HORNE

For alle fnske kvinder og mænd

Motion på en sjov måde

Kammeratskab på tværs af alder

Kvalificeret træning

Kampe B-Mix - C-mix

Kampe på hverdage

Øvede og nybegyndere
Alder 16-99 år

ffi.w

Lyder det som noget for dig, så er det i Horne, du skal spille Volleyball.

Vitræner onsdage fra kl. 19.00-21.30, start den 11. september 2013 i Horne hallen.

Kontakt: Træner: Søren Kristiansen, 14, tlf.4041 6584, mail

SKAKFORENING??

Er der nogen i Horne der er interesserede i at spille skak? Vi gør et forsøg,
Vi mødes i Horne Hallen den 5. november 2013, den 3. december 2013, den 7. januar

2014, den 4. februar 2014, den 4. marts 2014 og den 1. april 2014,

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

Vi holder 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.
ne. Svend
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:t'ilt ::,:::::::tund, så smår kommer isans med ristis n,' d.ft,P
Der er dog stadig ledige pladser på følgende hold:
Tøsesløjd (nydato) start 1. oktober k1.19-21.45

Glas 21. september kl. 10-16
Fotokursus start 2. november kl. 10-14

Advent og juledeko. 28. november k1.19-22

Vild m/dans start 5. januar kl. 18-19.30 elter '19.45-21 .30

Knipling start 9. januar kl. 15-17.45 elter 18.30-21 ,15

Jeg arbejder på at få "madlavning for mænd" på programmet hurtigst muligt, efter kraf.
tig forespørgsel. (fra mænd) Nærmere herom senere
Læs udførligt program i fonige udgave af Horne Posten eller på Hornes hjemmeside.
Du kan også tage kontakt på mobil 31 95 42 69 eller henoqhaj@gmail.com for yderlige-
re spørgsmål eller tilmelding.
Velmødt

Horne Aftenskole v/Henriette

GOD MAD OG JULEMARKED

Onsdag den 1 3. november kl. 18.30, tages der hul på juleriet.

Familie og fritid vil gerne invitere dig/jer til en hyggeaften på Horne Kro.

Der vil blive serveret en dejlig menu, som Kirsten har tryllet frem og der vil være jule-
marked med boder, hvor der kan gøres en god handel.
Ud over en god middag med kaffe og en småkage, handel i boderne, så vil der være
amerikansk lotteri med mange flotte gevinster.

Prisen for mad, kaffe og småkager er 90 kr. for medlemmer og 110 kr. for ikke med-
lemmer. Drikkevarer kan købes.

Vi vil gerne give plads til alle, så hvis du har tilmeldt dig og også har fremstillet lidt
hjemmesyssel, som du h'ar lyst til at sælge, så er der også en plads til dine ting. Det
kan være lige fra en enkelt ting til flere ting. Hvis du ønsker at have noget med på mar-
kedet så vil vi gerne vide det så hurtig som muligt og senest den 1. november.
Ønskes en helt bod (et bord) så kan det selvfølgelig også lade sige gøre.

Tilmelding nu mens du husker det eller senest den 6. november til Lisbet Juhler mail:
li.malle108@qmail.com. / tlf. eller sms 5071 5830.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE
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HORNE GYMNSTIKFORENING

TRÆNINGSTIDER SÆSON 201 3/201 4

Ret til ændring forbeholdes

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

Desværre har det endnu ikke været muligt at finde instruktører til Lopperne og spring-

holdet fra 3. kl. og opefter. Hold øje med hjemmesiden www.horne-varde.dk - Gymna-

stikforeningen.

Skulle der være nogen der har lyst til at byde ind på den frivillige opgave, så kontakt:

Lenå Jensen - mail lenebrianhanse,n@gmail.com eller tlf. 4025 4977 .

HGF

GENERALFORSAMLING

Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsam ling

Tirsdag den22. oktober 2013 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægteme.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 12. oktober.

Mandaq Tirsdaq Onsdaq Torsdao
Kr. 17.00 - 18.00

Forældre/barn

Rikke og Lene

Kt. 17.00 -18.00

Funky Kids

Børnehavekl. - 2.k|.

Mixhold

Anne Marie, Lone,

Rene, Dreas, Ditte

&

Diana

Lopperne ?

Kr. 19,00- 20.00

Zumba

Karin & Maj

Kr. 19 00 - 20.15

Funktionel træning

Anette, Lena og

Lene

Kr 18.15 - 19.30

Rytmepiger 3. Kl.

og opefter
Janni og Gitte

SIOT YORE ATIIOiIOøRER. OE STOTTEN OA



HJÆLP
Horne Fitness mangler spinnings-instruktører

Spinning har været så stor en succes, at det kniber Susanne og Aksel at følge med. De
har pt. ikke mulighed for at lave flere hold, men vi har fået forespørgsel fra flere, som
ønsker at spinne.

Så kunne du tænke dig at blive spinnings-instruktør, så vil vi meget geme høre fra dig.
Home ldrætspark sørger for, at du får den nødvendige uddannelse, og så har du selv-
følgelig gratis abonnement til Horne fitness.
Henvendelse til
Thorkil Lindvig 20 3273 52 eller
Holger Schmidt 4074 51 50

Horne ldrætspark, Holqer Schmidt

HORNE FITNESS

Efter at Horne filness åbnede i februar, har der været rigtig mange både fra Horne, men
også fra omegnen, delhar benyttet sig af tilbuddet. Vi er selvfølgelig fra ldrætsparkens
side glade for, at fitnessientret er blevet taget så godt imod og håber, at efteråret og
vinteren kan lokke endnu flere til at bruge de flotte og gode faciliteter.
Er du i fuivl, om fitness er noget for dig, er der mulighed for at få en gratis prøvetime
sammen med en instruktør. Der er uddannet instruktører til stede i Fitnesscenteret hver
mandag og onsdag aften mellem kl. 18 og 20 og onsdag formiddag mellem kl. 09 og 11.
De kan være behjælpelige, hvis der er spørgsmål omkring træningsudstyret, trænings
metoder og der er mulighed for at få lavet en træningsplan.(Oversigt over instruktørplan
hænger i fitnesslokalet.)

Der er i forbindelse med fitness også mulighed for spinning. Tilmelding på hold foregår
pt. på tavle i fitnesslokalet, men der skulle meget gerne snart være mulighed for at til-
melde sig online.

Fitnesscenhet har åbent alle ugens 7 dage fra kl. 06 til 22,

Du kan først blive medlem det år du fylder 15

Priseme er:

Årsabonnement

% årsabonnement
Månedsabonnement

1.600 kr

1.000kr

200kr
Dertil kommer der et engangsbeløb på 100 kr. for nøglekort og oprettelse.
Abonnement dækker brug af fitness, spinning og instruktør.
For at vores instruktører er synlige har de fået ens træningstøj. Dette er sponseret af
nedenstående.

Stor tak til John Borg/Horne Autoværksted og Dagli' Brugsen Horne.

$rør vore Aililoilconr" - #'$l?:f 
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HøSTFEST PA HORNELUND

Hornelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

Høstfest på Hornelund den 18. september 2013 kl. 18.00

Underholdning og musik v/ Henning Hansen
Der er spisning: hovedret, dessert + vin, samt kaffe og småkager,
Pris for hele aftenen er 100 kr.

Husk tilmelding senest 16. september til:
Oda mobil 4424 4881eller Grethe tlf. 7526 0116/ mobit 2445 8830

Hornelunds Venner

GYMNASTIK PA HORNELUND

starter fredag den 20. september 2a1l fia kl. 10.00 - 1 I .00 og derefter hver fredag
samme tid.

Grethe Ladefoged og Solvej Bruun som vil sørge for at I bliver rørt samtidig med social
hygge

Det er gratis for alle medlemmer af Hornelunds Venner,
Mød op, det er en hyggelig formiddag.

Hornelunds Venner

SANGAFTEN PA HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19.30
Vi starter onsdag den g. oktober 2013 og derefter 13. november, 11, december, g.
januar2014, 12. februarog 12. marts.9. april.
Vi serverer kaffe med brød til 20.00 kr.

Sæt kryds i kalenderen, det er nogle hyggelige aftner, og alle er velkommen.

____ Horrc!g!9l4en!9l_

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Stoogade 25. 6882 fttrup .ltl.14 37 69 30 J sydbånkdk
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HORNELUNDS VENNER

Foredrag ved Hanne Christensen den22. oktober kl. 14.00
Hanne fortæller om forskellig demens former, og hvordan samværet kan
med mennesker som rammes af demens.
Pris 20.00 kr. for foredrag og kaffe.

HORNE PENSIONISTFORENING - PROGRAM

være sammen

2013
Dato Foredraosholder Emne
07 10 Arme Smalbro Trioen svno med

14.1 0 Jvtte Aqqeboe H.C. Andersen - eventvr

21.10 Ema Vesterqaard Sano oo oolæsnino

28.10 Pasoaard Tøiservice

04.11 Lars Bom

11.11 lnqelise Wenzel, Jeme Storm P. fra vuooe tilorav
18 11 Solveig Jensen, Holsted Overkomme sygdom med livsmod og glæde.

Medbrinqer sin harmonika
25.11 Niels Skousen, Billund Malavsia - det trooiske oaradis

STøT VORE ANilONCøRER . DE STøTTER OS



I4ORNE IDRÆTSFORENING
PRÆSENTERER

REVYEN 2OT3
LØrdag d .2. november

Kl. 19.30

I Horne Hallen

REVY 2013

Om end der er lang tid til revyen, så er det ikke desto.mindre den sidste Horne Posten
inden da. vores opfordring skal derfor være, at krydse datoen, den 2. november, i
kalenderen allerede nu.

Revyen 2013 bliver naturligvis den bedste hidtil, derom er der ingen tvivl ibtandt de med-
virkende på revyholdet, et hold der efterhånden har fået samlet lidt erfaring fra de sidste
par år. udover disse, så er Mette Thøstesen tilbage og debutanten i år er søren Thom-
sen, spændende!

I skrivende stund er vi blot i opstadsfasen, den fase hvor vi skal til at omsætte de lokale
finurligheder til noget brugbart på en revyscene. Vi kan altid bruge lokalt stof, så tøv
endelig ikke med at komme med en god historie, også selv om du måske ikke umiddel-
bart kan se komikken iden.

Årets sæson i ldrætsforeningen afsluttes traditionen tro samme aften med uddeling af
pokaler og pæne ord, alt dette tilsammen med kaffe - hygge og underhotdning får det
hele til at gå op i en højere enhed, som du ikke må snyde dig selv for.
Vi glæder os til at se jer den 2. november.

HIF og REVYHOLDET

10 STøT VORE A}IilOilGøRER. DE STøTTER OS



Fredao den 4. oktober 0pstillinq
Lørdaq den 5. oktober Arsmøde

Fredag den 8. november Aktiv nat i Horne Hallen
Se særomtale

Lødao den 23. november Julemarked i Horne Hallen

Fredao den 6. december Julefrokost

HORNE 4H - PROGRAM {1#

fl*s:*F
Lørdag den 28. september 10,00 - 13.00
Plantemarked i Tambours Have, Karlsgårde

Lørdag den 23, november kl, 14.00

Juledemonstration i Horne Hallens mødelokale Program følger.

HORNE 4H

Årsmøde på skolen lørdag den 5. oktober kl. 9.00

Som noget nyt vil vi prøve med brunch, som madholds-eleverne står for.

Der vil stadig være banko og uddeling af nåle og beviser.

af udstillinqerfredaq fra kl, 15.30 - 17.00

+xf

HORNE 4H

Aktiv nat fredag den 8. november

Natten hvor alt kan ske, og du behøver ikke at sove. Vi mødes i Horne Hallen kl. 20.00

og tager hjem næste dag kl. 08,00
Vi laver en aktivitet for alle kl. 20 - 22. Derefter er der frit slag med boldspil og leg i

hallen, hobby i cafeteriet - evt. fabrikation af julegaver, film og hygge i mødelokalet.
Natmad og morgenmad, salg af juice, kakao, sodavand og slik.

Du må gerne invitere en ven med. Husk tilmelding.

For diq er det qratis, men det koster 50 kr. for din ven.

STøT I,ORE A}II{OOIOøRER. DE STøTTER OS 11



SKYTTEFORENINGEN KLARTIL EN NY SÆSON

Så er Tistrup Skytteforening klar til at starte den nye vintersæson under
hallen,

Hodde-Tistrup-

Vi fik ijuleferien sidste år installeret elektronisk anlæg på banerne, det nyeste og bedste
der kan købes i dag, så kom og prøv det, det er rigtig spændende.
vi kan tilbyde skydning med riffel og pistol cal 22, samt luftriffel og tuftpistol.
Din alder er uden betydning, alle kan være med, børn, voksne, unge og ældre og så kan
børn, forældre og bedsteforældre skyde samtidig, så det er en rigtig fåmiliesport og det
er aldrig for sent at begynde at skyde.
Alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i Skytteforeningen, det kræver kun at du
møder op, vi glæder os til at byde velkommen til gamle såvel som nye skytter.
vi skyder hver mandag og torcdag fra kl. 19.00 tir 21.00, første gang mandag den 9.
september år 2A13.
Kom så hurtigt du kan, vi er lige startet når dette blad udkommer, har du f. eks. en
stressende hverdag, er skydning ikke blot en dejlig sport, men også en god måde at
træne koncentration og afslapning på. Det sociale samvær er vi mange, der nyder godt
af, du er også velkommen til at være med.
Kontingent for sæsonen 2013114 er 125 kr. for børn og 225 kr. for voksne.
En serie koster 20 kr. for bøm og 25 kr. for voksne.
Pistolskydning cal:22-koster 35 kr. for en serie, luftpistol 30 kr.
Der gives rabat, hvis der skydes cal'.22 og luft samme aften.

Der vil som sædvanligt blive afholdt skoleskydning for Horne og Tistrup skolers 5.
klasser. Eleverne vil blive orienteret på skolerne, men vii du være godt forberedt, skal du
måske overveje at være med fra start. Der står dygtige instruktørei klar til at hjælpe dig i

gang, du er velkommen til at prøve tre gange, før der skal betales medlemskontingent.-
Savner du yderlige oplysninger, så ring tit Laita på[t.2175 7447 .

Vel mødt i Tistrup Skyfteforening/Bestyrelsen

IUDGAYE NR- 331
STOFSENEST I:øRDAG DEN9. NOV.
UDKOMMER SENEST
I,øRDAG DEN 23. NOVEMBER

UDGA\IE NR.332
STOF SEilEST LøRDAG DEII8. FEBRUAR
UDKOTTERSEI{EST
LøRDAG DEl{ 22FEB.

bir.thaschrTidt@mait. dk
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eksisterende og
fremtidige produkter

. lndustrilim og klæbestoffer til: . Specialudviklet lime ieget
- Træ- og fuIøbelindustrien laboratorium.
- Emballage og grafisk industri ' Kvalificeret teknisk rådgivning.
- Assembling . 50 års erfaring i branchen.

. Undervisning i korrekt valg og

brug af klæbestoffer. -iPKI=
PKtSupptyA/S I vest€fbalkvejzg r 7o0orred€firia r P+457624A24A r F+4575941039 I pki.dk t pki@pki.dk
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SNERYDNING

Vanskeligt at tænke på lige nu her i begyndelsen af september, men forberedelserne til

den kommende vinters snerydning er begyndt.

Sdr. Malle Maskinstation og Sogneforeningen samarbejder om at udføre opgaven.

Kommunen betaler for at få ryddet sne, strøet sand og saltet på cykelstierne og på

offentlige stier, Der tilbydes samme service til erhvervsdrivende og private i Horne by

for egenbetaling.
I løbet af september uddeles girokort til alle husstande i Horne by. Ønsker man at be-

nyfte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales senest 20. oktober. Ved

tilmelding/indbetaling senere i vinterperioden lægges yderligere 100 kr. på pr. påbe-

gyndt måned.

TORVEDAG 2013

Så har vi igen haft en god Torvedag, vejret var med os, der var fint solskin hele dagen.
Det var dejligt der kom så mange, det gør det hele så festligt.

Vi vil geme takke Niels Ølgård for de mange penge. Tak til Andelskassen for hjælp til
rundstykker, Tak til Skjern Bank fordi I kom med Hoppepuden.

Også en tak til Leif Sønderskov der igen var Torvedagens Toastmaster.

Og lige også en tak til alle dem, der kom med de fine motorcykler.
Torvedagsudvalget siger også tak for deltagelsen ved køb af Torvedagsnøgler.

Og her er årets vindere:

Nr. 1 Torben Ellegård, Hindsig. Gavekort til Dagli Brugsen

Nr, 2 Vemer M. Pedersen, Home. Gavekort til Anders Jensen
Nr. 3 Niels B. Jensen, Horne. Gavekort til Oskars Autoværksted

Nr. 4 Jens Andersen, Tistrup. Gavekort til Horne Kro

Nr. 5 Lisbeth Stigs gavekort blev ikke udløst

Nr. 6 Hanne Petersen, Stundsig. Gavekort til Horne Hallen

Nr. 7 Karen Linding, Horne. Gavekort til Bounum Smedeforretning

Nøne'Alt61 - 6870 ølgod -TIf.75 24 Uæ
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I forbindelse med torvedagen i Horne lørdag den 17. august overrakte Eva Plau-
borg fra Andelskassen 10.000 kr. til Horne Sogneforening ved næstformand Kurt
Burkarl.
5.000 kr. er Andelskassens tilskud til Sogneforeningens lnfoskærm, der er place-

ret ved indgangen til Dagli'Brugsen. De sidste 5.000 kr. er skænket Sogneforenin-
gen af kunder i Andelskassen, i forbindelse med Andelskassens kampagnelån i

maj/juni.

Tistnrp llyrekfinih
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INFOSI{ÆRMEN VED BRUGSEN

Skærmen har nu været i gang et stykke tid, og tilbagemeldingerne fra "seeren" har kun

været positive, det er jo bare skønt.

Der vil altid være nogel, der skal rettes til, som for eksempel, hvor lang tid skal de for-

skellige informationer stå etc. Dette skal vi lære lidt hen ad vejen. lnteressen for at få
noget information på har været stor, så alt i alt må vi konkludere at initiativet så absolut
var relevant.

Tak til ANDELSKASSEN og til DAGLI'BRUGSEN for økonomisk støtte, en støtte der i

Sogneforeningens økonomiske råderum er alfa og omega for at projekter som her, info-

skærmen, kan føres ud ilivet.
Tak for de mange positive reaktioner og den store interesse.

Dagli'Brugsen Horne

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

rmn
HOfne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Home, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 Al44
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TAK TIL DAGLI'BRUGSEN HORNE

Tak til Martin, Britta & Linda med hjælpere for et hyggeligt grill-anangement ved Dagti'
Brugsen Home den 30. august.

Arrangementet levede fuldt ud op til reklamen i august-udgaven af HornePosten: Der
var lækker mad til billige penge, en god stemning, hyggelig snak over bordene krydret
med musikalske indslag og traditionen tro en fællessang skrevet til arrangementet.
Vi vandt desværre ikke et gavekort i lodtrækningen, men vi får forhåbentlig chancen til
næste år.

Vi håber, at I holder fast ved den gode tradition og inviterer os igen til næste år.

To, som vil bevare Daqli'Bruqsen Home

EN ROSE FOR ET GODT ARRANGEMENT

Hvis man kom gennem Horne fredag den 30. august ved 17{iden, ville man helt sikkert
undre sig over, at der var en mega-lang kø ved Brugsen.
Havde Brugsen mon ligefrem kø-tilbud, eller mon folk demonstrerede?
Nej - Brugsen havde inviteret til grill-arrangement på p-pladsen med helstegt pattegris,
kartoffelsalat, salat, flute, is samt diverse drikke på menuen. De mange ventende i køen
havde problemer med tænder, der løb i vand, og knurrende maver, for den dejlige duft
af mad bredte sig over hele pladsen. Køen var lang, men med den effektive betjening
blev den afuiklet i fin tempo.
Ca, 200 fremmødte nød den dejlige mad, det hyggelige samvær med naboer, venner
og bekendte, mens de lyftede til og sang med på "taffelmusikken", som blev leveret af
Ulrik Thøstesen - og vejret artede sig! Trods truende mørke skyer holdt regnen sig
væk.

Da sulten var stillet hos alle, blev der trukket lod om gavekort, og 10 glade vindere blev
100 kr. rigere!

Mange tak for et rigtig godt arrangement, som, jeg håber, vil blive en fast tradition.
Mange tak for indsatsen til Britta, Hanse, Linda, Sigurd, Martin og hele Brugsens per-

sonale - I fortjener en stor rose!

En glad oo mæt deltaqer - Else Jochumsen

Eo*ne ICro

På Horne Kro - er maden altid go' Ernail:

G oilc s els lenb s/møde lokals.
Hyggelig hrosfite og krohave.

W leverer også nad ud af husa.

W ses hiken Kirsten & Kurl
7t r7526æ19
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DEN KOMMENDE VALGKAMP

Det var med stor undren, jeg i sidste nummer af Horneposten læste det lokale Venstres

oplæg til det kommende kommunalvalg. Hvorfor skal Hornes indbyggere lokkes til at
stemme på Venstre?

lndbydelsen til mødet den 10. september ligner mere et oplæg til Lokalrådet og har intet
med kommunalpolitik at gøre. Man vil tibyneladende gerne have folk til at gøre det
praktiske arbejde. OK, det viljeg ikke kommentere.

Deres oplæg bør ikke stå alene. Undertegnede er opstillet som Konservativ kandidat til
valget, Jeg er født og opvokset i Horne samt boet her i mange år. Tænk lige på alterna-
tivetl

BYRÅDSVALG DEN 19. NOVEMBER!

Valget til november sker ganske få dage før den næste udgave af nærværende blad
udkommer, derfor mit indlæg allerede nu.
De seneste 4 år har Home ikke været repræsenteret iVarde byråd. Ved det kommende
valg bestemmer vi helt selv om Horne også de næste 4 år ikke skal være med, der hvor
beslutningeme tages.
Politik er jo et grimt ord, især når vi personificerer etiketten, dette vil jeg undlade, og så
"bare" slå et lille slag for at vi, herude i det, for metropolerne, ubetydelifie lokalsamfund,
sørger for, med de muliqheder vi har , aI søge og ikke mindst få indflydelse på de beslut-
ninger der er altafgørende for vores lokale fremtid.
Vidt omkring nyder Horne stor respekt, både som lokalsamfund og især for det mangfol-
dige frivillige foreningsarbejde, dette skal og bør vi udnytte til at præge den del af verden
vi tildaglig færdes i, men det kræver indflydelse,
Demokratiet er jo fantastisk, men det fungerer ikke uden ord, og slet ikke uden nogen til
at ytre ordene. Rigtig mange lokalsamfund rundt omkring, med Hornes størrelse, hår slet
ikke lokale kandidater opstillet til byrådsvalgene, det har vi heldigvis i Horne, så lad os
gøre brug af dette privilegium.

Vi kender alle sammen de mange floskler der findes omkring de siddende politiker rundt
omkring, "de lover et, men gør noget andet" osv. osv. det eneste vi dog kan være helt
sikre på er, at hvis ikke man sidder med ved det bord, hvor fremtiden og udviklingen
diskuteres, ja så har man i hvert fald ingen direkte indflydelse.
uanset hvad, så bør vi alle gøre brug af den ret vi har til at stemme, også den 1g. no-
vember.

18. groT uonE AililOinehEF - DE støTTEn 08
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INFO OM VALGET OG KAMPAGNEN

Omdrejningspunktet for valgkampen synes lige nu og ikke over-
raskende at blive skoledebatten. Jeg forventer at Venstre samlet
spiller ud med en garanti for alle nuværende skoler 0-6 klasse for
hele den kommende valgperiode. Det er kvalitetsmæssigt fuldt
forsvarligt og det vil give ro til at unge familier kan flytte til områ-
der som Horne uden at ængstes for snarlige skolelukninger.
Erfaringen siger imidlertid, at selv den stærkeste garanti kan blive
køfi over i byrådets korridorer, hvis ikke der er indvalgt byråds-
medlemmer med vilje og styrke til at holde fast i princippeme. Det

skal vi huske på valgdagen!

Samtidigt vil spørgsmålet om overbygning blive taget op. Her er udfordringen, at til-
strækkelig kvalitet i undervisningen for unge mennesker op til 9. klasse næppe kan nås
uden et vist antal elever, som i hvert fald overstiger 1 spor altså 6n klasse pr. årgang. I

så fald kan overbygningen i Tistrup snart komme i spil.
For os i Horne, der har været vant til Varde-skolerne og som næppe har vænnet os helt
til Tistrup som overbygningsskole endnu, vil det nok ikke kalde på de helt store følelser.
Men flere beslægtede spørgsmål vil komme op, såsom genopbygningen af Lykkes-
gårdsskolens overbygning til 18 mio. kr. og spørgsmålet om frit skolevalg.
Slutteligt kommer spørgsmålene om det rent værdipolitiske, hvad skal vi pufte i skolerne
fremover? hvilke krav skal kommunen stille overordnet til skolernes kvalitet og frem-
færd?

Jobskabelse er et andet vigtigt emne for os i Horne, fordi det hænger snævert sammen
med mulighederne for tilflytning til området. Det er efter min mening udtryk for solidt
politisk håndværk, at Varde i de kommende år kan glæde sig over en udbygning af de
militære aktiviteter med flere hundrede ekstra jobs til følge, Samtidigt udvides aktiviteter-
ne i Nordsøen betydeligt hvilket trækker mange mennesker til regionen. Varde kommune
skal sørge for at fremtidige tilflyttere er grundigt informeret også om de kulturelle og
landskabsmæssige kvaliteter, som de nordlige dele af kommunen kan tilbyde. Sammen
med en generel vækst i det store underlag af små og mellemstore virksomheder i områ-
det, bør det skabe grobund for fornyet fremgang.

Rent praktisk bliver der god brug for alle kræfter i den kommende valgkamp. De som
ikke nåede at deltage i mødet i tirsdags og som gerne vil give en hånd med i valgkam-
pen kan kontakte mig på stiqleerbeck@mac.com eller via hjemmesiden
www.stiqleerbeck

Med venlig hilsen Stig Leerbeck
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MENU TIL HøSTFEST
HORNE HALLENS CAFETERIA

Hvide sild, æ9, tomater og karrysalat
Varmrøget laks med ristede mandler og hvidvinssirup

Oksefilet
Kyllingespyd

Mørbrad med abrikoser og nødder
Små pillekartofler med persille og flødekartofler

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

Dessert

Kage, hjemmelavet is og frugt.

Menu pris 165 kr.

Horne Hallens Cafeteria tlf. 75 26 03 52
Sidste frist for bestilling onsdag den 25. september

rurcffi
PRIMO DAI\IMARI( A/S

' DK€802 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 75 29 97 69
www.primolister.com
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MENU TIL HøSTFEST
HORNE KRO

Forret

Fiskefad med salat og dressing
lndisk kylling/rissalat med nanbrød og mango chutney

Hovedf.et

Helstegt hvidløgsmarineret oksemørbrad

Kylling filet med honning glaseret rodfrugter

Mørbradgryde med bacon og championer
Ovnbagte kartofler, flødekartofler med pikantost

Forskellige salater
Hjemmebagtbrød og smør

Dessert

Hjemmelavet karamel/valnøddeis, frisk frugt,
Rabarber tærte med creme fraishe

Mini meringues med blåbær

Pris 165 kr.

Sidste frist for bestilling onsdag den 2S,september på 7526 0019

HORNE lFs PRÆMIESPIL

Sidste trækning på de blå præmiespilkort offentliggøres i uge 40.

Herefter kommer sælgeme rundt for at sælge de nye kort, som koster 100 kr. pr. stk.
Halvdelen af det indkomne beløb udtrækkes som præmier, og der er i alt 12 trækninger.
Der udtrækkes hver måned:

1 præmie å 300 kr.

2 præmier å 200 kr.

3 præmier å 100 kr. og

X antal præmier å 50 kr. (afhængigt af antal solgte kort - i nuværende sæson 28 stk.)
De udtrukne numre offentliggøres i Ugeavisen og på www.horne-varde.dk

Præmier udleveres i kontanter (for at spare checkgebyr og porto), men vi overfører
også gerne din præmie via netbank - kontakt Birtha tlf. 7522 0367 eller mail
birthaschmidt@n:gLtlk med oplysning om bank kontonr, hvis du ønsker præmiebeløb

overført.
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En kæt men glad Aksel Hansen på

havnen i Skagen. Han har lige gen-

nemført cykel løbet "Cykel for sagen

- fra varde til Skagen".

Som idrætskoordinator i Frederiks-

havn Kommune var en det fornøjelse

af modtage 120 ryttere på havnen i

Skagen - og særligt når Horneborge-
re er med. De to foregående år har
Anni Thomsen været med og altså i

år Aksel Hansen.

Søren Vestergaard Pedersen (Søren

Brugs)
ldrætskoordinator

Sundhedsfremme og forebyggelse
Frederikshavn

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9. VARDE

TLF. 7522 14 14

INDSAMLING AF LOPPER v
4035 0295
2368 8954
2338 1781

Thomas Sønderskov

Claus Holgaard

Viola Krog

2337 3756
3134 0419
2946 5398

Christina Sønderskov
PoulH. Guldager
Trine Knudsen
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KIR ET

Vi befinder os lige nu på grænsen til efteråret - markeret ved efterårsjævndøgn (søn-

dag den 22. september), hvor dag og nat er lige lange. Og så får mørket mere og mere
magt, indtil det ved vintersolhverv vender igen, Kirkeligt er vi i den 4, og sidste periode i

kirkeåret, Trinitatis, som varer indtil det nye kirkeår begynder 1. s. i advent. Trinitatis-
tidens liturgiske grønne farve symboliserer vækst: Troens vækst i os. Evangeliets på-

stand er, at vort liv grunder i noget evigt og uforanderligt: Guds virkelighed. Denne
evangeliets påstand er vi døbt på. Trinitatis{idens prædiketekster handler, hver på

deres måde, om det liv, vi som døbte bør leve, spændt ud mellem tiden og evigheden,
som vort liv er. Teksterne handler om, hvordan vi skal omgås og forvalte det værdifulde
her i tiden i lyset af evigheden. I begyndelsen af perioden mest i et udviklingsperspek-
tiv: Hvordan vi kan vokse som mennesker. I periodens slutning mere som modsætning,

konflikt i lyset af den himmelske dom oq tidemes ende.

HøJSKOLEDAG I 2014

Højskoledagen bliver lørdag den 1. februar 2014 i Horne Kirke kt. 9.30 og efterføl-
gende på Home Kro. Vi kan allerede nu afsløre, at tidligere præst og salmedigter
Holger Lissner medvirker. Der vil senere komme nærmere information om højskole-
dagen inkl. dagens foredragsholder.

hedsrådet

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

BanlcoWubben

'øSTERHERREDS SENIORKLUB

Torsdag den 10.

oktober kl. 13.30

Foredrag i Kulturhuset iØlgod.
Journalist og forfatter Jens Navntofte vilfortætte om sit arbejde

som udenrioskorresoondent i Mellemøsten.

Tirsdag den 5. no-

vember
Efterårsmøde i Kulturhuset i Ølgod.
lndhold og tidspunkt ikke fastlagt, men vi satser på noget sang

oo musik.

Tirsdag den 3. de-
cember kl. 16,30

"Som vi plejer" - bowling, bpisning og pakkespil i Grind-
sted Bowlingcenter.
Tilmelding til Erik Andersen7524 6855 / 2133 9070 senest 1.

december.
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KIRKETIDER

Søndag 15.09.2013 lngen

Søndag 22.49.2413 kl, 10.30 Høstgudstjeneste

Søndag 29.09.2013 kl. 19.30

Søndag 06.10.2013 kl. 10.30

Søndag 13.10.2013 k|.09.00 Lars B. Nielsen

Søndag 20.10.2013 lngen

Søndag 27 10.2013 k|. 09.00
Søndag 03.1 1 .2013 kl. 10.30

Søndag 10.11.2013 lngen

M
M

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 7526 4055

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark
flf 5223 0085
ilt.2288 4197

NY PRAKSIS VED

Dåbs-forældrene har nu rnulighed for at sætte deres eget personlige præg på den store

ved at første salme

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

På forsiden på www.home-varde.dk er der kommet link til Horne Kirkes hjemmeside.
Vi håber, at det dermed bliver lettere at følge med i, hvad der sker i kirken.

HORNE KIRKE FAR NYT TELEFONNR.

Horne Kirke (kirkegården) nedlægger snart fastnet-telefonen, hvorfor du fremover
bedes benytte telefon nr. 5223 0085.
Sognepræstens telefon nr. er uændret.

Graver Kristen Kroo oo Meni

SIIøT VORE ANTiIOOICøRER . DE STøT'ER.OA

KONFIRMANDSTART

De nye konfirmander begynder at gå til præst torsdag den 5. september i Tistrup..Der
var gudstjeneste for konfirmanderne og deres forældre onsdag den 28,august kl. 19.00

i Tistrup kirke og torsdag den 29. august i Horne kirke med efterfølgende info-møde.

Konfirmationsdatoen i Horne kirke er søndaq den 4. $aj 2014 kf 10.00, _ _*__
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AKTIVITETSKALENDER 201 3

sept. 18.09.2013 Homelunds Venner. Høstlest på Hornelund

19.09.2013 Familie og Fritid, Tur til Naturmælk i Tinglev

22.09.2013 Horne Menighedsråd. Kirkekaffe og høstgudstieneste

28.09.2013 Home Havekreds. Plantemarked i Tambours Have

28.09.2013 Høstfest i Horne Hallen

okt 01.10.2013 Dagli'Brugsen. Vinsmagning

05.10.2013 Home 4H. Arsmøde

06.10.2013 Spejderne. Loppemarked

09.10.2013 HornelundsVenner. Sangaften

20.10.2013 Togudstilling i Home Hallen

22.10.2013 HornelundsVenner. Foredrag

22.10.2013 Horne Støtteforening. Generalforsamling

nov. 02.11.2013 Horne ldrætsforening. Revy

03.11.2013 Spejderne. Loppemarked

08.11.2013 Horne 4H. Aktiv nat

09.11.2013 Gymnastik. Børnedag i Ølgod hallerne

13.11.2013 HornelundsVenner. Sangaflen
13.11.2013 Familie og Fntid. God mad og julemarked på Horne Kro

16.11.2013 Gymnastik Børnedag i Blåvandshuk ldrætscenter

23.11.2013 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen

23.11.2013 Horne 4H. Julemarked i Horne Hallen

dec. 01.12.2013 Spejdeme.Loppemarked
fi.12.2013 Horne Menighedsråd. Gospelgudstjeneste
11J2.2013 HornelundsVenner.Sangaften
13.12.2013 Juletræsfest
15.12.2013 Juleoptog

jan. 08.01.2014 Homelunds Venner, Sangafien
febr. 01.02.2014 HomeMenighedsråd.Højskoledag

07.02.2014 Horne Jagtforening. Generalforsamling
12.02.2014 HornelundsVenner. Sangaften

marts 14.-

16.03.2014 Gymnastik. Forårsopvisning i Ølgod og ?
12.03.2014 HomelundsVenner.Sangaften
22.$.zAM Home Gymnastikforening Lokalopvisnrng i Horne

juni 06.06.2014 Sportsugen, Amin Jensen jubilæumsshow

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 etter 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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fistrup-Bounum
SMEDE- og MASIilMORRETNING Y'

AuL VVS-inst

Ølgodvej l48n Bounum,6870 øLGOD
Trf.75 26 0l 55

v/Chr. Gram. Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bittlf. 2\226801120330163 Efi'
EoRNstfuaø&alel
.,OHI'I BORG HAilSEil
HOnxE . 6to0 VAf,oE - tLF: 76 26 tXl $l

sKo. DåIriErø, . HERRETø|

Mødelokaler op lil ca. 100 pers.

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www_.ajensenbller.dk
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