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HORNE IDRÆTSPARK
indbyder til uformel reception i Horne Hallen

Lørdag den 20. april fra kl. 11 til 14
Kom og vær med til at markere indvielsen af vores nye tilbygning

og 75 året for Horne ldrætspark.

Vi byder på et lille traktement og håber I har lyst til at tilbringe

nogle timer i hyggelig samvær.

Alle er velkomne.

På gensyn

Horne

AKTIVITETSDAG I VIKINGELUN DEN

SøNDAG DEN 28. APRIL 9.30 - 12,00

Kom og vær med - ingen tilmelding - gratis at deltage
I samarbejde med Varde Kommune og DGI Sydvest arrangerer foreninger i Horne en
dejlig aktivitetsdag i Vikingelunden, hvor der vil være mulighed for at prøve følgende
aktiviteter:

. Guidet gåtur på Vikingestien
o ACT.træning
. Løb for alle
. 0rienteringsløb
. Kajak På søen

Tag tøj på efter vejret og få en sjov dag sammen med familie og venner
Som afslutning serveres der lækker varm suppe med brød fra Horne Hallens Cafeteria.
Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen: lenebrianhansen@qmail.com eller tlf. 4025

4977

Arbejdsgruppen/Lene Jensen

Se konfrnrlandlisHrr i ffi numnwaf Homryshn
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INFORMATIONSM øDE I DAGL| BRUGSEN, HORNE

Den 23. april2013 på Horne Kro kl. 19.00

Dagsorden:
Velkommen
Præsentation af ny uddeler (Martin Hansen)
Præsentation af Dagli Brugsens situation v/Allan
Valg af butiksrådsmedlemmer for næste periode
Evt.

Ca. kl.20.00
Vinsmagning v/den nye uddeler
Vinsmagning af 7 forskellige vine fra oversøiske lande samt diverse smags-
prøver på osUspegepølser fra delikatessen i Nr.Nebel.
Billetter til denne aften afhentes i Dagli Brugsen senest den 19.april.

Vi glæder os til at se ier/Martin, Allan, Britta oq Linda

Dagli'Brugsen Horne

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

FORÅRSFEST PA KROEN

Fredag den 10. maj 2013 kl. 14:00
Kl. 14:00 Pokerturneringen starter - deltagerpris 20 kr.

Der er igen i år en flot præmie til vinderen.
Kl. 16:00 - 't7:00 Happy Hour i baren (gælder ikke ølkort og cigaretter)
Kl. 18:00 Buffet - bl.a. helstegt pattegris sponsoreret af Simon Høj, og bage

kartofler sponsoreret af Frede og Marianne Holm samt salatbar.
Pris 100 kr. pr. kuvert.

Kl. 20:00 - 21 :00 Shotstilbud - 10 shots for 1 00 kr.

Bindende tilmelding senest 1. maj 2013 på mail til festpaahornekro@gmail.com
Vi ser frem til en god fest, og HUSK overskuddet går til renovering af kroens toiletter.
sidste år blev overskuddet ca. 15.000 kr., vi håber på mindst tige så meget iår. Efter
denne fest påbegyndes renoveringen.
Vi håber at se mange festglade mennesker - alle er velkomne.

Mange hilsner lda, Susanne, Carsten, Anne Mette, Ulrik og Sanne
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klokken nittEn fra p-pladsen ved stadion

Der er mange Præmier undervejs

Det gældEr ikke om at komme først!

Det hanDler om motion & frisk luft

Snak & herligt sAmvær
Meget bilLigt - kun 2 kr pr, gang.

Der cykles om onsdagen kl. 19.00 - start-/lodtrækningskort kan købes fra kl. 18.45. Mød

op Sammen med børn og tag naboen og bekendte med, så bliver vi mange cyklister i år.

Medbring gerne vand/frugt til pausen. Vi cykler en passende tur ca. 10-15 km afhængig

af vejret med stop undervejs, hvor vi ser forskellige spændende steder samt trækker lod

om sponserede gevinster. Se programmet efterfølgende med start onsdag den 1. maj.

1'maj:Dercyklesturtil''kæmpe''-vindmøllerneiounbøl.
8. maj: Vi cykler tur til Hindsig Ridecenter, hvor vi skal se centret, som jo i år skal danne

ramme for 4-H dyrskuet i september. Måske der bliver mulighed for en lille ridetur.

15. maj: Efter cykeltur slutter vi hos Tove og Torben Ellegaard, som har sagt ja til at vi

må komme og se og høre om deres økologiske kvæggård.

22. ma1: Efter en cykeltur slutter vi hos Boumatic, som vil vise os fabrikken og måske

byde på en forfriskning.

29,maj: Vores egen afslutningstur ender som altid i Vikinglunden, hvor vi hygger med

kaffe og kage, som i år er sponseret af ANDELSKASSEN.

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

TOUR DE PEDAL 2013

SnarT er det tid igen

til årets TOur de Pedal

hUsk det er for alle

stoRe og små!

Vicykler alle onsDage i maj

,;HJ;I:'

Dagmar Kristiansen - Hanne Burkarl- Else Jochumsen & Linda Møller

PRÆMlEWHlSTpræmiewhistiHorneHallensmødelok,,.-w€

den 29. april, 13. mai os 27. maj
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ER VI KLAR TIL ACT TRÆNING . I VIKINGELUNDEN

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 vægtstønelser) sandsæk-

ke, forhamre, traktordæk, trækævler, bildæk og selvfølgelig brug af de forskellige red-

skaber på vores stationære bane. Kun fantasien sætter grænser. Man træner funktio-

nelle øvelser, styrke og puls og får hele kroppen med.

OPSTART: Mandag den 15. april2013 - lalt 10 mandage, dog ikke den 3. juni,

hvor der er sportsuge - Sidste træning den 24. juni.

TIDSPUNKT: Kl.lg.00iVikingelunden

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 naturba-

nen kan mindre børn sagtens deltage.

PRIS: Der kan vælges i mellem følgende betalingsmuligheder:

150 kr. pr. person for 10 træninger

300 kr. for en husstand for 10 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 trænes.

Arrangør: Arbejdsgruppen for Aktiv i Naturen i Horne

Ved spørgsmål kan du kontakte: Anette Schmidt 7526 0150, Tina Hedegård 7526 0107

eller Lene Jensen 4025 4977

Tistnrp Dyreklinih

ST;å(
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INVITATION

Horne menighedsråd inviterer hermed til "Musikandagt og menighedsmøde" i Horne

Kirke onsdag den 15.05.13 kl. 19.00.

Kirkens dygtige organist vil medvirke ved musikandagten, hvor hun vil vise sin kunnen

på orglet.

Der er derefter menighedsmøde, hvor menighedsrådet inviterer til dialog omkring øn-

sker til aktiviteter i og omkring Horne Kirke.

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

Menighedsrådet serverer kaffe/the.
Horne

INDBYDELSE TIL VIRKSOMHEDER OG ENKELTMANDSVIRK-

SOMHEDER I HORNE SOGN

Per Jespersgaard og jeg er repræsentanter for Udviklingsrådet HHST. Da Per sidste år
blev valgt ind, blev vi hurtige enige om vores rolle i forbrndelse med udviklingsrådsarbej-

itet. Vi valgte 3 punkter ud af materialet fra Kommunen.

. . Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger/forening

. Varde Kommune har valgt at give udviklingsrådene officiel status som hørings-

berettigede i lokale anliggender

. Udviklingsrådene er formelt indblandet i den kommunale planstrategi i Varde

Kommune

Vi indkaldte til et formandsmøde i foråret, hvor alle formænd for alle foreninger i Horne

Sogn var inviteret. Alle foreninger er blevet opfordret til at sende formanden. Hvis det
ikke var muligt så en repræsentant for bestyrelsen. Vi mødte en stor opbakning til for-
årsmødet. Det samme gjorde sig gældende til efterårsmødet i november 2012. Vi har
haft et par gode møder, hvor både Udviklingsrådet og foreningerne kommer med infor-
mation omkring, hvad der sker i forhold til kommunen og i sognet.

Allerede på første møde talte vi om, at vi godt kunne tænke os at invitere virksomheder

og enkeltmandsvirksomheder i Horne Sogn med til møderne. På det seneste møde blev
vi opfordret til at invitere via Horne Posten.

Hvis I kunne tænke jer at deltage iforårsmødet den 29. maj 2013 kl. 1900 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' 

Venlig hilsen per Jespersgaard og Anton peder Nielsen
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KROKET

Nye spillere tilbydes 3 måneders prøvetid.

Mandag den 29. april lnviterer vi nye spillere, der vil prøve at være med til træning.

Vi vil denne eftermiddag prøve at øve slagteknik på baneme. Vi begynder k|.14

I medbringer selv kop og kaffe, så har vi brød med

Køller kan lånes.

velmødt
hilsen

HORNE HAVEKREDS
PROGRAM 2013 flqrom-

Onsdag den 15. maj - Havebesøg
Vi besøger en have i Nordenskov ved Hanne og Per Mikkelsen, Skelhøjvej 7, Oved og
6n i Næsbjerg ved Helle og Kenneth Ladefoged, Hovedgaden 71.For at følge havernes
udvikling og forandring laver vi et besøg mere onsdag den 7. august.

Medbring selv kaffe og kage.
Afgang fra kirken i Horne kl. 19.00

Lørdag den 25. maj - Plantebyttedag 10.00 - 12.00

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.

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.

SI9T VORE AISPIGORER.DG $llffTEfi OC 7



HORNE 4H {1rf
Så er vi i gang igen og der er stadig pladser at få.

Vil du lære eller blive dygtigere til nogle ting, er det værd at overveje, om du skulle mel-
de dig tilet hold i4H.
Tænk at overraske familien med en dejlig gang aftensmad eller en hjemmebagt kage, at
forære en gave, som du selv har lavet, til en du holder af, lære dyrene at kende og finde
ud af hvor maden kommer fra.

Vi laver aktiv nat og tager også på udflugt, i år på morgenvandring i Givskud og klapper
næsehomet og fodrer kæmpeodderen.

Der er masse af muligheder, så skynd dig at komme med i vores sammenhold.

Skynd dig at melde til. Ring til Jette Poulsen 2481 8463

Vi glæder os til du kommer med.

Hilsen Horne 4H.

HORNE 4H &f
Lørdag den 15. juni kl. 8.10 - Go'morgen Zoo i Givskud

Har du nogen sinde prøvet at klø et næsehorn bag ørerne? Nu har du chancen.
Kom med en tur bag kulisserne i zoo.

Vi besøger udvalgte stalde og siger godmorgen til dyrene. Vi kommer helt tæt på næ-
sehornene, og måske har du lyst til at give den et æble.
Vi kommer også i løvestalden, hvor der kun er 'l meter mellem dig og løven.

Efter morgenbesøget kan du boltre dig i parken og se alt du har lyst til resten af dagen.
Turen er for hele familien og er gratis for alle børn med medlemskort.
Voksne med medlemskort betaler 100 kr., voksne uden medlemskort 250 kr. og børn
uden medlemskort 135 kr.

Der er plads til 50 i bussen, så det er efter først til mølle princippet. Skynd dig at melde
dig til denne fantastiske oplevelse - bindende tilmelding senest 1. maj på mail

eller mobil 2481 8463

frotmeKro G oile s els kab s/mo delokole r.

Hlrygetig krostue og krohave.

W leverer også nad ud af husel

W ses hilsen Kircten & Kurl
TE 75260019

På Horne Kro - er mnden øltid go' E-mail: kirsten.hansen@surfrnail.dk
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SvDBANK ÆNDRER ÅeNtNcsnDER I TISTRUP

Ændrede kundebehov får Sydbank til at justere åbningstiderne for bankens filial i

Tistrup. Samtidigt øges fokus på rådgivning, der efterspørges af kunderne.

Kundernå i Sydbank benytter sig i stigende grad af netbanken, mobilbanken og bankens

hjemmeside, når de skal klare de daglige bankforretninger. De færre fysiske bankbesøg

mærkes blandt andet i Sydbanks filial på Storegade i Tistrup, hvor banken nu justerer

åbningstideme.

- Kunderne bruger os i højere grad til rådgivning frem for almindelige bankforretninger.

Der er derfor ikke længere grundlag for at holde åbent alle ugens fem dage i Tistrup,

forklarer Brian Knudsen, der er områdedirektør for Sydbank Vestjylland.

Fra 1. aprilvilfilialen iTistrup have åbent torsdag og fredag, hvor bankens kunder
kan få rådgivning som normalt. Mandag, tirsdag og onsdag vil Tistrup-rådgiverne
kunne træffes i Sydbanks filial på Torvegade 11 i Ølgod.

- Vi har i banken meget fokus på at fastholde det høje faglige niveau blandt rådgiverne.

Et tættere samarbejde mellem rådgiverne vil give en øget videndeling, der i høj grad

også kommer kunderne til gode, siger Brian Knudsen, der også peger på Sydbanks

telefonrådgivning, hvor kunder kan få rådgivning fra klokken 8:30-20:00 på de fleste

hverdage.

Sydbank beholder både pengeautomaten og døgnboks i Tistrup. De justerede åbnings-

tider får ingen betydning for kundernes kontonumre, Dankoft eller lignende.

Filialdirektør Kurt Jørgensen overtager ledelsen af den samlede filial med Tistrups nu-

værende filialchef Marianne Christensen som stedfortræder. Der bliver altså ikke tale om

afskedigelser iforbindelse med de ændrede åbningstider.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6882 Tistrup . tll. 74 37 69 30 ; sydbank.dk
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TORVEDAG I HORNE. LøRDAG DEN 17. AUGUST 
€

En dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende 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 festlig.

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 børn i

form af en hoppeborg og el-biler.

Vær med til at gøre Home synlig både for gamle Horne borgere, for tilflyftere 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.

Herefter kan der handles i alle boderne.

For en stadeplads kan du kontakte Kirsten Jeppesen, tlf. 7526 0257 eller Mads Gulda-
ger, t|f.2184 3542.

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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BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN

Man vil stadig kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive hængt kalender-
blade op i det lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan man skrive sine affangemen-
ter (skiv navn og antal deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har plan-
lagt anangementer 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

HAR DU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING?

Hvis ikke, vil vi hermed opfordre dig til at gøre detl Dit medlernskab vil støtte og styrke

alle de opgaver og tiltag, som Horne Sogneforening arbejder med - og du vil aktivt
være med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo.

Årligt kontingent: Husstand (par) 200 kr.

Husstand (enlig) 100 kr.

Du kan indbetale i Horne Andelskasse : Reg. Nr. 7725 - konto nr. 5003616 eller betale

kontant til Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18 eller kontakte kasserer-Lise Jeppesen på

tlf. 75260266 eller på mail li@liseoqvalle.dk

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn
Horne

(æ

i$

INDSAMLING KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Søndag den 7. april havde Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling

Der blev indsamlet 1 3.1 26 kr. i Horne (12.820 kr . i 2012)
I området Varde gl. kommune blev der indsamlet 146.000 kr. (125.140 kr. i 2012).

Tak til giverne, indsamleme, Horne Skole der lånte os lokaler og HorneHallens cafete-
ria, der havde sponsoreret rundstykker.

Bessie.oq Kurt

STøTUOREA}IIOT'GøRER-T'ESTøTTEROA 11
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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 Glticksburg, 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, entreer, guider, frokost
(madpakker), eftermiddagskaffe. Vi slutter af med aftensmad på Horne Kro.

Tilmelding senest mandag den 13. juni 2013 til Ellen, tlf. 7526 0663 / 2014 7563 eller
Erik' tlf' 7526 0215' 

Horne pensionistforening

HORNELUNDS VENNER - UDFLUGT

Hornelunds Venner afholder udflugt mandag den 24. juni 2013.

Turen går til Vedersø Kirke, hvor tidligere efterskolelærer Knud Tarpgaard, Vedersø vil
give en kort orientering.

Ved siden af kirken ligger Vedersø Kulturcenter. Her skal vi have eftermiddagskaffe, og
derefter 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
fremstår som museum.

På hjemturen kører bussen ned langs Vestkysten.

Udflugten er først og fremmest for beboeme på og ved Homelund, men andre interes-

serede vilogså få mulighed for at deltage, så længe der er pladser i bussen.

Nærmere senere.

Hornelunds Venner

Th'dl banko i Hornehallen hver torsdag
kl' 1e39 os støt *u**ffi;, 

bben
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HORNE PENSIONISTFORENING

Pensionistforeningen har afholdt generalforsamling med god tilslutning.

Der har i vinter været afholdt 20 mandagsmøder med særdeles god tilslutning. Vi havde

også en vellykket udflugt til Mariager med fyldt bus.

Bowling er ændret fra mandag til torsdag formiddag. Der er fortsat plads til flere, hvis

der er nogle, der har lyst til at være med, da vi ikke bruger alle baneme.

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen af Erik Sørensen og Hans

Thomsen.
Bestyrelsen v/Hans Thomsen

Bestyrelsen består af: Ellen Damsgaard, Kirsten Aas Christensen, Kirsten Jeppesen,

Erik Sørensen oq Hans Thomsen.

(*

VINTERSFMT
KRIEMMERGADE 9 . VARDE

TLF.75 22 14 14
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Tirsdag den 14, maj

.øSTERHERREDS 
SENIORKLUB PROGRAM 201 3

Bustur til Filsø.
Afgang fra Torvet i Ølgod kl. 12.30, Home kl. 12.40

Tidligere bestyrer på Filsø, Niels Peter Nielsen, kommer med

som guide.

Tilmelding til Johannes Nielsen, 7524 1151 / 5095 0235 senest

10. mai

TUREN EÅN TII SPREEWALD OG BERLIN
Den 2. - 8. september

Første dag kører vi med passende pauser til vores hotel i byen Burg.

Spreewald er et frodigt moseområde, der dækker et areal på 475 km2 og ligger i det

sydøstlige Brandenburg 100 km sydøstfra Berlin. Spreewald erca.55 km lang og 15

km bred. Der er i alt :1500 km vandvej. Man kommer rundt i området på cykel, kano eller
på pramme. De typiske huse er af træ med stråtag, ofte med udskårne slanger på taget

- det bringer lykke der på egnen. Bådene stages frem. Byeme og livet er indrettet efter
de betingelser vandvejene giver. Kun ambulance og politi rykker frem med motor. Ro,

stilhed og eventyr. Her kommer vi ud at sejle på nogle af de små floder i specielle både.

Vi vil også køre forbi de store gamle brunkulslejre. En af dagene kører vi til Dresden,

hvor vi skal se den flotte og nyrestaurerede Frauen kirke, hvor frivillige har samlet pen-
ge ind for at få den restaureret efter krigen.
Efter besøget i Dresden og Spreewald kører vi til Berlin. For at få et indtryk af denne
sprudlende storby, der som en fugl Føniks har rejst sig af nazitidens politiske følger og

2. verdenskrigs ruiner, køres først en byrundtur med lokal guide. Den fører os forbi de

kendte, historiske og kulturelle seværdigheder, som fortæller om byens status som

kurfyrstelig og kongelig residensby og senere rigshovedstad for kejseren og Hitler og

siden genforeningen igen regeringsby for forbundsrepublikken. Vi kører gennem de

berømte, pragtfulde gade Kurf0rstendamm og Under den Linden og ser deres modsæt-
ninger i det tidligere Østberlin, bydelen Kreuzberg også kaldet "lille lstanbul". Selvfølge-
lig skal vi gå gennem byens berømte port, Brandenburger Tor og skue ud over byen fra
rigsdagsbygningens berømte glaskuppel. Historien vil også tale til os på udflugten til

den preussiske konges residensby Potsdam med det overdådige slots- og parkanlæg,

Sanssouci, hvor vi vil betages af al den skønhed under rundvisningen. Vi passerer det
beskedne modsætning slottet Cecilienhof, hvor de allierede sejrsmagter forhandlede
sig frem til Potsdam-aftalen, som førte til Tysklands deling og jerntæppet mellem øst og

vest. Men der skal også være tid til en slentretur på Kurftirstendamm og måske lade sig
friste af tilbuddene i Europas største varehus KA DE WE.
Frokosteme på forskellige restauranter vil give kærkomne pauser i dette væld af ind-

tryk.

s

e
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Pris: 6.650 kr. ved min. 40 personer (+ evt. enkeltværelsestillæg kr.)

Prisen dækker: buskørsel, helpension på hele turen, ophold i dobbelt værelse, guider

og entreer.

Bindende betali senest 1. 201 3.

voLLEyBALL-sA ER sÆsoNEN 2012-2013 SLUT 
ffi w

Det har været en spændende sæson, da Horne lF Volleyball for første gang har haft 2

hold med i Mix tumeringen. Spillerne valgte meget tidligt i sæsonen, at de ville spille

turnering i stedet for bare at træne.

Så der blev meldt 2 hold til i C-Mix turneringen - begge hold klarede sig godt, det ene

dog så godt at de vandt efterårsturneringen, samt forårs turneringen, så det må siges at

være en kæmpe succes for Horne Volley

Næste sæson har det ene hold valgt at rykke op i B-Mix.

Der har dog været udskiftning i løbet af sæsonen pga. arbejde og andre klubber, men alt
i alt er trænerne godt tilfreds med sæsonen.

Håber at se flere til næste sæson 2013-2014. Der er altid en ekstra plads, så hold dig

endelig ikke tilbage. Vi starter den 11 . september 20'l 3.

Velmødt 
Træner, søren Kristiansen

Hornes 2 hold i C-mix (dog er der nogen der ikke er med på billedet)

Årets Navn blev Lars Christensen
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DET LYKKEDES IKKE.......!

Mit forsøg på at blive opstillet på Venstres liste til det kommende byrådsvalg, gik ikke

som jeg forventede. Trods stor opbakning på opstillingsmødet, blev jeg alligevel slået

med syv stemmer. Tillykke til Stig Leerbeck og tak til de mange der mødte op for at

stemme på undertegnede.

Nu får Stig Leerbeck (SL) så chancen og muligheden for at vise sit værd som Hornes

repræsentant i det kommende byråd, forudsat naturligvis at han kan samle tilstrækkelig

mange stemmer ved valget til november. Jeg vil godt opfordre til at man, til den tid

stemmer på vores lokale kandidat, uanset om man som Horneborger syntes at have et
manglende kendskab til SL eller måske ikke er fuldstændig enig i Venstres partipolitiske

grundlag, det vigtigste er at vi bliver synlige i byrådet. Jeg ved at SL frern til valget vil

gøre alt hvad han kan for, lokalt at blive klædt godt på til valget, dette mener jeg at vi i

fællesskab skalhjælpe ham med.

Om end mange forskellige meninger og udtalelser omkring SL, så er han faktisk et gan-

ske almindeligt menneske med begge ben på jorden, han brænder, som de fleste af os
andre, for Hornes overlevelse, - udvikling og fremtid. I bund og grund, så tror jeg'på at
SL kan blive en god repræsentant for Horne, en der bliver lyttet til:

Vi fortjener ikke endnu en periode udenfor det selskab der sætter dagsordenen for
Kommunen, og dermed også for Horne.

Kurt Burkarl

UI}GAVE I\TR.328
STOF SENEST LøRDAG DEN IT. MAJ
TIIIKOMMERSENEST
LøRDAG DEN 25. MAJ

I]DGAYE F{R 329
STOF SENEST IrøRDAG DEN 3. AUG.
I.]DKOMMNR SENEST
I.øRDAG DEN 17. AUGUST

Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 7522 0367 , birthaschmidt@mail,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
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75223838

P.g.a- Pit scn vilfor scnt $Iewcdc irrdlæg$ent briee bragl i
augretnffi.
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GYMNASTTKOPVTSNTNG THORNE HALLEN .",tK,

lgen i år havde vi en fantastisk afslutning på vores gymnastiksæson. Lørdag den 23.
marts løb den årlige lokalopvisning af stablen i Horne Hallen. Fuld hus og som sædvan-
lig et godt publikum. To af vore egne hold havde været i Oksbøl weekenden før til områ-
deopvisning, mens de øvrige hold havde både generalprøve og premiere. Alle gymna-

ster og ledere havde selvfølgelig set frem til aftenen, da det altid er en fomøjelse, når
der er et rigtig godt publikum.

Udover vore egne havde vi 5 hold ude fra. Første gæstehold var Juniortræningsholdet
fraØlgod, hvorT lokale pigerer med på, og de viste os en rigtig god opvisning. Næste
gæstehold var Powertumbling fra Outrup. De er i alderen fra 7 til 18 år. De begejstrede
som sædvanlig, da de fyrede rigtig mange flotte spring af og også havde et lille show
indstuderet. Det er en fornøjelse at se deres entusiasme. så havde vi som sædvanlig
besøg af motionsmændene fra Tistrup, hvor der også er rigtig mange mænd fra Horne
med på. De havde i år fået følgeskab af damerne fra Varde, som de har en fællesserie
sanmen med. På dameholdet var også deltagelse fra Home. Som afslutning på en rigtig
dejlig aften havde vi besøg af Bramming Gymnastik- og ldrætsefterskole med en enkelt
elev fra Horne.

De var aftenens største hold med 130 elever og de havde lidt udfordringer med pladsen,
men det gik. Midt på aftenen havde vi alle vore ledere og hjælpeledere på gulvet, så de
kunne få en STOR TAK for det frivillige arbejde, de hvert år yder til stor glæde for alle
vore gymnaster. Den 16. maj skalde alle sammen med bestyrelsen til Varde og opleve
DGls verdenshold med showet ZOOM.
På gensyn til næste sæson. Hold øje med programmet
varde.dk eller her i Home Posten

o

på hjemmesiden: www.horne-

HGF/Lene Jensen

HORNE GYMNASTIKFORENING
Beretning februar 2013

Så er det tid at se tilbage på et år i det frivillige foreningsarbejde
Selv om vore medlemmer er bevidste om, at det er vigtigt at få sig rørt, så har vi desvær-
re haften nedgang i denne sæson. Vi har kun ca. 150 gymnaster. Det er både på vok-
sen- og børnehold at deltagerantallet er faldet.
lmarts'20'12 havde visom sædvanlig vores traditionelle forårsopvisning og som altid var
der stor opbakning til den. Vi har af publikum og deltagere, der kommer rundt til flere
opvisninger fået at vide, at vi godt kan være stolte af vores opvisningsaften. Grunden er,
at det er et meget kompetent og fantastisk publikum, som bakker op om hele aftenen og
ikke kun kommer for at se et enkelt hold.
Endnu har vi ikke de store problemer med at finde instruktører.
Vi'lægger meget vægt på at pleje vore instruktører. I år har de fået en ny træningstrøje
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med navn broderet på. Endvidere opfordrer vi dem meget til at tage kurser. I år skal vi

den 16. maj ud at se Verdensholdets opvisning i Varde.

Sommeraktiviteten "Aktiv i naturen" og ACT træning i Vikingelunden er vi også rigtig

glade for at have sat i gang, der er dog plads til flere aktive.

I samarbejde med Varde Kommune alholder vi et arrangement i Vikingelunden den 28.

april kI..9.30 - 12.00

Da Varde Kommune er en Breddeidrætskommune vil de gerne være med til at vise de

dejlige udendørsområder frem rundt i kommunen.

Hvad mon fremtiden byder?

Vi må nok se i øjnene, at vi skal have noget samarbejde med naboforeninger indenfor få

år, da børnetallet som bekendt er faldende.

Måske er det igen tid at drøfte "Horne United" og sammenlægning af sportslige aktivite-
ter.

Vort ønske er at få hallen delt op med en skillevæg. Det kræver selvfølgelig, at der skal
skaffes en pæn sum penge. Alle idrætslige aktiviteter ville så kunne samles i hallen. Vi
ved jo ikke hvor længe vi har en skole i Horne.

TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år. Desværre har vi i det
forløbne år manglet et bestyrelsesmedlem, men vi håber, at vi nu igen kan blive fuldtalli-
ge. Jeg nyder det gode samarbejde med jer og glæder mig til endnu et år.

En stor TAK til alle vore ledere/hjælpeledere for jeres store arbejde, som er til glæde for
alle aktive medlemmer.

Selvfølgelig skal der også rettes en TAK til alle jer aktive, som hver vinter møder op i

gymnastiksalen og trofast deltager.

TAK til Marcus pedel på skolen, som vi også har det bedste samarbejde med.

TAK til Thorkil, Else Marie og Lisbeth i hallen og Ulla for dit arbejde med hvert år at ar-
rangere Juletræsfesten.

HORNE JAGTFORENING 2013.14

20142013 Kommunal flugtskydning. Tidspunkt kommersenere.
2U42013 Riffelskydning i Oksbø|, frakl. 17-20. Der vil være

skydning denne aften.

mulighed for

12152013 Riffelskydning iOksbølmod bevægelige må|, fra kl.'10-16,

Ved gercnt{orsamlingø blev k &tsJensen, som [f
netop harfejret sin 7O års fffig, va$ fitÅrcfs Jægieri--

HGF/Lene Jensen

Tilffie.
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BERETNTNG FOR HORNE SOGNEFORENING 2012 
€

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede den nye bestyrelse sig med undertdg-

nede som formand, Keld Jochumsen blev næstformand, Lise Jeppesen blev kasserer og
Else Jochumsen sekretær. De resterende og mindst lige så betydningsfulde i bestyrel-

sen er Ulla Linding, Jens Karlsen og Aksel Hansen.

I beretningen vil jeg kort fortælle om de forskellige ting, der er foregået i sogneforenin-
gens regi hen over åre|2012, ikke nødvendigvis i kronologisk rækkefølge. Hen over året
har vi, syntes vi da selv, været flittige til at informere om sogneforeningens arbejde igen-
nem Horneposten. Min beretning vil komme rundt om det meste af, hvad man har kun-
net læse i Horneposten, plus lidt af det løse!

Genbrugspladsen, Andelskassebygningen og Julebelysningen er noget, der har fyldt en
del i sogneforeningens aktiviteter i 2012.

Julebelysning: Et af de store projekter var jo spørgsmålet om julebelysningen. Der var
ved sidste års generalforsamling enighed om, at julebelysningen fortsat skulle være en
del af julehyggen i Horne. Selv om der var enkelte, der måske synes, at julebelysning i

både Asp, Stundsig og Bjerremose, ikke behøvedes, så vedtog vi alligevel, at der også
disse tre steder skulle være julelys i masterne. lnvesteringen her set sammen med den
totale investering kunne vi godt acceptere. I har alle sammen set det nye lys, og vi har i

bestyrelsen kun fået positive kommentarer til det. Målet om ny julebelysning i Horne blev
nået ved hjælp af midler fra Støtteforeningen, Torvedagsudvalget og Fonden til forskøn-
nelse af Horne sogn. Beløbsstønelser etc. hører vi om i regnskabet. Men i hvert fald en
tak til støtterne. Vi nåede ikke at få sat lys op i de tre forstæder til Horne, men vi arbejder
på sagen, idet vi afuenter et tilbud fra SydEnergi på prisen for at få klargjort masterne
lovligt til opsætning af julelys. Lovgivningen siger, at der skal være monteret et relæ i

hver mast tiljulebelysningen. Denne udgift har Kommunen valgt at betale i de master, vi
indtil nu har brugt tiljulelys. I alle de øvrige master skal vi selv betale for installationen,

og det er denne udgift, vi er i gang med at indhente tilbud på. Jeg vil dog godt garantere,

at der i år kommer lys i alle de påtænkte master i forstæderne til Horne.

Omkring Andelskassebygningen så har der igennem året været en dialog i gang, dog
uden at der er kommet noget konkret ud af det. ldeen med at overtage bygningen på
vilkår, der er rentable, er ikke mulig. Andelskassen vil dog stadig gerne på forskellig
anden vis støtte gode ideer i Horne. Vi arbejder på ideen om en informationsskærm ved
Brugsen, og vi tror da, at Andelskassen vil synes godt om denne ide!
I Vikingelunden er der i øjeblikket gang i udtynding og oprydning i træerne. Vi valgte at
købe os til denne opgave, som bliver ledet af Anni Schrdter. Jeg vil ikke komme ind på
drift og pleje af skove og parker i praksis, det ved Anni Schroter meget mere om. på
grillhytten bliver der snart sat et forhøjet tag på over bålstedet til at forhindre regnen i at
ødelægge hyggen omkring grillen.

Toiletbygningen står stadig flot og pæn på sin plads og gør nytte til glæde for rigtig
mange. Det samme gør grillhytten og i det hele taget hele Vikingelunden. Det er et godt
aktiv for sognet og andre, som efterhånden finder ud af eksistensen af Lunden. således
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har flere forskellige grupper udefra gjort brug af stedet til hygge og overnatning, og i den

forbindelse har vi valgt at opkræve et lille beløb, primært til dækning af udgifterne på

toiletbygningen til bl.a. papir rengøringsmidler, strøm og vand. Jeg vil vende tilbage til

det der med udgifter til forskellige ting. Toiletbygningen har heldigvis indtil nu været

forskånet for grimme ting som fx hærværk og lignende. Den væsentligste årsag hertil,

tror jeg,.er, at rummet altid tager sig pænt og rent ud. At dette er tilfældet, kan vi takke

de mange, der frivilligt har taget sig på at være med til at holde vores allesammens toi-

letbygning pæn og ren. Til alle jer skal der lyde en rigtig stor tak for hjælpen, og vi håber,

at I vilfortsætte. Tak skal I have.

Udviklingsrådet, hvori Horne er repræsenteret med de herrer Anton Nielsen og Per

Jespersgaard, er god til at fodre de forskellige foreninger med information fra Kommu-

nen. De opfordrede Sogneforeningen til at ansøge om 100.000 kr., som Kommunen

havde afsat til forskønnelse af byer. Vi sendte en ansøgning med forskellige ønsker til

forskønnelse af Horne, og minsandten om ikke vi fik tildelt 33.000 kroner til forskønnel-

se. Af de ønsker, vi havde til forskønnelse, er der indtil nu færdiggjort udlægning af gra-

nitskærver hele vejen rundt om kirken. Vores andel af arbejdet med dette var at udlægge

granitten, og til dette fik vi uvurderlig hjælp af Kristen Krogh - Tak for det. Et andet ønske

var at få pyntet op ved børnehaven ud mod p-pladsen. Dette er sat i gang. Endelig øn-

skede vi aifå malet autoværnet nede over bækken, og dette bliver gjort, når vejret tilla-

der det. Alt i alt nogle forskønnelser vi alle kan nyde godt af i bybilledet.

Byportaler: Ved de fire indfaldsveje til byen er informationsportalerne efterhånden ved

at gå til. Vi har derfor fået lavet fire helt nye, som snart bliver opsat, og ligesom med

julelyset, så håber vi også, at I vil tage godt imod disse nye informationsskilte og ikke

mindst bruge dem.

Græsslåningen i Vikingelunden har været lagt i hænderne på Chr. Andersen fra Malle.

Vi vil gøre brug af ham igen i år, og samtidig vil vi udvide arealet, der skal slås, således

at stierne bliver slået en anelse bredere. Defte har været ønsket fra flere, og alt i alt vil

det også se lidt bedie ud.

Snerydningen og den praktiske del heraf er fuldt og helt lagt i hænderne på Sdr. Malle

Maskinstation. Administrationen sørger Sogneforeningens kasserer for. Overordnet er

det dog et samarbejde mellem Sdr. Malle Maskinstation, Sogneforeningen og Kommu-

nen, der får snerydningen til at fungere. Ordningen fungerer, tror jeg, til de flestes til-

fredshed - nu er det jo heller ikke de store snemængder, der skal flyttes rundt på, så......

Omkring Vikingestien så havde vi på et tidspunkt en lille føler ude for at se, om vi kunne

få en indikation på, hvor mange der benyttede den. Vi havde i bestyrelsen talt en del om,

hvor meget vi skulle gøre ud af denne sti med hensyn til græsslåning og vedligehold.

Enden på dette er blevet, at vi i nødvendigt omfang holder græsset nede og vedligehol-

der efter behov.

Genbrugspladsen og dens fremtid er stadig uvisl Den nye såkaldte miljøstation er snart
færdig og klar til brug. Spørgsmålet er herefter, hvad der så skal ske med den resteren-
de plads, der hvor der nu ligger jord, og hvor Ølgaard sorterer genbrug, og kan vi stadig-
væk samle gammelt jern som nu? Vi ved det faktisk ikke. Vi troede, at vi kunne fortælle
mere her i aften, men et lovet møde med Varde Fonyning er blevet aflyst 2 gange. End-
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nu et forsøg her forleden på at få svar på, hvad vi fortsat kunne eller måtte med den

resterende plads, var også. forgæves. Vi kan kun sige, at vi ved det ikke! Det bliver

spændende at se, hvorledes det nye system med de forskellige spande kommer til at
fungere.

Torvedagen forløb jo på traditionel vis. Takket være det store arbejde som torvedags-

udvalget lægger for dagen.

Økonomien: Da jeg før talte om toiletbygningen, nævnte jeg lidt om økonomien. Dette
er efterhånden ikke en uvæsentlig del, ej heller er det uvæsentlig, at vi tager dette områ-
de alvorligt, når vi investerer eller sætter noget i gang. Det er jo ikke bare at købe eller
etablere noget, og så skal det nok gå af sig selv. Nej der følger som regel nogle omkost-

ninger med også efterfølgende med vedligehold og drift. Dette er vi måske tilbøjelige til
ikke at tænke så meget over i rusen og glæden over noget nyt. For eksempel så har
driftsudgiften på toiletbygningen i2012 været på omkring 18.000 kr. Det er alligevel

noget, vi skal tænke over, når vi tænker nye tanker og ideer i bestyrelsen, men også
som almindelig bruger og nyder er det vigtigt, at man forholder sig til dette faktum.

Visioner: I år forventer vi at kunne færdiggøre alle de igangværende projekter med
julelysene - nye byportaler - forskønnelsen med kommunale midler og så opsætningen

af en informations-TV-skærm ved Brugsen.

Medlemstallet i Sogneforeningen en kun lige over 50 % af sognets husstande. Jeg tror,
at vi måske skulle bruge nogle kræfter på at undersøge til bunds, hvad årsagen er til, at
ikke flere er medlem af sognets bredeste forening. Resultaterne af denne undersøgelse
skal vi så bruge, ikke til at lokke medlemmer til, men til at tilpasse foreningen, så mange
flere kommer til at føle sig tilknyttet som en del af helheden.

Tak: Sluttelig vil jeg godt takke alle de frivillige, der af lyst gør et stykke arbejde for, at
også Sogneforeningen kan fungere! Tak til alle jer, der siger ja, når vi beder om hjælp til
en opgave. Tak til de mange der sørger for at renholde toiletbygningen.

Tak til den øvrige bestyrelse for et fortrinligt samarbejde.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

Formand: Keld Jochumsen
Næstformand: Kurt Burkarl

Kasserer: Lise Jeppesen
Sekretær: Else Jochumsen

Nøne A1161 - 6870 Ølgod -Ttf.75 24 4d-33
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Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

9.20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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REFERAT FRA HORNE IDRÆTSPARKS G EN ERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 20. MARTS'2013 KL' 19:30

Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetællere:

Dirigent: Kurt Burkal, referent lrene Bennetsen, stemmetæller: Brian Hansen og Stig

Lerbeck

Kurt Burkal in'dledte generalforsamlingen med at erklære generalforsamlingen for gyldig,

idet den var annonceret iht. vedtægterne.

Formandens beretning v/Holger Schmidt:

I sidste årsberetning startede jeg med at sige, at det havde været et roligt år. Det kan

man så ikke sige om det forgangne år. I første halvdel ai2012 gik meget af tiden med

planlægning af tilbygningen, og der er faktisk en del, der skal falde på plads, inden et

sådan byggeri kan starte. Hvad vil vi have? Og hvad er der råd til? 2 vigtige spørgsmål

når sådan et projekt skal startes op. Vi fik lavet en tegning ved Konstruktørgården og fik

en ca. pris, som vi kunne bruge til at få finansieringen på plads. Der blev søgt 500.000

kr. ved støtteforeningen og det blev bevilget, resten blev finansieret ved egne midler og

et meget stort beløb fra Kristian Pallesen. I alt blev der budgetteret med en byggepris på

1,2 mil. kr. Oven i kommer så udstyret tilfitnesslokalet på ca.400.000 kr. Efterfølgende

skulle der så hentes tilbud hjem fra håndværkere og der skulle søges byggetilladelse. Så

er det man finder ud af, at ikke alt går efter planen. Vi havde håbet på at udgravningen

kunne have startet før sommerferien, men der var jo lige det med byggetilladelsen, det

kan tage lang tid at få igennem det kommunale system. I uge 32, lige efter sommerferi-

en, startede udgravningen og planen var, at byggeriet skulle stå færdig i løbet af novem-

ber-december måned, men det skulle vise sig, at det ikke rigtig holdt stik. Vi havde vist

glemt at bestille tørvejr. Det væltede ned med vand og projektet blev en del forsinket.

Bagefter måtte vi også erkende, at det tog meget lang tid at få væggene tørre, så male-

arbejdet kunne påbegyndes "Tålmodighed en dyd" Nu 8 måneder efter at vi startede, er

vi næsten helt færdige, og vi er i ldrætsparken enige om, at det har været værd at vente

på.

lfitness havde viåbent hus den 16. februar. Vivar selvfølgelig spændte på hvor mange

der kom, og det var jo bare rigtig godt besøgt. Vi har fået uddannet 2 spinning instruktø-

rer, men kunne godt bruge et par stykker mere, så vi håber på at nogle af dem, som går

til spinning får lyst til at få en uddannelse. Der er blevet uddannet 11 fitness instruktører

på et kursus som DGI holdt i vores nye flotte lokaler.

Et sådan projekt kommer jo ikke af sig selv, så herfra skal der lyde en stor tak til Horne

støtteforening og Kristian Pallesen for økonomisk støtte. Uden dem var vi nok ikke

kommet i gang med projektet. Tak til håndværkerne og Sdr. Malle maskinstation for godt

samarbejde og stor velvillighed, Horne ldrætsforening og Horne gymnastikforening for
hjælp i forbindelse med uddannelse af instruktører. Tak til alle de frivillige der har hjulpet

til i forbindelse med byggeriet (håber vi kan hække lidt på dem endnu, så vi kan blive

helt færdig) Tak til Thorkil for et kæmpe stykke arbejde og resten af personalet, som har

levet med byggerod i meget lang tid. Tak til brugerne som har udvist stor forståelse for
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de lidt besværlige indgangsforhold, der har været, og til sidst tak til bestyrelsen for det

store stykkå arbejde, der er blevet lavet i forbindelse med hal byggeriet.

Selv om byggeriåt har fyldt meget er der også blevet tid til andre trng Søren har fået

tjansen i SiV bg i forbindelse med ansøgnrng af midler fra udviklingspuljen, lykkedes det

ås at få penge til en pomfrit ovn, en grønsagshakker og penge til en frugtordning, som

har kørt hen over sommeren. (Der har været gratis frugt til alle ungdomsspiller efter

kampene.) Vi søgte også penge til en sportswall. Det viste sig at Varde kommune havde

en siående, som vi så overtog. Den er dog på grund af travlhed med byggeriet ikke sat

op endnu. Der har også været snakket og skrevet en del om hallernes gæld til kommu-

nerne, Først lød det, Som om at kommunerne ville eftergive gælden, det blev ikke god-

kendt, så skulle vi afdrage det over en 10-årig periode, og nu har man fra SIV side fore-

slået en afdragsordning over 20 år. Det har kulturforvaltningen så indstillet til kommunal-

bestyrelsen, o! mon ikie den lander der.

Vi hår deltagei i årets torvedag, hvor vi traditionen tro havde prøv lykken spil med En

rigtig god måde at få snakket med folk på. Vi havde også taget en tegning med af byg-

gåriåt, så alle kunne se, hvad det var vi havde gang i. Det var også dagen hvor SE kom

ired penge for salg af fibernet. En dejlig stor check, som godt nok var skrevet til HlF,

men hvad betyder det, når bare pengene går ind på den rigtige konto

lgen i år har der været modeltog udstilling og 2 gange baby basar. Som noget nyt har

fåtfene bag babybasar prøvet med en unge- og voksen basar. Det er dejligt, når der er

nogle som tør prøve noget nyt. Opstillingsmøde til borgmesterkandidat i Venstre er en af

de-aftner vi godt kunne bruge nogle flere af i Home, Ca. 750 mennesker i Horne hallen

tit kaffe. Eftei sigende fungerede det rigtig godt, så kom bare igen om 4 år.

Det blev også året, hvor vi oplevede hvordan det er, når halinspektøren bliver syge-

meldt. Vi klårede os igennem de første 3 uger med frivilligt arbejde til de mest nødvendi-

ge opgaver. Fra midt i januar fik vi ansat Carsten, som i 2012 havde været i jobtræning

indtit'Cecember. Når uheldet var ude, var det jo heldig at Carsten, som i forvejen var

godt inde i arbejdet, var klar til at springe til med meget kort varsel. Lige en stor tak til

Utta, der ien periode var til stor hjælp for at få det hele til at fungere.

Hvad vil det næste år byde på? Taget på hallen er 6n af de ting, som vi skal have noget

gjort ved, inden gulvet bliver ødelagt. lngen vil bruge hallen på grund af vand på banen,

åer uar i perioder omkring nytår rigtig mange spande i brug for at dække alle de steder,

detdryppede ned. Vi er fbestyrelsen begyndt atfinde en løsning, og dererogså kom-

met lidt priser frem, men alt afhænger af hvilken løsning, der vælges og.igen hvor meget

vi evt. selv kan lave. Når vi alligevel skal til at pille ved taget, skal vi så have solceller?

Det er svært, at forestille sig at energipriserne skulle begynde at falde igen, og vil det

være en ide, at få lavet en automatisk skillevæg i hallen, så der kan foregå flere aktivite-

ter af gangen? Hvad angår skillevæggen er det planen at idrætsforeningen og gymna-

stikforeningen indbydes til en møde for at få klarlagt om det evt. var noget, de kunne

bruge i forbindelse med deres aktiviteter eller måske nye tiltag. Fra ldrætsparkens side

vil ri jo gerne, hvis vi kunne få gymnastikforeningen til at lægge deres aktiviteter i hallen,

men er også godt klar over, at det vil kræve et større depot, hvis deres redskaber skal

ftyttes med.(tr,tåske en forlængelse af nuværende depot.) Alt sammen t.t!Tj:il.'Y:.

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS



er helt umulige og som kunne være med til at sikre idrætsparken lidt ud i fremtiden. Det

er svært at spå om fremtiden, for har vi en skole om 5 år? bliver der skåret i det kommu-

nale tilskud? bliver vi ved med at kunne udleje hallen lige så meget som nu? alt sammen

ting som vil påvirke ldrætsparken.

Hel tit siOst skal der lyde en tak for godt samarbejde i året der gik til Thorkil, Else Marie,

Lisbeth, Carsten, det øvrige personale og resten af bestyrelsen. En særlig tak til Knud,

ikke fordi han stopper i bestyrelsen, men for det arbejde han har ydet i de år, han har

været med.

Formandsberetningen godkendt - ingen spørgsmå|.

Fremlæggelse af regnskab og budget:

Underskrevet regnskab omdelt til deltageme på generalforsamlingen.

Afvigelser skyldes for en stor del, at vi i 2012 var fuldt momsregistrerede.

Resultat 2012f;ør afskrivning 1 13 tkr. 8 tkr. bedre end 201 t hvor det var 105 tkr.

Resultat 2012 efter afskrivning -53 tkr. 12 tkr. bedre end 2011 hvor det var -65 tkr.

Cafeteriet har hele tiden været momsregistreret, derfor er tallene her fuldt sammenligne-

lige. Positivt, at det trods fortsat underskud, går fremad. Omsætningen er i 2012 øgel
med 100 tkr.

Likvid beholdning er reduceret fra 703 tkr. til 102 tkr. Dette skyldes naturligt nok investe-

ringerne i tilbygningen. Dertil har vi moms til gode svarende til 350 tkr.

Spørgsmål fra Kurt Burkal: Omfordeling af løn under cafeteriet i 2011 - hvordan skal det
forstås?

Martin Lund: Tidligere er alt løn konteret under cafeteriet i løbet af året. Ved årets afslut-

ning er omkostningerne så fordelt på Hal, Udendørs anlæg, Cafeteria. I 2012 er alle

lønningerne fordelt hver måned, så denne omfordeling ikke længere figurerer.

Budget 2013 blev fremlagt. Hvis det kan holdes, ender vi i 2013 med et samlet resultat
på -38 tkr. Stadig et samlet underskud, men dog ikke så stort som i2011 o92012.
Spørgsmålfra Kurt Burkal: Hvad dækker udgifterne på 100 tkr. ifitness i2013?
Holger Schmidt: Der er bekostet uddannelse af instruktører samt indkøbt træningstøj og

diverse andre ting.

Spørgsmålfra Lene Hansen: Hvordan med tilskud til uddannelse fra HIF?

Holger Schmidt: Vi har fået svar fra kommunen, at uddannelse af instruktører ikke var
tilskudsberettiget. HIF er berettiget til at modtage tilskud, men i dette tilfælde er det HlP,
der sender instruktører på uddannelse.

Regnskabet godkendt.

V:lg til bestyrelse og suppleant
På valg: lrene Bennetsen, Søren Dahl og Knud Hansen (modtager ikke genvalg)

Valgt til bestyrelsen er: Henrik Jeppesen, Søren Dahl, lrene Bennetsen, Brian Hansen
(Suppleant)

lndkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

Eventuelt: Arets gang i HIP v/Thorkil Lindvig
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HORNE SOGNEARKIV

I sidste nummer af Horne Posten beskrev vi, hvordan man kunne komme ind på sogne-

arkivets boghylde på intemettet. Siden er der sket nogle ændringer med hjemmesiden,

som man skal kende, for at få glæde af publikationerne.

www. issuu.com
Fremgangsmåden for at se artiklerne er: Skriv Horne Sognearkiv i søgefeltet, hvorefter
der trykkes på Enter. Der vil nu komme nogle få af vore publikationer frem. Klik så på

Horne Sognearkiv, der er skrevet med blåt under for eksempel Home Brugsforening.
Herefter vil samtlige vore publikationer komme frem, og de kan læses. Dobbeltklik på

ønskede publikation. Klik på Read now. Blad i publikationen med pilene ved publikatio-

nen.

I øjeblikket kan man finde følgende publikationer:
. Horne BazarTidende 1937
r Horne Brugsforenings 75 års jubilæum
. Moesgård i Horne 1867
r Horne Sogn i 130 år
r Et sogn og dets skolevæsen. Horne skoles 100 års jubilæum
. Sektion X Distrikt Æ. Modstandsbevægelsen i Horne og omliggende sog-

ne
e E 187 Anna Sørines forlis 9. juni 1986
o HlF.Avisen nr. 1 1971. Horne Postens forgænger
o HindsigMergelselskab
r Kirkeskibet Doris Brodersen
. Gymnastk i Horne i 100 år
. Jes Pallesens Erindringer 1848 - 1933
. På gennemrejse i Horne ldrætspark

Arkivet vil med tiden lægge flere interessante publikationer og artikler ind på boghylden.

ISSUU Status pt.

Home sognearkivs 12 publikationer på hjemmesiden issuu.com har nu passeret 500
besøgende.

Den første publikation blev lagt på siden den g. januar 2013
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HORNE SPORTSUGE

Så skal vi igen ha'samlet hele byen, store som små, til Horne Sportsuge. Vi glæ.

der os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores
arrangementer, som de foregående år.

Her kommer en lille forsmag på noget af det, der venter Jer.

Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Der vil i hallens cafeteria være
rig rnulighed for at købe pølser, sandwich m.m.

Teltet vil være opvarmet hele ugen. Salg af toast i teltet.

Der vil hele ugen være to hoppepuder til afbenyttelse, 6n for større børn og en for de
mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at benytte hoppepuderne.

Vi opfordrer alle til at cykle til stadion hele ugen.

Fredag den 31. maj:

Opstilling af telt. Hvis I vil give en hjælpende hånd med, kan I kontakte Frank Lundager
Hansen på telefon 2384 9821.

Lørdag den L juni kl. 12.00:

Seniorfrokost - 175 kr. pr. person. Maden leveres af Horne Hallens Cafeteria.

Der vil være lidt underholdning undervejs. Hvis du har lyst til selv at bidrage med lidt
underholdning, en sang eller en god historie er dette også meget velkomment.
Tilmelding og betaling senest den 26. maj til Dagmar Kristiansen - tlf. 4043 0385

Søndag den 2. juni:
U-15 turneringsfodbold: Home/Tistrup/Sig - Spangsbjerg
Gadefodbold: Entre 10 kr. eller rafle om indgangsprisen.

Der kan købes morgenkafie og rundstykker i Horne Hallens Cafeteria inden gadefodbol-

den starter.

Gæt koden til skattekisten - løber indtil koden gættes.

Rafletumering.

Mandag den 3. juni:
Veteran Home - EFB og 7 mands fodbold - endnu ikke planlagt

Tirsdag den 4. juni:
Grillaften for hele familien. Hanse Guldager og Rene Knudsen griller Dansk Kalvekød,
som Henriette og Heise, Malle har sponsoreret. Tilbehøret leveres af Horne Kro. Der er
plads til 200 personer, så det er først til mølle princippet.

Priser: voksne 125kr.lbørn7-13 år75kr.lbørn 0-6 år gratis.

Der vil igen i år være kinesisk auktion efter spisningen.
Musikken vil blive leveret af Jan Krichau.
Bindende tilmelding kan ske på tavlen i teltet eller på sportsuqe@qmail.com.

,# e@
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Onsdag den 5. juni, Grundlovsdag:
Home-Dyqten: En dyst mellem to udvalgte hold for børn, og en dyst mellem to udvalgte

hold for voksne.

Andelskasseløbet: Udvalgte borgere fra Horne Sogn deltager i cykelsponsorløb til fordel

for HlF. I tiden op til Horne Sportsuge, vil der blive indsamlet sponsorater. Alle som

sponsorerer min. 100 kr. deltager i lodtrækningen om fine præmier, sponsoreret af Dan-

ske Andelskassers Bank.

Cykelrytterne er: Dennis Pedersen, Hornelund - Frank Pedersen, Horne by - Jacob Vig,

Asp - Henning Haaning, Horne by - Esben Hansen, Malle - Brian Jacobsen, Fruerlund

og?

Torsdag den 6. juni

Generationsdag: dagplejerne, børnehaven, "de gamles hjem" og ikke mindst børnenes

bedsteforældre indbydes til generationsdag. Fællessang og optræden iteltet. Se omta-

len af dagen på plakaterne rundt om i byen, når vi nærmer os.

Børnedag: Forskellige foreninger vil være på pladsen med diverse aktiviteter samt un-

derholdning.
Banko i Hallen og 7 mands fodbold - endnu ikke planlagt

Fredag den 7. juni:

Sund idrætsdag for Horne Skole.

Bilorienteringsløb for hele familien. Hvem er bedst bag rattet, når kørslen bliver afbrudt
af små forhindringer/opgaver undervejs? De bemandende køreprøver samt spørgsmå1,

som der skal løses på ruten, giver point. Overser deltageren en forhindring, eller må

forlade posten uden at løse opgaven, giver det strafpoint. Et ganske underholdende løb.
Tilmelding på sportsuge@qmail.com eller på tavlen i teltet senest onsdag den 5. juni.

Tilmeldingen vil være først til mølle, da der kun er plads til 30 biler. Husk at oplyse dit
fulde navn samt tlf. nr.

Lørdag den 8. juni:
Rundbold: Der vil igen i år være mulighed for at være sammen med familien, vennerne,
naboerne m.fl. på en sjov måde. Vi arrangerer en rundboldturnering, hvor I selv be-
stemmer, hvordan I vil sætte holdene sammen. Dog skal der min. være 8 pers. og maks.
10 pers. på hvert hold, og der vil blive givet point efter alder. Tilmelding skal ske senest
onsdag den 5. juni på tavlen i teltet eller på vores mail sportsuqe@qmail.com. Husk at
oplyse dit fulde navn, tlf. nr. samt jeres holdnavn.
Serie 6 Horne - Glejbjerg og Serie 4 Horne - Ansager
Fællesspisning: Menuen leveres af Horne Kro og musikken leveres af DJ Poul Horsbø1.
Pouler klar med friske bemærkninger, og med mere end 1.200 numre i boksen, skulle
der være mulighed for musik for enhver smag.

Pris'.225 kr. Bindende tilmelding kan ske på tavlen iteltet eller på sportsuge@gmail.com
senest onsdag den 5. juni

Søndag den 9. juni:
Oprydning om formiddagen. I må gerne komme og give en hjælpende hånd med.

Vi glæder os til at se Jer i ugen/Sportslige hilsner Sportsugeudvalget.
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EN STOR TAK
Lige endnu et skarpt hjørne er rundet, og det gik ikke stille af, fødselsdagen blev fejret

med alt det man kunne ønske sig, og jeg var en glad mand der bagefter kunne læne sig

tilbage og mindes dagen med glæde og taknemmelighed.

Mary som også var medindbyder til festen vil sammen med mig gerne sige tak for op-

mærksomheden til alle som gjorde dagen til en festdag.

Tak for alle gaverne, hilsner, sange og festlige indslag, og glade smil. Tak til Henning,

Folmer og Bent for god musikalsk underholdning. Tak til Horne Kro for god mad og

betjening, alle var med til at sprede god stemning. Tak for det
Leif

UDLEJNING AF KANOER

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

derne i Horne-Tistrup GruPPe.

Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 personer.

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

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

v

mrcffi
PRIMO DAI\MARI( A/S
DK€SQ2 Tistrup
Denmark

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

STøTTEFORENINGEN

Eva Guldager

Aspgårdvej 4, 6800 Varde

7526 0182
asooh@ofir.dk

SOGNEFORENINGEN

Keld Jochumsen
Habrehøjvej 18, 6800 Varde

25622614
iochumsenObbsvd.dk

' VISION HORNE
Kontaktperson

Jeanette Simonsen
Thorstrupvej 146, 6800

Varde

HORNE IDRÆTSFORENING

Kurt Eurkarl

Hindsigvej 29, 6800 Varde

7526 0469
krrrtdburkarl.dk

HORNE SOGNEARKIV
Leif Sønderskov

Lundagervej 30, 6800 Varde

7526 0527
Leifsonderskov436omail cnm

PENSIONISTFORENINGEN
Ellen Damsgaard

Engkanten '12, 6800 Varde
7526 0663

e.l.damsqaard@privat.dk

HORNE IDRÆTSPARK

Holger Schmidt

Moesgårdvej 13, 6800 Varde

7526 0150

Fam-schmidttObbsvd.dk

SKOLEBESTYRELSEN
Winnie Lolk Pallesen

Agervej 4, 6862 Tistup

7529 1279t2627 1279

aqervei@mail.dk

HORNELUNDS VENNER
Oda Overgaard

Gunderupvei 65, 6800 Varde
7526 0241

Fam.overqaard@bbsvd.dk

HORNE HALLEN
Thorkil Lindvig

Stadionvej 21, 6800 Varde

20327352
horneio@mail.dk

HORNE AFTENSKOLE
Henriette Nielsen

Mallevej 92, 6800 Varde
3195 4269

henoohailOomail.com

JAGTFORENINGEN
Flemming Kristensen

Hornelund 41, 6800 Varde
7526 0205

fl emminqvoqnmand(Omail.dk

GYMNASTIKFORENINGEN
Lene Jensen

Gunderupvej 71, 6800 Varde

7526 0005
lenehrianhansentd)omail com

FAMILIE & FRITID
Britta Guldager

Gunderupvej 10, 6800 Varde

2718 3808
b ouldaoertOhotmail.com

HORNE HAVEKREDS
Kurt Simonsen

Hornelund 55, 6800 Varde
2016 4402

lundqaard@post.tele.dk

HORNE 4H KLUB
Jette Poulsen

Dejgårdvej 12, 6800 Varde

7526 0356
imnorrlsen/Omail dk

BøRNEHAVEN REGNBUEN

Højvangen 4, Horne
7526 0363

Daglig leder
Maiken Flindl Christensen

HUSMANDSFORENINGEN
Hans Thomsen

Lundagervej 42, 6800 Varde
7526 0203

SPEJDERNE

Hanne Burkarl

Hindsigvej 29, 6800 Varde
7526 0469

hanne@burkarl.dk

MENIGHEDSRÅDET

Jette Enemark
Højvangen 5, 6800 Varde

9784 0767
okenemark6omail.com

HORNE/SIG VENSTRE
Mads Sørensen

Sstensbjergvej 50, Sig
6800 Varde

7526 4497 I 2126 8153

UDVIKLINGSRÅDET
Anton P. Nielsen

antonoedernielsen@hotmail.com

GOSPELKORET
Anna Marie Hansen

Lundagervej 44, 6800 Varde

22359265
lundaqer@hansen.mail.dk

LOKALELøSE UNG.
DOMSKLUB

Anna Marie Hansen
Lundagervej 44, 6800 Varde

22359265
lundaoertohansen.mail dk

Per Jespersgaard

Piehornel 7@turbopost.dk
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HoRNE MENIcHEDSnÅo

Horne menighedsråd har fået ændret sin sammensætning og har derefter

sig således:

Formand. Jette Enemark

Næstformandog kontaktperson: PerJespersgaard

Kirkeværge: Peder Enemark

Kasserer: Bente Dinesen

Sekretær: Bente Pedersen

Menigt medlem: Karen M. Thomsen

Sognepræst: Finn Pedersen

M
konstitueret

5. TA' - DAI{TARKS BEFRIELSESDAG. 
-

Når konfirmandeme denne dag ghde furlader kirken fur at træde ind i

ungdomslivet, så er det også tid at mindes de unge mennesker, som tidligere har
kæmpet og ofret liræt for den tihed vi har i dag.
Umiddelbart udenbr kirken ligger en engelsk ffWersoldat Geofhey Gharles
Smales, begravet. Umlddelbart før krlgens afslutning blev han såret ved et
fl:fstyrt og af tyskeme bragt fil det tyske blilazaret i Home skob, hvor han døde
8. maj, blot 3 dage efter krigens afsluhing.
Og'14. april 1941 blev et australsk bombefly i allieret tjenste skudt ned af en
tysk jags over Home l(ærlBirkekær. 7 unge mænd mistede livet heraf 2
englændele og 5 ausfialier. Ele tigger begravet i Gnavlunden i Esbierg. 

'

Søren Linding Schmid( født i Bjenemæe og halvbror til Johan Schmidt deltog
på 2. d4en i innskrnen i Nonnandiet 7. juni 19144. Hans deling kan@e h
landsby til landsby hele vejen til den tyske kapihrlation. Kun be fia hans deling
overlevede. Søen yarden ene.
I OPDATERING, årbogen for MuseettorVarde og Omegn og Ringkøbing-Skiern
Museum, har museumsinspektør John V. Jensen skrevet en meget røænde
beretning om en 12. ång pige, Elsbeths flugt fta DanzQ i Øs@reusen til Danmark
sammen rned sin morog lillesøsbr-
Den 4. maj 1945 qn efterm-rddagen, kort fiør betielsesbudskabet lyder fra
London, bliver et flyghingebg beskudt af engelske jagere lidt nord fur Skjem.
Elsbeths rnor @rbud Werner, bliver hårdt såret bragt til sygehuset i Tarm,
hvorfra hun senere overladæ til tyske militærlæger og overført til Lazarettet i

Home skob, hror hun dør 7- juni. Hun begnaves på Home kirkegård. Som
voksen har Elsbeffr brgæves ledt efier sin mors grav, indtil en bekendt dngede til
sognepræsten i Home, som kunne fortælle, at gftrven var flyttet til
flygtningekirkegården i Oksbø|. 17. maj 1980 sbd hun således igen ved sin mors
griw, som hun har besøgt hvert år slden.
Opdatering kan køB på Museetfur75, - kr. 
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Søndag

Fredag

Søndag

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

21.04.2013 kr. 09.00

26.04.2013 kr 10 30

28.04.2013 lngen

05.05.2013 kr. 10.00

09.05.2013 kr.09.00
12.05.2013 kr. 10 30

19.05.2013 kt.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 kl. 09 00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

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

Lars B. Nielsen

Bededag

Konfirmation

Kristi Himmelfarts dag

Pinsedag

2. pinsedag

KONFIRMATION IHORNE KIRKE DEN 5. MAJ 2013 KL. 1O.OO:

Rikke Blåholm, Ndr. Bjalderupvej 4, Horne.

Nadj,a Hejn Kaa Holdgaard, Krosvinget 17, Horne.

Julie Riis Jensen, Overby Mallevej 11, Horne.

Sara Boyskov Sell, Hallumvej 10, Malle.

Annekirstine Thomsen, Ndr. Hindsigvej 12, Horne.

Yazmin Leicht Andersen Sidor, Ringkøbingvej 306, Gunderup.

Jacob Juul Andersen, Habrehøjvej 6, Horne.

Rasmus Kruse Dinesen, Fabriksvej 7, Horne.

Steen Skødeberg Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej30, Horne.

MikkelHejn Kaa Holdgaard, Krosvinget 17, Horne.

Dennis Eis Jeppesen, Stadionvej 4, Horne.

Bastian Theilgaard Knudsen, Stadionvej 24, Horne.

Lucas Mikkelsen Knudsen, Habrehøjvej 1, Horne.

Anders Enevold Larsen, Ringkøbingvej 275, Hindsig.

Nichlas Schrøter, Sdr. Mallevej 24, Horne.

Sebastian van der Veen, Adsbølvej 44, Strellev.

Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus lørdag den 4. maj mellem kl. 10 og 12 og

afhentes af konfirmanden mellem 12 og 12.15. Kirkens personale påtager sig intet an-

svar.
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april 20,04.2013
23,04.2013
24.04.-

25.05.2013
28.04.2013
29.04.2013

maj 01.05.2013
05.05.2013
08.05.2013
10.05.2013

13.05.2013

15.05.2013

15.05.2013
15.05.2013
2205.2013
25.05.2013
27.05.2013

AKTIVITETSKALEN DER 201 3

Horne ldrætspark. Reception - indvielse/75-års jubilæum

Dagli'Brugsen. lnformationsmøde

Horne 4H. Døgnfluen
Aktivitetsdag i Vikingelunden
Præmiewhist i HorneHallen
Tour de Pedal

Spejderne. Loppemarked
Tour de Pedal
Forårsfest på Horne Kro

Præmiewhist i HorneHallen
Horne Menighedsråd. Musikandagt og menighedsmøde
Horne Havekreds. Havebesøg

Tour de Pedal

Tour de Pedal

Horne Havekred's. Plantebyttedag
Præmiewhist i HorneHallen

29.05.2013 TourdePedal
29.05.2013 Udviklingsrådet. Forårsmøde

yuni 02.06.2013 Spejderne.Loppemarked
02.06.-
09.06.2013 HorneSportsuge
09.06.2013 Tour de Pedal. Fælles afslutning

15.06.2013 Horne 4H. Udflugt til Givskud Zoo
17.06.2013 Horne Pensionistforening. Udflugt
23.06.2013 SanktHansiVikingelunden
24.06.2013 HornelundsVenner. Udflugt

juli 07 .07.2013 Spejderne. Loppemarked
07.07.2013 HorneHavekreds. Kolonihavedag

aug. 04.08.20'13 Spejderne.Loppemarked
05.08.-
09.08.2013 Horne 4H. Madskole
13.08.2013 HorneHavekreds.Havebesøg
17.08.2013 Torvedag i Horne

sept. 01.09.2013 Spejderne.Loppemarked
04.09.2013 4H-Skue på Hindsig Ridecenter
28.09.2013 Horne Havekreds. Plantemarked iTambours Have

okt. 05.10.2013 Horne 4H. Årsmøde
06.10.2013 Spejderne. Loppemarked
21,10.2013 Togudstilling i Home Hallen

nov. 03.11.2013 Spejderne.Loppergarked
08.11.2013 Horne4H. Aktiv nat
23.11.2013 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen

23.11.2013 Horne 4H. Julemarked i Horne Hallen

dec. 01.12.2013 Spejderne.Loppemarked
15.12.2013 Juleoptog
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sKo. o,AMETør. HERREIø'

v/tlsberh $ig. dgo&ei 33. Home.6800Vode

FETERI
Horne

;#+, ldræts

vw
Mødelokaler op til ca. L00 Pers.

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