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TORVEDAG

Lørdag den 20. august er der Torvedag i Horne 
@

En dag hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt speciel chan-

ce foiat gøre lidt reklahe for deres område, og vi vil geme opfordre alle til at sætte

deres ege"n særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig.

Vi vil I år gerne opfordre børn i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked,

hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj

Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af en hoppeborg mm.

fngrn d;Org uden konkurrencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er vel-

komne.

Vær r.O til at gøre Horne synlig både for gamle Horneborgere, for tilflyttere og ikke

mindst for kommende borgere.

Vi mødes sædvanen tro tit, g.OO midt på gaden til kaffe og rundstykker og får mulighe-

den for at få en god sludder med gamle og nye venner efter at alle traditionen tro har

sunget med på [undeborghymnen. Herefter kan der handles i alle boderne og lytte til

gademusikantemes skønne musik.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der er et bord til alle, selv om

man har bestilt en standplads - det vil være først til mølle.
Tor,vedagsudvalget.

I.IES I DETTE NUMMER Af HORNEPOSTEN BL.A.:

Familie og Fritids program

Familie og Fritids Aftenskole

Horne pensionistforenings vinterprogram

Skovens dag i Vikingelunden

Samt mange andre efterårs og vinteraktiviteter
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Kr. 9.00

Kt.11.00

TORVEDAGEN PA HORNE KRO

Fortovsbaren åbner.

Vi rafler om prisen på øl og bitter fra kl' 9'00-11'00

Krostuens tilbud

Lækker snackkurv 50 kr.

Kl. 12.00 Grillen er tændt i krohaven med mange lækre tilbud

Kl, 13.00 country musiker Jan Majgaard spiller på scenen i krohaven

Kl. 16.00-17.00 Happy Hour' Shots 10 kr'

Kl. 18.00 Biksemad med 2 spejlæg 50 kr'

Kr. 18.00 Rafletumering. Der rafles Poker,

1. præmie et gavekort på 200 kr' til kroen

2. præmien 5 ølkort.
Vi ses/Hilsen Kirsten og Kurt Hansen

HYLDEST TIL TORVEDAGEN

Mel:Sur, sur, sur

Torvedag

Arets store brag

Byen fyldt - med mange boder

Voksne folk - såvel som poder

Fælles sag..

For den store dag

Fest og flag

Starter med et brag

Vi med kaffebord - os hygger

Dertil spiser vi rundstykker

Sang - musik

Vi i tilsift fik

Kro-tilbud
Er der dagen ud

De med lækkerier - stiller
Og musik - for os - der spiller

Stemning go'

Er - på Horne Kro

Årets fest
Byder hver - en gæst

Som i dag er her til stede
Livsmod - glæde - at udbrede
For vor sag

Arets torvedag
Erling Jensen
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ÅgN[,lc AF "Ny" DAGLI'BRUGS i HoRNE

Dagli'Brugsen Horne er nu ved at være færdig med byggerodetl Flere ting er blevet

flyttet helt rundt, men vi lærer nok efierhånden, hvor tingene nu findes i vores brugs. Der

har været perioder, hvor det virkelig har rodet og hvor det har været besvædig at være

kunde,

Det er fortid nu og vi vil geme sammen med jer KÆRE KUNDER fejre at vi nu næsten

har fået en ny butik og sige STORT TAK for jeres STORE tålmodighed i forbindelse med

den store omrokering.

Vi stiller borde og stole op på p-pladsen

FREDAG den 26. august kl. 16.30.20.00

hvor vi serverer: GRILLET SVINEKAM og KARTOFFELSALAT samt øllvin/vand

Af hensyn til traktementet bedes spisebillet til 20 kr.(pr. portion) afhentet i Brugsen se-

nest torsdag aften den 25.august.

Vi glæder os til at se jer alle.
Martin Hansen - Britta Guldager - Linda Møller.

INFORMATION FRA GYMNASTIKFORENINGEN 
= dF 

"tr^/ \-l-

Vi arbejder på at få kabalen med vinterens aktiviteter til at gå op. '%s.r€

Hold øje med hjemmesiden www.horne-varde.dk - under Fritid/Gymnastikforeningen,

hvor man kan se hvilke hold og instruktører vi kan tilbyde.

Som noget nyt vil vi gerne have tilmelding til holdene på mail:

Lene-brianhansen@mail.tele.dk eller tlf. 40 25 49 77 senest 4. september 201'1.

Sæsonen begynder i uge 39 (26. - 30, september)
På gensyn HGF/Lene Jensen

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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SKOVENS DAG 28. AUGUST 2011 FRA KL. 1O.(}O TIL CA. 14.30 I

VIKINGELUNDEN

INVITATION TIL JER ALLE

Kom og deltag i en dejlig dag i de skønne omgivelser i Vikingelunden

Vi har foreningerne imellem sammensat et program for alle aldersgrupper og glæder os

til at se jer til ån dag i det grønne, hvor man kan udfordre sig selv og 1!r9.
Vi Orgi'd.i meO ai inOviiden nye toiletbygning og den stationære ACT- bane, hvorefter

Oeiåiiig mulighed for at prøve rigtig mange aktiviteter - se nedenstående skema'

Medbring: MadPakke

Praktisk tøj og fodtøj

Drikkevarer kan købes, men må også medbringes

Evt, spørgsmål kan reftes til:

Anette Schmidt fam@schmidt.mail,dk - tlf' 20 74 05 13

Tina Hedegård henrik@bienemose'dk - tlf' 50"93 15 67

Lene Jensen Lene-biiannansen@mail.tele.dk - tlf. 40 25 49 77

Aktivitet Tidspunkt Sted hvor det foreqår

lndvielse af ACT- bane og toilet-

bvonino

Kt.10.15 Ved toiletbygning og ACT-

banen.

Salo af ø1, vand m.m. Kt. 10.00 -14.00 Ved søen

Aktivitet for bøm Kr. 10.30 - 12.00 Ved volden

ACT- bane, naturbane, løb Kr. 10.30 - 11.30 ACT- bane, naturbane

Oløb Kr. 10.30 - 11.30 Start fra ACT- bane

Tur for ældre på cykler med Plads
til4 oens.

K|.10.30-11.30 Ned i gennem Vikingelunden
oo oå cvkelstien.

Aktiviteter på og ved søen Kr. 10.30 - 14.00 Ved søen

Gåtur til og rundvisning på Hjorte-

farmen

Kl. 11.00 - 12.00 Afg. fra Kastanieringen

Pandekager- & snobrødsbagning
+ Funnv Bikes

11.00=13.00 Ved bålpladsen - / cYkler hvor

det er muliqt.

Tipskupon om sognet 11.00 - 14.00 Start Kastanierinqen

Mountainbike 11.00- 12.00 I nærheden af Vikinqelunden

Tur på Vikinqestien med guide 12.30 - 13.30 Afo. fra Kastanierinqen

Leoe - konkurrencer 12.30 - 13.30 Kastanierinqen

ACT- bane, naturbane, løb 13.00 - 14.00 ACT- bane oq naturbane

Mountainbike 13,00 - 14.00 I nærheden af Vikingelunden

Sang ved søen

Der serveres kaffe.

14.15 - 14.30 Ved søen

Afslutninq 14.30 - Ved søen

til
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KOt'TIL PRÆM|E tHlsr I HoRNEI! ffi\j/gs

Vispiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store mødelokale kl' 19'30 i

tidsrummet august - mai'

iltl;i;;;iliti;lis whiit med følsende.meldinser - sran - nole - pas - sol'

Vi soiller 24 runder i tørste naVlåg og Z rundeii andån halvleg med 3 fonkellige mak-

kere i hver runde tilfældigt udtrukket' . !-- -,,
Man samler point i hvert iø åg .ft.r.idste runde uddeles der præmier alt efter hvor

mange point man har fået i aftenens løb'

I parisen serveres der kaffe m/brød'

Der spilles følgende dage:

2011"
August
September
0ktober
November
December

22.
5. + 19.

3.+17.+31
1. + 28.
12.

2012"
Januar
Februar
Marts
April
Maj

9. + 23.

6. + 20.

5. + 19.

2.+16.+30.
14. + 29.

Velmødt/Torvedagsudvalget

HAVESELSKABET . HORNE KREDS

Lørdag den 20, august er der Torvedagl Men husk lige efter Torvedagen skal vi.på

uJnrgt-tiiLønbæk pianteskole ved Holstebro. Lønbæk Planteskole er en lille plantesko-

fr, Oå n., mange flne specialiteter til rimelige priser, og så er Anne Marie, der eier Løn-

Uåi p6ntesfotå fantastisf god til at fortæilå om de forskellige træer og buske hun har i

sit sortiment.

Afgang i egne biler fra pladsen ved kirken kl' 13 00

Oeir Utiver mutighed for at købe planter i planteskolen

Medbring selv kaffe og kage' Alle er velkomne'

Entre 20 Kr.

Se mere på www.loenbaek'dk

Lørdag den 24. september kl. 10.00 - 13'00

VårqV[rrO afdeling rn.ng.ttt plantemarked i Tambouns have. Alle - både medlemmer

og iifte-medlemmår er ut]totn. til at møde op for at købe planter eller har man bare

tyit tit at kigge, er det også i orden'

iri entre tiiitantemarkedet og parkanlæggel Tambours have'

Læs mere i Home Havekreds' program for 2011 

Formand Kurt Simonsen, ilf, 20 16 44 02

srøT voRE allltoilcønEn - DE STøTTER OS 7



INDENDøRS FODBOLD 201 112012

Selvom udendørssæsonen stadig er i fuld gang, skal vi så småt til at tænke på indefod-

bold.

Træningen vil foregå om fredagen, og starter fredag den 28. oktober. Træningstidspunk-

teme kan ses i Ugebladet og på www.horng-varde.dk, ugen før træningsstart - træ-

ningstiden er 1 time.

lndendørs fodbold er mindst lige så sjovt som udendørs, og der spilles kampe mod an-

dre klubber. Der vil også være mulighed for at komme til stævner, lndefodbold tilbydes

fra årg. 06 og ældre.

Hvis du kunne tænke dig at spille indendørs fodbold i den kommende vinter, afleveres

nedenstående blanket (i udfyldt stand) i postkassen ved indgangen til Horne Hallen

senest fredag den 9. september 201 1.

Spørgsmål kan rettes til Henrik Jessen på tlf. 75 26 01 07 eller se mere på

www.dbujylland.dk

Klip ..,.....,....

(fx 1999)

Forældreundenskrift:

EW

BADMTNTON 2011t20'.a2

Den nye badmintonsæson starter mandag den 5. september 2011.

Ungdomstræning:
Kl. 15.45 -16.45 træner U11 og yngre

Kl. 16.45- 18.00 træner U12 og ældre
Så bare vær frisk og mød op!

mw

Motionister:
Mandage kl. 18.00 -22.00 og onsdage kl. 15.30-16.30.
Baner kan bestilles ved Ulla Lindvig på tlf. 40 93 01 10 fra den 22. august. Man lejer en
bane for en hel sæson og for en time ad gangen. Hver bane koster 1.200 kr.

Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson.
Badmintonridvalget
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BILLARD ES
Så er sommerferien overstået og billardsæsonen starter op igen mandag den 5'

,.pt.rU.i fiokken 19:00 i billårdlokalet i hallen. Fremover er der frivillig træning

hver mandag fra 19:00 til cirka 20:30 i billardlokalet'

i norn. Aiilardpun har vi tre hold, serie 2, serie 1 og VBU serien. Det er billard for alle,

både unge og gamle samt for de nye og de øvede'

Kom omog spil med os. De første tre gange er gratis'

BillardudvalgeVMichael Albertsen

FODBOLDSKOLE 2011 I HORNE ø@w
Vi er nu nået til enden på en hektisk aktivitetsuge på Horne Stadion.

iai naå0. ui åp pa f O+ deltagere, 59 piger og tOS drenge. Dette er det højeste antal

nog.niinJ. i Fiorne/Tistrup såmt i raion 4 historie. Så det må menes, at vi har fat i

rågåt åid;t rigtige, når vi anangerer Fodboldskole i sommerferien (uge 26).

Våi,.t n.t væieisvingende meÅ godt, de første par dage med hedebølge, herefter mere

,uån. ruU deltagere trænede og ipillede som aldrig før, med stor hjælp fra DGls rekvisi!

ter og et par oppustelige fodboldbaner.

fotrå.g aften'var derlamlet ca. 150 bøm og forældre til grill og hygge.

l-hele ugen fik børnene saft som var sponsoreret af Horne Hallens Cafeteria, og frugt der

var sponsoreret af Horne brugs. Vi siger mange TAK til sponsorerne.

ilrUåtX ugen bliv vi interviåweUfotograferet af Jyske Vestkysten og Tistrup News' Vi

navOe Oesø-g af Mikkel Vendelbo tra gfg, som skrev autografer og fortalte om sit fod-

boldliv.

For at alt dette kunne lade sig gøre har vi haft 18 frivillige trænere fra Horne/Tistrup i

atderen iS-20 år og 4 DGI insiruktører på stadion hver dag. Vi TAKKER ALLE hjælpere

for indsatsen' 
Hilsen ungdomsudvalget i fodbold

Tistnrp DYrektinih

Håå(
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HÅNDBOLD HORNE.TISTRUP.HODDE

Træn i n gstide t 2OA I 12012

Æwtr
Hold/Arsans Tidsounkt Sted Trænere/holdledere Start

U8

Drenoe oo oioer

Fredag 15.30-16.30 Tistrup Anne Frøjk,

Maibrift Pedersen
34

u10
Drenoe oo oioer

Tirsdag 16.30 - 17,30
Torsdao 16.30 - 17.45

Horne
Tistrup

Agner, Lars Bom,

Jacob Sørensen
34

U12 drenge Onsdag 18.30 - 20.00
Fredao 16.30-18.00

Horne
Tistruo

Gitte Pallesen
Laila Jensen, Søren

Fre.

33

U12 piger Tirsdag 17.30 - 18.30
Torsdaq 17.45 - 19.15

Horne

Tistruo
Susanne Arhus 34

U14 piger Tirsdag 17.30 - 18.30

Torsdaq 17.45 - 19.15
Home
Tistruo

Susanne Arhus 34

U14 drenge Onsdag 17.00 - 18.30
Fredaq 18.00 - 19.30

Horne
Tistruo

Theis Pallesen,
Martin Jensen, Anette

32

U16 piger

Team Nord

Tirsdag 19.00 - 20.30
Torsdao 17.45 - 19.15

Tistrup
Ansaoer

Jan Lønborg,
Siourd Møller (efterskole)

31

U16 herrer

Team Nord'
Tirsdag 19.15 - 20.45
Torsdao 18.00 - 19.30

Ansager
Ølood

Rene Johansen,
Hans Åoe Hansen

31

U18 piger

Team Nord

Tini;dag 19.00 - 20.30

Torsdag 17.45 -19.15
Tistrup
Ansager

Jan Lønborg
Heidi Jønsson, Anders
Pedersen

31

U18 hener
Team Nord

Tirsdag 20.00 - 21.30
Torsdaq 19.30 - 21.00

Horne
Ølood

Anette Hansen
Marianne Emborq

Damer serie 1

Damer serie 2
Damer Serie 3

Tirsdag 18.30 - 20.00
Torsdag 19.15 - 21.15

Horne
Tistrup

Bent Thomsen 32

Herrer senior Onsdag 20.00 - 22.00 Horne Martin Hansen
Casoer Lindvio

33

Junior og ynglinge spiller i holdfællesskabet TEAM NORD/7. Spørgsmål kan
rettes til Stine Duborg, tlf. 28 91 26 64
Kridt skoene og mød op fra start, vi håber at se nye som gamle spillere. Har du
spørgsmål- så kontakt Lisbeth Henriksen, Ilf ,:27 82 20 66
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IDRÆT OM DAGEN

Så er det tid til start på idræt om dagen,

Onsdag den 28. september kl' 9 - 11 i Hornehallen

Nu er det tid til lidt motion, der er god plads i hallen, så der kan sagtens være mange

flere.

å.iOr.Jrr sig om at dyrke motion på egne betingelser. Der er ingen aldersgrænse' alle

kan være med, der er mange muligheder:

Oy.nårtir, badminton, Uoåtennis, billard, bob, indendørs kroket eller stavgang'

Cymnastif<fen ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madsen'

Gymnastikken er fra kl. I - 9.45.

eiis pr. gang er uændret 20 kr. ' kaffe 15 kr'
p.s. ,iye-Oeftågere kan være meO gratis indtil 1..november, dog betales 15 kr' for kaffe'

sa r<åin og pråv om det er noset for dis, vi har det'fr:1'$:#,tilå1,'#3i.jh, 
os Herdis

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 24. september 201 1 fra kl. 18.30 - 01 '00

Musikken leveres i år af Linde og Skovhøj.

Oeiåimuflgned for bordreservatlon i hallen senest tonsdag den 22. september på tlf. 75

26 03 52.

Mad kan bestilles på Horne Kro tlf' 75 26 00 19.

Mad og drikkevarer må geme medbringes.

Husk selv at medbringe service og bestik.

Der vil blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten.
Høstfestudvalget

Udvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen,

tOiætiparfen, Gymnastikforeningen, ldrætsforeningen og Sogneforeningen.

'slN[rtsEl'l(i lc,llllnEr
Nøne A116 1 - 6870 ølgod -Tll.75 24 4439
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TOILETBYGNING

Den meget længe ventede og ønskede toiletbygning er nu kommet i Vikingelunden -
dog i skrivende stund ikke tilsluftet og klar til at blive taget i brug. Det er et lækkert og

indbydende toilethus, og det skulle det jo gerne blive ved med at være! Det kræver
ugentlig rengøring og jævnligt opsyn. Sogneforeningen har jo fået afslag på kommunal
rengøring, og det er ikke en opgave, bestyrelsen alene kan magte. Vi forestiller os, at vi

skal'have oprettet et stort hjælpekorps med mange hjælpere, der vil påtage sig rengø-
rings-jobbet en uge hver - i hvert fald fra marts til november.

Meld jer som hjælpere - hold jer nu ikke tilbage!

Besøg Sogneforeningens stand på Torvedagen og meld jer eller meld jeres hjælp til:
kurt@buikarl.dk eller karlsens@mail.dk eller liseoqvallel(Atiscali,dk eller qeilpeder-

sen@dlomail.dk eller ulla.lindino@live.dk eller aksel.hansen@orivat.dk eller iochum-
sen@os.dk

Horne Sogneforening

BORGERMØDET DEN 27. JUNI 2011

Ca. 50 borgere var mødt op for at være med i debatten om, hvad Andelskassens byg-
ning kunne bruges til i fremtiden, og der kom mange forslag på bordet.

Bygningen kunne blive til et Generationshus / kulturhus, der fx kunne rumme : Sognear-
kivet, et "Mini{uristbureau" med foldere om Homes historie og vandreture rundt i sognet,
Ungdomshus/ungdomsklub (Home Adventure og 4H), Musikhus, Et "kreativt" mødested
for alle, Net-cafå, Juniorklub med lektie-hjælp og videoaftener,
Der kom forslag om sportslige aktiviteter og at leje lokalerne ud til fx en frisør, en fodple-
jer, private maleriudstillinger.
Der var udbredt bekymring om de høje driftsomkostninger - kr. 100.000-1 1 0.000 - til el,
varme og vedligehold.
At overtage bygningen og fylde rqmmerne ud med noget "nyt", noget unikt er noget, der
skal være opbakning til at ville !!!! Entusiasmen blandt de fremmødte var ikke tydelig!!
Det blev besluttet, at Sogneforeningen skulle indsende idden om et Generationshus til
Andelskassens bestyrelse, og vi afuenter pt. stadig svar fra Andelskassens bestyrelse..rel^,l TØMFIEFl

Øetpsnken 24 . BE|4O Oksbø]
3cl 5cl 13 75 / 75 PEI OEi E'6
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STøUETORENING TIL FORDEL FOR BøRNEHAVEN REGNBU'

Rikke Dammark, rikkedammark@gmail'cgm

EN

Vi er i øjeblikket i gang med at etablere en støfteforening til fordel for Børnehaven Regn-

buen.

støttetoreningen har til formål at arrangere forskellige aktiviteter, søge legater og lig-

n*Or, ror lan skafie penge til for eksempel: indkøb af legetøj til både indendørs og

uOenObrs brug, udflugteieller andre ting, der er til gavn for børnene i børnehaven'

Vi håber, at Horne sogn vil komme med forslag, og eventuelle sponsorer er meget vel-

komne til at støtte op omkring dette initiativ i form af sponsorgaver ellerandet'

ionir-flgåi* Formand Pia-L. Christiansen, piacarlsen@mail.dk eller næstformand

HøSTFEST PÅ HORNELUND PLEJECENTER

Hornelunds Vennei inviterer beboere, personale og pensionister til

HøSTFEST på Hornelund Plejecenter den 4. oktober kl' 18'00 :,'-1;

Underholdning og musik ved Henning Hansen.

Der er spisning + kaffe og kage, og prisen for hele aftenen er 75 kr'

Husk: tiimelding senest-toriaag Oen 29. september til Oda Overgård på tlf. 75

260241eller lngrid Graversen på tlf.75 260377 
Hornelunds Venner

VELKOMMEN TIL JERES NYFøDTE.
WWW.HORNE.VARDE.DK
Vetkomstpakkeudvalget vil geme ønske tillykke med jeres nyfødte og har samlet en flot

gave til Jer i samarbejde med fotograf Benedikte Hessellund og kunstner Lotte Ander-

sen.

Kontaktoplysninger: Mette Egsgaad Nielsen

e-mail : metteeqsqaard@hotmai l.com, Tlt 11!91! i!19

VELKOMMEN TIL HORNE
WVVW.HORNE.VARDE,DK
Vekomstpakkeud/dget vil gerne byde alle nytilflyttere til Horne velkommen med en

velkomstpakke med materiale om sognets foreningsliv, brugsen, kroen og meget mere'

Der er gavekort til alt fra malerier til jordbær.

Kontaklop$sninger: annemetteie@gmail.com, Tlf. nr': 2299 1 360
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HORNE PENSIONISTFORENING

Program 2011 o92012

Alle møder begynder kl. 14,00

2011

Dato Foredraqsholder Emne

26.09 lnoelise Wenzel, præst Et socialt enoaoement

03.10 Lars Bom, præst En fortællino

10.10 Chris Hansen Lysbilleder fra "Jeg havde også en farm i Afri-

ka"

17.10 Bennv Blumensat Fra fænqsel til alterbord

24.10 Ame Smalbro M. A. l. sano oo musik

31.10 Pasqaard Tøi

07.11 Annette Vinter Hedensted Hånden på hjertet "Hvorfor har vi det så skidt,

når vi kunne have det så qodt?"

14.11 Lis Vig Fortæller sammen med 2 indsafte fra Sdr.

Omme statsfænqsel

21.11 LissiStarup Musikalsk underholdning med 3 harmonika +

trommeslaoer

28.11 Kai lkast. fhv. trafikminister Den iyske malia

05.12 Bjøm Pauli Efter 43 år i statens tjeneste - fra damploko'
motiver over flyvevåbnet til gadebetjent i Kø-

benhavn - drager han i dag land og rige rundt

på "skuespillervis", for at sprede ud af sine

livslanoe oolevelser.

12.12 Tove Lansen 12 pensionister fra sangkoret "Kulturhuset",

Esbiero

SANGAFTEN PÅ HORNELUND

Også i år afholder Hornelunds Venner sangaften på Hornelund.

Følgende onsdage kl. 19.30:

Første gang onsdag den 12. oktober og derefter 9. november, 7, december, 11.

januar, 8. februar, 7. marts og vi slutter onsdag den 11. april.

Vi byder på kaffe med brød å 15 kr.

Traditionen tro kommer der mange, og alle er velkommen.
Hornelunds Venner
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Familie og Fritid, Horne

F g'

PROGRAM 2011 - 2012

is



FAIVIILIE OG FRITID, HORNE
PROGRAM FOR 2OTI .2OI2

Så er vi klar med et SPÆNDENDE PROGMM for sæsonen 2011112
fil alle 3 anangementer er det nødvendigt med tilmelding af hensyn til de folk, vi har
lavet aftaleme med, så det er vigtigt at du tilmelder dig inden fristernes udløb.
Der vil være rabat ved arrangementeme til medlemmer af Familie og Fritid, så det er en
god ide at købe et medlernskort. Det vil være muligt at købe medlemskort til arrange-
menterne. Det koster 50 kr, pr husstand. Medlemskort kan også købes til Torvedagen
eller ved henvendelse til bestyrelsen

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Home:
Formand Britta Guldager, Horne tlf.75 26 05 01

Næstformand Karen Harck, Malle tlf. 75 26 01 13

Kasserer Ruth Jensen, Horne tlf. 75 26 00 78
Annoncer Lisbeth Juhler, Malle tlf. 75 26 04 99
Sekretær lneta Goselink, Malle tlf,75 26 01 18

Husk at du som medlem af Familie og Fritid støtter både foreningen og aftenskolen.

T.november 201,l: Bustur til TV SYD i Kolding (se omtale i bladet)

23.november 2011: Juleinspirationsaften på Horne Kro v/Kirsten Hansen
Få ny inspiration til lækker mad, og gør en god handel i de deltagende stande

Februar 2012: Køb, salg, byttemarked af husholdningsartikler:
Hvem har ikke lavet et fejlkøb af f.eks. Tupperware eller en smart køkkenmaskine o.
lign. Ting der bare står og fylder bagerst i skabet, så få det ud af skabet og gør en god
handel. (nærmere om sted og dato i næste HornePosten)

17. april20,12: Generalforsamling iskolekøkkenet Horne Skole kl. 19.30.
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HORNE AF"TENSKOLES PROGRAIVI
2oll - 2oL2

Så er det atter tid til at Horne aftenskole kommer på banen. Håber at vi med dette

spændende program kan få folk af huse. Kom og få inspiration - lær noget nyt'
dygtiggør Oig -lfaU relationer og oplev glæden ved at gøre noget for dig selv.

Oli ei noget for enhver - både hænder, hovedet 'ja hele kroppen såmænd. Yoga

udbydes får gennem Sig aftenskole og hvis der er stor tilslutning i Horne, kan vi

prøve selv at starte op næste sæson.

Så vel mødt til sæsonen 201112012 @

ALLE kan deltage i kurserne.

Af hensyn til lærer og kunsets start bedes du tilmelde dig i god tid!!!!

HUSK deltagerbetaling den første aften eller via homebanking en uge før kursets

start, reg. nr7725 konto 500442'4

Gospel
V/Lydiah Wairimu

Start tirsdag den 9. august kl. 19.30 - 21 .30 i Horne kirke

Derefter hvårtirsdag inltiljut (dog undtagen den 18. oktober og 8, november)

Kom og vær med - kurset er for alle sangglade,

Pris: 750 kr. (32 timer)

Kreativ
Start onsdag den 30. august kl. 19.00 -21.45 Home skole

Der arbejdes altid i ulige uger'

Kom til Åyggeligt sarivæiog tag dit håndarbejde med. Du bestemmer selv, hvad du

laver og ååififrn du dele uO åt Oin erfaring/kunnen til andre, der kunne tænke sig at

lære dit håndværk.

Pris: 30 kr. (en gang for alle) så har du fri adgang alle gange'

Bio klubben
Kunne du tænke dig at følges i flok og se en god film, Vi mødes og fylder bilerne op, ser

film og hvis der er stemning for det, kan vi nyder en øl eller vand bagefter og summe

over filmen.

Den første film er "Headhunteme" og vises den 25. september'

pris: 30 kr. (ångangsbeløb) + billetpris. OBS: Tilmelding senest en uge før forestillingen
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Yoga
V/ Sonja Yndgaard, Sig på Thorstrup Skole (samarbejde med Sig Aftenskole)

Start tinsdag den 27 . september. kl. 16.00 - 17 .30. Derefter yderligere 9 tirsdage (minus

uge 42) indtil 6. december.

Arbejd med din krop gennem dybdegående øvelser, der fokuserer på spænding og at
spænding af kroppen og giver styrke. Andedrættet er en vigtig faktor i arbejdet.
Pris 420 kr. betales denne aften

Litteratur
v/Knud E Jessen

Start tirsdag den 4. oktober kl. 14,00 - 16.45 i Horne Hallen

Øvrige tirsdage: 1. november, 6. december, 3. januar, 7. februar og 6. marts
Vi mødes og snakker om en bog vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Første bog er dog valgt.
TILMELDING senest 4. september af hensyn til bestilling af bøger
Pris:470 kr. (18 timer)

Pileflet
v/Maj Britt Enevoldsen
Lørdag den 8. oktober kl, 9.00 - 16.00 i Lindbjerg (maks. 5 deltagere)
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Små og halvstore projekter kan

fabrikeres idette tidsrum. Kom og prøv det.

Pris: 300 kr, + materialer.

EDB-IT- vedligehold
v/Leo Aa. Jessen
Start torsdag den 27 . oktober kl. 15.00 - 17 .45 Horne skole. Derefter de efterfølgende 4

torsdage
Kurset henvender sig til dig, der kan en del med din computer, men du mangler alligevel
den sidste viden om, hvordan du f.eks.

- ændre skriftstørrelse og farve i et dokument
- sæfter et billede ind i et dokument
- sender en mail
- sender et billede med en mail
- vedligeholder mail-biblioteket, sletter uinteressante mails og gemmer interes-

sante
- bruger internettets mange muligheder for info fra samfundet
- bestiller bøger, film, musik og lydbøger m.v. fra biblioteket

Medbring geme din egen bærbare computer.
Pris:390 kr, (15 timer)
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Digital fotobehandl ing/begyndere
v/Leo Aa. Jessen
Start: tirsdag den 25. oktober kl. 1 9.00 - 21 .45 Horne skole
Derefter de efterfølgende 3 tirsdage.
Få styr på dine digitale fotos - overfør til de rigtige mapper på computeren - lern røde
øjne - ret op og beskær - lav fotocollage - klargør til fremkaldelse - lav fotobog m.v.
Medbring dit digitale kamera med tilbehør og gerne din egen bærbare computer.
Pris: 315 kr. (12 timer)

Di gital fotobehandl i n g/fortsættere
v/Leo Aa. Jessen
Start tinsdag den 22. november kl. 1 9.00 - 21 .45 Horne skole
Derefter de efterfølgende 3 tirsdage.
Lær at lave et levende billedshow med fotos og musik. Det færdige resultat overføres til
cD eller DVD og kan efterfølgende fremvises på Pc-skærm eller derhjemme på normal
DVD afspiller. Medbring gerne din egen bærbare computer, en passende mængde fotos
samt gerne din egen musik på CD eller lignende. Påregn en lille eksha udgift til materia-
ler - CD og DVD - ca. 25,-kr. Medbring evt. selv efter ønske og behov,
Pris: 300 kr. (12 timer)

Lav din egen hjemmeside
v/Leo Aa. Jessen
Start torsdag den 10. november kl. 19,00 - 21,45 Horne skole
Derefter de efterfølgende 2 torsdage.
Lær at lave en hjemmeside med tekst og billeder samt links til andre hjemmesider og se
den på intemettet. God kendskab,til tekatbehandling (Word) samt wiriåows stifinder en
fordel. Medbring geme din egen bærbare computer Åeo word installeret.
Pris 235 kr, (9 timer)

Glas
v/Anettes Hobby, Tistrup
starttorsdag den 26. januar kl. 19.00-21.30. (maks. g dettagere)Øvrige torsdage 2. og
9. februar.

Der kan laves forskellige fade, figurer samt ophæng - du bestemmer O
Pris: 400 kr. Dertil kommer en materialepris på 135 kr pr kg for det færdige produkt.
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Knipling
v/lnge Poulsen

Start torsdag den 5. januar kl. 1 5.00 - 17 .45 eller kl. 1 8.30 - 21 .1 5 Horne skole

Derefterde efterfølgende 9 torsdage dog undtagen i uge 7

Kurset er for både nybegyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag

sig. Kom og få inspiration både med nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan

købes.

Pris: 780 kr. (30 timer)

Vild med dans/begyndere
v/Ester og Gjøde Carlsen

Start søndag den 8. januar kl. 1 8.00 - 19.30 Horne skole

Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 12. februar (vinterferie)

Kursusindhold for begyndere: Primæd grundtrin og lette variationer i engelsk vals,
quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals.

Pris: 600 kr. pr par (12 time|

Vild med dans/øvede
v/Ester og Gjøde Carlsen
Start søndag den 8. januar kl. 19.45 - 21.30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 12. februar (vinterferie)

Kursusindhold for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole. Vi

indøver forskeltige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals plus

, tango
Pris: 600 kr. pr par (12 timer)

Afslutning med udstilling og underholdning søndag den 18 marts 2012 om
eftermiddagen

Gavekort udstedes
Vel mødt

Horne Aftenskole
v/Henriette Nielsen

Mobil 31 95 42 69 Mail: hnhn@mail.tele.dk (brug gerne denne frem for mobil)
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TV - SYD

Familie og Fritid arangerer tur til TV-SYD i Kotding

Mandag den 7. november kl, 17 - ca.Z2.l0

Programmet forventes at blive følgende:
Vimødes ved Home Hallen kl. 16.50. Kl. 1t afgå,r bus mod Kolding.
I bussen serveres der en sandwich og øllvand, ca. kl. 18.45 ankomst med præsentati-
onsvideo Kl, 19.00 prøven på aftenens udsendelse følges fra studiet. Kl, 19.30 kaffe og
wienerbrød mens aftenens udsendelse følges på skærmen. K|.20.15 rundvisning ihu-
set, bl.a. studiet og redigeringslokaler, og k|.21.1s vender bussen hjemad. Under hele
anangementet er der en af TV-SYD s medarbejdere tilstede, og efter kaffen vil der blive
lejlighed til at stille spørgsmål.
Prisen for denne tur er 100 kr. for medlemmer og 1 25 kr. for ikke-medlemmer.
Pga, forudbetaling til TV-sYD er der bindende tilmelding senest den 6. oktober til
Ruth 75 26 00 78 eller Britta 75 26 05 01 - træffes bedst efter kt. 17

HOfne - Gør det med et smit...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

17, 6800 Varde 7526 0144Dagli' Brugsen Horne, Hornelund
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2012

Dato Foredraqsholder Emne
09,01 Lone Hansen Sang og musik
16.01 Astrid Qureski Livet som dansk kvinde i Pakistan
23.01 Radmila Lukic-Bardak En beretning om en familieflugt "over broen"
30.01 Heinz Svoloaard Hvedt Foredrag fra blå blink til rollator
06.02 BodilR. Jensen Emil Nolde oo bibelske lvsbilleder
13.02 Aoe Jakobsen Mit liv som bonde i 50 år
20.02 Ame Rolighed, formand for

danske pensionister
Sundhed og alderdom - hvad ønsker vi?

27.0:2 Erlinq Thomsen Kjoledamen
05.03 Christian Møller Vestiyder kan være morsomme
12.03 Hornelund Generalforsamling og bankospil. Vi håber, at

der vil være god opbakning og tilslutning tit
arrangementerne

19.03 Erik Henrikben Et liv bag hegn og mure {Ribelund)

Bestyrelsen:

Ellen Damsgaard

Erik Sørensen

Kirsten Christensen

Kirsten Jeppesen
Hans Thomsen

flf. 75 26 06 63 / 20 147563
ilf.75 26 02 15

flf. 75 26 01 47
tlt.75 26 0257
flf. 75 26 02 03

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter mandage

kl. 14 - 16, foredrag osv.
Kl. 16 - 17, kortspil

Kaffe og foredrag 20 kr.

GYMNASTIK PÅ HORNELUND
starter fredag den 2. september kl. 10 - 11 og derefter hver fredag samme tid,

Hornelunds Venner
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VELLYKKET UDFLUGT

Horne Pensionistforening har været på en rigtig vellykket udflugt noøpi.
Turen startede fra Horne, hvor humøret stod i fint sammenspil med det gode vejr. Alle

var sommeklædte og i fin form, og bussen var fyldt til sidste plads.

Så lige en morgensang før fønste stop, som var på p pladsen ved Præstebjerg, hvor vi

nød rundstykker og kaffen og den flotte natur, hvor heden stadig ligger som en del af

naturen.

Næste stop er Museet i Struer. Museet har så mange ting at byde på, at man godt kunne

ha brugt lidt mere tid her, men det vi nåede var så interessant, at man godt kunne få

appetit til mere.

Vi så B&O's museum, hvor alle de gamle radio- og fiernsynsmodeller var samlet. Her

var der rigtig meget at se på, dernæst fik vi en spændende guidet rundtur i forfatter Jo-

hannes BuckhholE hus.

Dernæst var der frokost, som vi nød på Museet.

Op i bussen igen og vid'ere ud langs Lim{orden, Nr, Nissum - Lemvig ud på Gellerodde

og videre til Bovbjerg Fyr hvor vi nød det fine vejr, den friske havluft, udsigten og efter-

middagskafien til hjemmebag. Kunne man forlange mere, nej vel, men så fik vores vel-

oplagte chauffør Lars Østergaard fra Ansager Turist pludselig en ide til en afstikker, han

havdl en kammerat, der var i gang med at bygge et sommerhus på egnen ved Bov-

bjerg. Den skal i altså se, men vi har kun 5 - 10 min.

Ad en lidt snørklet vej kom vi derud, hvor kragerne vender, og der lå huset, ikke helt

færdig endnu, men hvilket hus, et bjælkehus på flere 100 m2 og også til flere millioner kr.

Men imponerende. Kan ikke beskrives, men skal ses.10 min. var slet ikke nok, hvis man

skulle ha' det hele med. Kammeraten var også manden, der havde bygget friluftsscenen

i Mariehaven iAnsager.
Turen hjem gik over Søndervig - Hvide Sande - Nymindegab og Nr. Nebel for til sidst at

slutte på Horne Kro, hvor Kirsten stod med varm mad til alle. Velbekomme.

Denne vellykkede tur var arrangeret af Pensionistforeningen som skal ha' tak for ulejlig-

heden, det var det hele værd og lidt til.

Vi glæder os allerede til næste års tur,

Fra 6n der fik denne oplevelse, og håber på mange flere
Leif Sønderskov

HORNE 4H 201 1 {[rf1. sept.
5, sept
9. sept.
10. sept

7. oh.

2. besøg hos hestehold
4. besøg hos hjemmeopgaver2. besøg hos hestehold
4H SKUET i Varde
4H SKUET i Varde

Årsmøde i Horne Hallen
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KROKET

Da turneringen nu er færdig kan vi bringe resultatet her.

Navn
Margit og Jens Henning/Anni og Karsten

Jes og Asta/Kristian og Anne Marie

Jørn og Peter/Erling og Viggo

llse og Thomas/Svend m. flere

Elly og Helge/Aage og Karen L.

Herdis og Børge/Edith og Else

Mads og HC/Jørgen S og Lorents

Karen M og Grethe S/Kirsten J og Eva

Tak for jeres indsats i denne sæson

mw
Resultat
Nr, 3/20 p.

Nr.5/17 p.

Nr.4/1&p.
Nr.5l10 p
Nr.4/16 p.

Nr.4/17 p.

Nr.5/10 p

Nr.4/12 p

Venlig hilsen Kroketudvalget

Række
M1 P1

A1 P3

A1 P4

81 P3

82 P3

82P4
c1 P1

c1 P2

TRAKTORTRÆK PÅ SON. MALLE MASKINSTATION
50 traktorer deltog.

Godt 600 tilskuere havde i det flotte solskinsvejr Kristi Himmelfartsdag lagt vejen forbi
Berit og Chr. Gram, Sdr. Malle, som lagde jord til et godt tilrettelagt traktortræk'med 50
traktorer i flere vægtklasser, arangeret af Varde-Ølgodegnens Landboungdom.
Konkurrencen i den store vægtklasse, 9001-13.000 kg standard, af stævnespeakeren
kaldet forkadene, blev meget spændende.
I første omgang trak alle tnaktorerne den 23 tons tunge slæde ud over 100 meter.
Konkunencen sluttede med omkørsel mellem en pige, Heidi Rahbæk og en ung mand,
søren christensen. og da begge kørte den samme traktor,, en John Deere 4345R, var
betingelserne altså ens. Så det gjaldt altså både køreteknik samt at finde det bedste
spor. 0g til stor jubel blandt tilskuerne vandt Heidi Rahbæk.
Stævnet er årligt tilbagevendende.

ÆNDRINGER TIL FORMANDSLISTEN :

Horne Støtteforening Horne havekreds
Formand Eva Guldager Formand Kurt Simonsen
Aspgårdvej 4, Asp,6800 Varde Hornelund 55. Horne,6g00 Varde
Tlt,752601 S2lMobil: 21 81 0S40 TIt.ZO 16 4402
Mail:aspph@ofir.dk
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5å blev tonken til virkelighed...
AktivinotureniHorne

Tilbage i februar 2010 blev prqektet " Aktiv i naturen i Horne" søsat ud fra tanken om

At skabe muligheden for mere aKivitet i naturen for Hornes borgere.

'Mange møder er blevet afholdt, der er blevet søgt fondsmidler, der er blevet holdt kurser

og aktivdag i hallen og rigtigt mange af Hornes borgere har været uvurderlige aktører i

dette projekt.

Det vidunderlige ved at arbejde med sådan et projekt er, at når jorden er gødet vælter
.det frem med gode ideer fra alle sider, og det er blevet til det flotte resultat, som nu kan

ses iVikingelunden.
Naturbanen langs stieme i Vikingelunden samt Den stationære bane i cirklen står nu klar

til at blev brugt af alle, der har lyst.

Der er opstillet vejledninger til de forskellige redskaber, så brugerne kan se, hvad man

evt. kan anvende redskaberne til, men det er kun fantasien, der sætter grænserne.

Aktiv i.naturen har afholdt 10 træningsaftener i foråret, hvor der var mulighed for såvel

løb, O-løb, ACT- træning, træning på naturbanen, gåtur/stavgang, samt spil. Her deltog

mange af byens borgere i forskellige aldersgrupper, og der blev gået til aktiviteteme. Det

var 10 pragtfulde aftener, hvor vejrguderne var med os. Ligeledes har der været afholdt

flere firmaanangementer i Vikingelunden, hvor Aktiv i naturen har bidraget med instruk-

tører og de nye baner har været anvendt. Dejligt at andre også har fået øjnene op for,

hvad vi laver i Home.

Det skal også lige nævnes, at projektet blev belønnet med Månedens skulderklap for

maj måned udstedt af Sydbank og Jyske Vestkysten. Det blev vi meget overrasket og

glade for.

En stor tak til alle
Men at gå fra tanke til virkelighed med sådan et projekt kan kun lade sig gøre, fordi så

mange personer har bidraget med såvel ideer, arbejdskraft, materialer, sponsorater og

positiv opbakning, Horne gymnastikforening sprang straks til og tilbød sig som økono-

misk administrator i projektet og Sogneforeningen gav grønt lys for at bruge området i

Vikingelunden. Dertil har Lene Jensen og Kurt Burkarl gjort et kæmpe arbejde i at søge

fondsmidler, En stor tak for jeres hjælp.

Der skal også lyde en tak til alle jer, der har sponseret til dette prolekt. Det har været

overvældende med alle de bidrag, vi har fået.(sponsorer nævnes senere) Sidst men ikke

mindst en tak til Carsten Bøttcher og Dennis Friis for jeres bidrag i den indledende fase,

til Tina Hedegård og Lene Jensen for jeres bidrag i arbejdsgruppen; til alle deltagerne og

DGI til træningsdagen i hallen, til alle instruktøreme til forårets Aktiv i naturen ?rrange-

ment, til Jesper Simonsen for det store arbejde med at fremskaffe materialer, lave teg-

ningerne til og bygge den stationære bane, Frederik Lauridsen for de smukke bord-

bænkesæt, og til alle jer bøm som voksne, som har bidraget med hjælp til bl.a. at bygge

naturbanen og den stationære bane samt andet forefaldende arbe.ide.
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tlvefs store hemmelighed er, at der ingen stor hemmelighed er. Uanset hvad dit mål er,

kan da opnå det, hvis du er villig til at arbejde for det'(Oprah Winfrey)

Aktiv i naturen fremover
Aktiv i naturen samt flere andre foreninger i Horne vil den 28. august ved et arrangement
i Vikingelunden vise borgerne i Horne og omegn, hvad området kan bruges til (se an-

nonce andetsteds)

Der vil også løbende blive afuiklet aktiviteter, og der er mulighed for at arrangere familie-

, klasse- eller firmaanangementer på stedet. Her opfordrer vi til at følge med på Hornes

hjemmeside www.horne.varde.dk vedr. arrangementer.

Ellers håber vi, at byens borgere flittigt vil anvende området og redskaberne. Vi vil dog

meddele, at brugen af redskaberne er under eget ansvar.

God fornøjelse

Arbejdsgruppen for Aktiv i naturen

Anette Schmidt tlf. 75 26 01 50

Sponsorer til Ahiv i naturen
LAG-Varde, Breddeidrætten Varde kommune, DGl, HGF, Støtteforeningen, Sdr Malle

maskinstation, Daglig brugsen Horne, Tistrup - Bounum Smede- og Maskinforretning,

Home Tømmerfonetning, Horne Murerne, HlF, Horne Skole, Frede Holm, Landbrugets

nærbutik, Andrea og Glen Christiansen, Kjeld Pedersen og Ejnar Lindblad.
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PRIMO DAI\MARK A/S

, DK€862 Tistrup
Denmark

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

Tonsdag den 16, juni blev der arrangeret en historisk tur gennem tiden og den smukke

natur på Vikingestien og i Hornelund, Desvæne var vejret ikke med anangementet - det

bare øsregnede! Alligevel mødte 16 friske, lokale interesserede op udstyret med para-
plyer, regntøj og gummistøvler.

Jes Østergaard guidede flokken fra Horne Kirke og videre på Vikingestien til Svanesøen

og "jagthytten" i Homelund.
Undervejs fortalte han meget interessant om eg-
nens historie - bl.a. runestenen fra vikingetiden,
jernudvindingen i jernalderen og fundet af guld-

spændeme i 1892.

Arrangementet sluttede med en forfriskning - frugt

og vand - sponseret af Dagli'Brugsen. Mange tak

for det! Også mange tak til Jes Østergaard for en

meget interessant guidning !

WW
MIDLER FRA FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Afkast'10 -'11
lndestående
I alt til uddeling

64.947,04 kr,

953,64 kr,

65.900,68 kr,

Der indkom i alt 4 ansøgninger om fondsmidler - det var 4 ansøgninger fra
Horne Sogneforening
Fondsmidleme bevilgedes således:

Sogneforeningen
Revisor 2,000 kr,

2 x krans til gravsted 200 kr.

12 vimpler + vedligehold af flagstænger og bænke 3.600 kr,

Tilskud tiltoiletbygning i Vikingelunden 60.000 kr.

I alt bevilget 65.800 kr

Forbehold: De bevilgede beløb kommer kun til udbetaling, hvis der senest 15. december
2011 er fremsendt kvitteret nota til formand, Kurt Burkarl, Hindsigvej 29, 6800 Varde -
kurt@burkarl.dk

Horne Sogneforening

HIP INFORMERER

Klik ind på vores nye hjemmeside www.horneidraqtsqarK.dk
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Vælg de holdbare løsnlnger:

. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

. Undervlsnlng I korrektvalg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

PK,S[/4p/yNS Tk 76210240
rcsforåa,bwi æ Fa( 75911 0æ
7W Ftfficr'€ www.pki.dk. pk6pki.d(

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 ' 6862 Tistrup .111.7437 69 30 ; sydbank'dk

CAFETERI
Horne

ldræts

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

Park

v/65!efi Srig. ØgoÅ/ei 33' Horne'6800Vqrde
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Der var stor aktivitet først ijuli, hvor cykelstien blev gjort færdig til asfaltering.

DET FRIVILLIGE ARBEJDE MED CYKELSTIEN ER FÆRDIG

Første del af sommerferien i juli måned blev af Chr. Gram og en flok hjælpere brugt til at
færdiggøre den frivillige del af arbejdet med anlæggelsen af cykelstien langs Gunderup-
vej.

Desværre opstod der efterfølgende problemer omkring asfaltbelægningen, så kommu-
nen måtte udsætte deres del af den endelige færdiggørelse til de liommunale chefers
tilbagekomst fra ferien.
lndvielsen er foreløbig planlagt til sidst i september.

Ilorrte ICro

På Horne Kro - er maden altid go'

G ode se ls kab dmø delokalcr.

Hyggelig krostue og krohave.

W l.everer også mad ud af huset

Vi ses hilcen Kircten & Kurt
TE 7526Ut19
E-rnail: kirsten.hansen@surfrnail.dk
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ltdgane SMsenesfi
316-' lørdag' den 3. september

Blad€tudrommer
19. september

UQire ffscnest
317 lørdag den 5. november

Bl#rdonrner
21. november

HORNEPOSTENS REDAKTION

Birtha Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, tlf. 752203 67, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf .7526 0074
Leif Søndenskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38
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Friluftsgudstjen..r., r*M

Høstgudsgeneste 

M

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

KIRKETIDER

21.08.2011 lngen
28.08.2011 kt. 14.00
04.09.2011 kr, 09.00
11.09.2011 kt. 10.30

18.09.2011 kr. 09.00
25.09.2011 kr. 10.30
02.10.2011 kt.09.00
09.10.2011 kr. 10.30

16.10,2011 kr. 09.00
23,10.2011 lngen

flf. 75 26 40 55

flf, 75 26 00 42
flf. 75 26 00 85

tlf. 75 26 00 78

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Ki*e
Kirkeværge Ruth Jensen

MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele menuen som tag selvbord

Sild, karrysalat, æ9, tomat, forskellig fisk

Hønsesalat med ananas

Svinemørbrad med pæresalat, farseret kalkun, kalveschniEler

forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt brød

Frisk frugt, hjemmelavet is, blåbær kage med hvid chokolade

samt andre desserter

3 retter 150 kr.

Betales ved indgangen.

Horne Kro v/ Kirsten og Kurt Hansen, ttf. 75 26 00 19

Sidste frist for bestilling onsdag den 21. september
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AKTIVITETSKALENDER 201 1

aug. 20.08.2011 Torvedag

20.08,2011 HomeHavekreds.Eftermiddagsudflugt

26.08.2011 Åbning af 'ny" Dagli' Brugs

28.08,2011 Skovens Dag i Vikingelunden

sept. 04.09.2011 Spejderne.Loppemarked

07.09.2011 HIF og HlP. Foredrag m. landsholdstræner Jan P$lick

10.09.2011 4H skuet i Varde

18.09.2011 BabYbazar

24.09.2011 PlantemarkediTambourshave
24.09.2011 Høstfest

okt. 02J0.2011 Spejdeme. Loppemarked

04.10.2011 Hornelunds Venner. Høstfest på Homelund Plejecenter

07.10.2011 Horne 4H. Årsmøde

12,10.2011 HomelundsVenner.Sangaften
23.10.2011 Modeltog, Udstilling i Homehallen

nov. 05.11.2011 Home ldrætsforening' Revy

06.11,2011 Spejdeme. Loppemarked

06.11.2011 Horne Gymnastikforening. Sangaften

07 .11.2011 Familie & Fritid. Bustur til TV Syd i Kolding

09.11.2011 HomelundsVenner'Sangaften
19.11.2011 Horne Havekreds. Juledemonstration

23.11.2011 Familie & Fritid. Juleinspirationsaften på Horne Kro

27.11.2011 Julemarked på Homelund

dec. 02j2.2011 Home 4H. Julefrokost

04.12.2011 Spejderne.Loppemarked
07.12.2011 HomelundsVenner.Sangaften
16.12.2011 Juletræsfest
18.12.2011 JuleoPtog

2012
jan 11.01,2012. Hornelunds Venner. Sangaften

iebr. xx.02.2012 Familie & Fritid. Køb, salg og byttemarked husholdningsartikler

08.02.2012 Hornelunds Venner. Sangaften

marts 07.03.2012 Homelunds Venner. Sangaften

april 11.04.2012 Hornelunds Venner. Sangaften

17.04.2012 Familie & Fritid, Generalforsamltng

Ta'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 1e.30 os støt r.u"'"*l#å; 

tub,ben
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Aut. WS-inst

Ølgodvej 148, Bounurn, 6870 øLGOD
Tlf.7s 26 0l ss

KLOAK.

Mallevej 15, Horne

JOHN EONG HATISEX
HOeilE. 6800 v fDE. TLF:7526m9:t

BRUUN
$orcp& 19. 58611i*up

llf.75 29 90 92

www"malerstart"dk
Gl. Præstevei 6it . Sig . 68OO Varde'

TIt. 75 26 43 92. Bit 2t 77 06 92
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Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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dm#M Andelskassen
- sommen kon vi mere

Sammen kan
vr mere aoo

Andelskassen er en aktiv del af lokalsamfundet og det vil vi fortsætte

med at vaere. Derfor vil vi også fremover støtte gode initiativer, der skaber

glaede og sammenhold i Horne og omegn. For eksempel vil vi støtte Ban-

koklubben, Horne ldrætsforening og flere andre foreninger og aktiviteter.

Hus( at du ahid kan kontakte os for et møde - gerne hjemme hos dig,

hvis det passer dig bedst.

Så kom ind og hør mere om, hvordan vi kan være en støtte for din øko-

nomi. Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Andelskassen Varde A/S, Varde
Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde . Telefon 87 99 56 70 . www.andelskassen.dk
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