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GYIIINASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN

Lørdag den 26. marts 2011 kl. 18.30

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød'

pAceusvt-t

HORNE GVMNASTIKFORENilIq

ffiL KRÆFrENS BEI(ÆuPELsE

foregårsondag den 3. apil kl. 10'00

Tilmelding serestt0lsd4 den 31- marb pat-f'.: 75 26 00 31

Vi møæ-Xt. 9.30 flonenæring og en kop kafr pa Home skole'

Lopperne
4 - S-årige

Forældre/Barn

Funky Kids
bømehavekl, - 1. kl.

Blandet springhold
2-5.kl.
Store piger

3. kl. og opefter

Zumba

Gæstehold
Powertumbling - OutruP GUB

Spændstige mænd, TistruP

, Gæstehold
Vedersø ldrætsefterskoles
elevhold

Entre:

Arre redere fra Horne easutveLq tf' F]\ r-i
Karin Niersen i\ ju\
Christian S. Hansen & Nikolaj Bech

Niels Kristian Nielsen

Randi Lyngby, Mette L. Kristensen, Torben

Nielsen, Kim Kasper Jespersen, Nikolaj R.

Kristensen

Voksne 40 kr, - børn 20 kr.

Jette & Marinus Poulsen,

Allis Jensen & Rikke ScÅønning

Susanne Pedersen & Rikke Dammark

Anne Marie Nielsen, Heidi Poulsen, Lone

Harmsen, Andreas Nissen & Rene Knudsen

Charlotte S. Hansen, Rikke Nielsen,

Brian S. Hansen & Jakob Vig Nielsen

Trine Gram og Charlotte S, Hansen

BessleAgEeboe
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HORNE IDRÆTSPARK - GENERALFORSAMLING

Horne ldrætspark afholder generalforsamling

Onsdag den 23. marts kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden if. vedtægteme.
Alle er velkomne - kaffen er gratis.

Horne ldrætspark

DET ER IGEN TID TIL GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN

Lørdag den 26. marts 2011 er Home Hallen igen rammen om vores årlige lokalopvisning
med to en halv times forrygende gymnastikopvisning, som slutter gymnastiksæson
2010111af på bedste vis.

Der er gymnaster i alderen fra? år og helt op til mere end 70 år.
Fem af vore egne hold har lavet et opvisningsprogram, desuden vil Zumba-holdet lave
en lille forevisning af, hvad de foretager sig i gymnastiksalen. Altså en form for "rekla-
me",.så man måske kunne tænke sig at prøve det næste sæson. Vi ser frem til at foræl-
dre, bedsteforældre, søskende og en masse andre familiemedlemmer kommer og bak-
ker op. Derudover har vi haft gang i følgende hold: Funktionel Træning, Damer, Herrer
samt Puls & Power.

Det er ret fantastisk, at vi igen i vinter har haft så mange voksne i gang i gymnastiksalen.
vi får traditionen tro besøg af de spændstige mænd, som træner i Tistrup. Vi får også
besøg af 2 gæstehold. Vi skal gense de springglade konkunencegymnaster fra outrup,
som rigtig geme vil til Horne for at vise deres kunnen. De har siden sidste år vundet en
del medaljer både til JM og DM.

som afslutning på aftenen får vi besøg af Vedersø ldrætsefterskoles elevhord, som
består af 120 unge mennesker. De har ikke tidligere besøgt Horne, så de glæder sig
rigtig meget til at opleve stemningen hos os.
Det bliver helt sikkert en fantastisk aften.

Traditionen tro kan der som afslutning på aftenen købes kaffe med brød.

HGF/Lene Jensen

Tistnrp Dyreklinih

HHå(
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1.

2.

3.

DAGLI'BRUGSEN HORNE

Afholder medlemsJinformationsmøde

på Horne Kro tirsdag den 15. marts kl. 19.00

Butikkens drift 2010

Hvad sker der med Dagli'Brugsen i 2011?

Vinsmagning af 4 italienske vine/ samt præsentation af Allan Knudsen (uddeler i

Super Brugsen, Nr, Nebel)

Billetter kan afhentes i Dagli'Brugsen 8.'13.marts.

HUSK HUSK HUSK HUSK

Nr. Nebel Brugsforening afholder generalforsamling

i aulaen på skolen i Nr.Nebeltorsdag d. 24. marts 2011.

(se annonce i VesterhavsPosten)

Billetter kan afhentes i Dagli'Brugsen Home (se opslag i Brugsen)

Håber mange af medlemmeme i Home viltage turen til Nr'Nebel

for at vise interesse for vores fgrening

Martin Ørts Hansen

Britta Guldager - Linda Møller

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup . tll. 74 37 69 30 j sydbank.dk
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AFSLUTNING I HORNE AFTENSKOLE

søndag den 27 marts i skolens gymnastiksal
Udstillingen er åben fra kl. 13.30 - 15.00

Derefter kaffe, orientering ved de forskellige hold samt hyggelig samvær.

Arr. forventes at slutte ca. kl. 17.00

Entre gratis - stort kaffebord ca. 50 kr.

Udstilling af bl.a.: Gospel, Kreativ, Bio klubben, Callenetics, Litteratur, EDB, Pileflet,

Digital fotobehandling, Lav din egen hjemmeside, Knipling, Vild med dans, Malerier

ALLE er velkommen - vel mødt @
Horne Aftenskole v/Henriette. hnhn@mail.tele.d k

FAMILIE OG FRITID, HORNE . GENERALFORSAMLING

Mandag den 21. marts kl, 19.30 i skolekøkkenet, Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører.

2. Bestyrelsens beretning.

3, Forhandling af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttede regnskabsår.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Aftenskolens regnskab.

Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet få generalforsamlingen bedes indsendt inden d. 7. marts
til formand lvlona Bonde Petersson, Kærsangervej43, 6800 Varde (evt. på mail: mona-
bondenielsen@hotmail.com)
Vi skal have fundet 2 nye til bestyrelsen. Har nogen lyst til en spændende forenings-
post? Henvend dig geme til formanden (mobil nr. 24 25 87 49) og hør nærmereO

Familie og Fritid, Home / Mona B. Petersson
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HORNE AFTENSKOLE

Der er stadig ledige pladser på pileholdet med frisk pil

- Lørdag den 12. marts
- Lørdag den 19. marts

Begge dage kl. 9.30-16.00 i Lindbjerg

Tilmelding til Henriette hnhn@mail.tele.dk eller tlf. 31 95 42 69

HORNE 4H2011 ,

{1lil@11. marts
29. marts

2. april
4. apdl
5. april
11. april
12. april
13. april

6. maJ

7. maj
16. maj

18. juni
20,Juni

Uge 31

20. aug.

1. sept.
5. sept
9. sept.
10. sept

7. okt.

11. nov.

?. nov.

2. dec.

SKøJTEAFTEN sammen med Horne Adventure

Madhold for begyndere starter. (på skolen)

Hobby med filtning starter fra kl. I til 13 (på skolen)

Første besøg for hestehold og hjemmeopgaver

SPIRE og TRÆHOLD starter
l. besøg hos hestehold og hjemmeopgaver

HOBBY og SYHOLD re-design starter (på skolen)

MADHOLD FOR øVEDE starter (på skolen)

DøGNFLUEN Weekend På SkovlY

DøGNFLUEN Weekend På SkovlY

2. besøg for dem med hjemmeoPgave

4H UDFLUGT TIL RANDERS REGNSKOV

3. besøg for dem med hjemmeoPgave

MADSKOLE (på skolen)

Torvedag

2. besøg hos hestehold

4. besøg hos hjemmeopgaver 2. besøg hos hestehold

4H SKUET i Varde
4H SKUET i Varde

Årsmøde i Horne Hallen

AKTIV NAT tilden 12. nov.

Sangaften på skolen. (nærmere besked følger)

JULEFROKOST
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TRÆNINGSSTART UNGDOM

HORNE IF|TISTRUP BOLDKLUB H@W
U15 piger TræningsSta.t mandag den 21. marts kl. 18.00.19.00 i Tistrup
(årgang 1996+1997) Derefter trænes hver mandag og torsdag kl. 18.00-19.00.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Horne,

U13 drenge Træningsstart tirsdag den 8. marts kl. 17.30.19,00 i Tistrup.
(årgang 1998) Dereftertrænes hvertirsdag og torsdag kl. 17.30-19.00.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Horne.

Ul2.U13 piger Træningsstart mandag den 21, marts kl. 18.00-19.00 iTistrup.
(årgang 1998+1999) Dereftertrænes hvermandag og onsdag kl. 18.00-19.00.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Horne.

U12 drenge Træningsstart mandag den 7. marts kl. 15.30 i Hodde.
(årgang 1999) Tistrup Hallen.

Nærmere træningstidspunkter oplyses ved fønste træning.

U11 drenge Træningsstart tirsdag den 15. marts kl. 17.30.19.00 i Horne.
(årgang 2000) Derefter hænes hver tirsdag og torsdag kl. 1 7.30-19.00.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Home

U9+U10-U11 piger Træningsstart fredag den 8, april kl. 17.00.18.00 i Tistrup.
(årgang 2000+2001 Derefter trænes hver fredag kl. 17.00-18.00.
+2002l. Lige uger i Tistrup, ulige uger i Horne.

U10 drenge Træningsstart lørdag den 2. april kl. 10.00.11.30 iTishup.
(årgang 2001) Derefter trænes hver mandag og torsdag kl, 17.15-18.30.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Home.

U9 drenge Træningsstart fredag den 8. april kl. 17.00.18.00 i Tistrup.
(årgang 2002) Dereftertrænes hverfredag kl. 17.00-18.00.

Lige uger i Tistrup ulige uger i Horne

U8-U9 piger Træningsstart fredag den 8. april kl. 17.00.18.00 i Tistrup.
(årgang 2002+2003) Derefter trænes hver fredag kl. 17.00-18.00.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Horne.

UB drenge Træningsstart fredag den 8. april kl. 17.00.19.00 i Tistrup.
(årgang 2003) Derefter trænes hver fredag kt. 17.00-18.00.

Lige uger i Tistrup, ulige uger i Home

8' STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS



U6+U7 drenge/piger Træningsstart fredag den I' april kl. 17.00'18.00 i Tistrup'

(årgang2004+2005) Dereftertrænes hverfredag kl' 17.00-18'00'

Lige uger i TistruP, ulige uger i Home

Små fødder Start fredag den 8. april. 17.00'17.45 i Tistrup.

(årgang 2006 og Dereftertrænes hverfredag kl. 17.00-17.45'

yngre) Lige uger i Tistrup, ulige uger i Horne. Forældre skal deltage'

"Små føddei'er forældre-bam fodbold med de mindste. Det er et tilbud til de mindste om

at "lege fodbold' sammen med mor og far. Boldlegen foregår i en gruppe med jævnald-

rende. som også har mor eller far med. Mød op og se, om det er noget for dig og dit

bam' 
ungdomsudvatget

SPORTSUGEN 2011

I år starter sportsugen allerede lørdag den 4. juni og slutter med oprydning
@

søndag den

12. juni.

Løråag starter vi op med en ny spændende seniorfrokost. (nærmere info følger). Gade-

fodbold finder stadig sted om søndagen.

Lørdagsfesten den 11. juni står i år i det irske tegn, med stor lækker irsk ta'-selv-bord,

utafligå irish coffee i baren, mens Cuchulain Band leverer musikken. Det bliver et brag af

en fest!

Eftersom vi starter en dag tidligere i år, vil torsdag blive en hviledag'

Glæd jer til Hornes vildeste bifiaqt. som vil finde sted mandag den 6. juni. (nærmere info

følger)

Vi glæder os til at se jer!

Vores nye mailadresse: sportsuqe(Oomail.com
Sportsugeudvalget

Lundagervei 44. Home . 58O{l Varde
Tlf'.752602 35 . Mob,: ?3 849821

o.tc
etta{
6ao
o0Eo
6o
tt4

OprmTistrup
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoPtiker
Storegade 23, 6862 TistruP

T1t.75291287

Åbningstider: man., tirs., tors': 9'30 - 17.30

onsdag: lukket

fredag: 9.30 - 17'00

lørdag: lukket

STøT VORE ANI{OIICøf,ER. DE StrøTTER OS 9



HORNELUNDS VENNER - GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling

på Hornelund Plejecenter onsdag den 6. april kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægteme' 
Hornerunds venner

HORNE PENSIONISTFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne Pensionistforening afholder generalforsamling

Mandag den 21. marts 2011 hvor?

Annette Schioler fra kontoret i Sdr, Omme kommer og forelægger nye standard-

vedtægter.
Vedtægteme vil blive omdelt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen

HORNE PENSTONISTFORENINq

Alte møder begynder kl. 14,00

07.03 Leo Aamann Jessen Campingtur til Lofoten

14.03 Ebba Mikkelsen Min mors vejfra Ruslands adel til sønder-
jysk præstefrue

21.03 Generalforsamling og bankospil
Bestyrelsen:

Ellen Damsgaard t1f.7526 0663 eller 20147563, Erik Sørensen tlf. 7526 0215,
Kinten Chnistensen tlf. 7526 0147, Kirsten Jeppesen tlf. 7526 0257, Tove Thom-
sen tlf. 7526 0203

PA HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19.30:

9. februar,9. marts - og vi,slutteronsdagden13.april,

Vi byder på kafie med brød å 15 kr.

Traditionen tro kommer der mange, og alle er velkomne. 
Hornelunds Venner
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SKAL HORNE HAVE EN FRISKOLE?
Analyse'af spareplan-vedtagelse på skoleområdet

Det er efter min mening vigtigt for vurderingen af Horne Skoles fremtid at forsøge at

forstå, hvorfor beslutningen blev som den blev,

Øvelsen blev igangsat for at hjemføre besparelser på de årlige budgetter i omegnen af

70 mio. kroner. En betragtelig del af disse penge skulle bl.a. komme ind ved at lukke de

7 mindste skoler i kommunen.

På tværs af partiskel viste det sig, at et massivt flertal i byrådet ville støtte en sådan

beslutning. Alligevel landede byrådet på en beslutning, der løfter 7 . klasseme op i over-

bygningen, lukker 3 skoler og "kuno ændrer status på de resterende 4 til filialskoler af
nærrneste støne skole. To ting kan undre ved den øvelse. For det første, at flytning af 7.

klasseme og oprettelse af filialskoler stort set intet besparelses-potentiale rummer. Der-

næst at al tale om samling af overbygningsklasserne blev skrinlagt, trods både stor fag-

lig relevans og stort besparelsespotentiale.
Mulig forklaring.

Når beslutningln tilsyneladende ikke bygger på simpel logik, må man finde forklaringen

andetsteds. Det ligger ikke {ernt at forestille sig, at nogle i byrådsflertallet har set, at en

kannibalisering af nærliggende mindre byens skoler kunne blive en fordel for egne sko-

len overlevelse på sigt. Det ligger også lige for at forestille sig, at sådanne mere sogne-
politiske motiver ligger til grund for ønsket om at bevare overbygningsklasserne på de
mindre skoler. Slutteligt tror jeg heller ikke, at beslutningen om filialskoler skal ses som

et pludseligt knæfald for det nære samfund. Snarere skal forklaringen findes i frygten for
vælgerfrafald blandt nogle af de byrødder, der ellers normalt ville støtte en hård linje.

Ude af vore hænder.

Hvis vi skal kigge ind i fremtiden, er det væsentlige for Horne i den sammenhæng imid-

lertid to ting. For det første at ingen af de beslutninger i spareplanen, som rammer Horne

med rette kan siges at have hverken fagligt eller økonomisk belæg, Besparelsen er både
tvivlsom og under alle omstændigheder for lille. For det andet er beslutningerne uaf-
hængige af, hvad vi tidligere har troet havde betydning - velfungerende lokalsamfund,
vækst i befolkningstal, elevtal osv, Vi har kort sagt ingen indflydelse på, hvorvidt skolen
senere bliver lukket eller ej, Dette afgøres udelukkende af byrådets interne magtdeling
og politiske spil.

Det er ude af vores hænder, og det er på den baggrund, vi skal tænke fremtid i Horne.
Vil vi, når den dag oprinder, se passivt til og acceptere a[vores børn fremover skal have
deres skolegang i en anden lidt støne "lille" skole? Eller tror, vi så meget på værdierne i

at bevare de små skoler i lokalsamfundene, at vi vil betale os ud af dei med en friskole?
Det er et stort spørgsmå|, som vi ikke rigtigt kan svare på, fordi vi ikke kender konse-
kvensen af at lave en friskole. Hvad betyder det, og hvad vil det koste? Det bør vi efter
min mening - i den nærmeste fremtid - undersøge grundigt, Vi bør således nedsætte et
udvalg med det formål snarest at opstille,målsætning samt planer for praktisk gennemfø-

-a
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relse og budgetter for en fremtidig friskole i Home. Med en sådan plan liggende klar i

skivebordsskuffen, tror jeg Horne kan sove lidt bedre om natten!

Med venlig hilsen Stig Leerbeck

CIRKUSFORESTILLING I REGNBUEN

Børnehaven Regnbuen havde i uge 4 en rigtig flot cirkusforestilling. De kommende sko-
lebørn, også kaldet Billerne, havde øvet på mange flotte numre som de viste over 2

dage. Den ene dag var dagplejen sammen med de øvrige børn i bømehaven indbudt til
forestilling, og den efterfølgende dag var deres forældre med søskende indbudt. Der var
både Hulahop artister, klovne, linedansere, hesterytter, stærke mænd og en cirkusdirek-
tør der præsenterede sit cirkus. Det er en fast tradition hvert år at Billebørnene laver
teater ijanuar måned. Alle de indbudte var begejstrede og alle Billerne skal have stor
ros for deres optræden.
Tusind tak for den fine forestilling og gode opbakning fra alle gæster.

Regnbuen

Ta'til banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 os støt t"u"'*T#å; 

tubben
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HORNE SOGNEFORENING - JANUAR 2011 fS
Årsoeåning for 2010 

W
Vikingelunden: Alle byggeansøgninger er godkendt. Bålhytten er blevet beklædt med

kalmarbrædder, der er lagt grus i bunden og der er sat en kalender op, så man kan

skrive sig på, hvis man ønsker at bruge hytten til et arrangement.

Vi har fået tilladelse til at sætte en toiletbygning op og fået bevilget penge fra LAG og

Støtteforeningen, men vi skal selv stille med ca. halvdelen af økonomien.

Vi har søgt hos flere forskellige fonde, men har fået afslag. Vi har i øjeblikket ansøgnin-
ger ude hos andre fonde.

Varde kommune vil ikke betale tilslutningsafgift, så det må vi også selv betale. Man kan

evt. nedgrave en tank, som kan tømmes, men vand og el-tilslutning undgår vi nok ikke.

Vi regner med, at toiletbygningen skal være i læhegnet over mod Lundagervej i nærhe-

den af indkørslen.

Endvidere er der ved at blive etableret et fitness-område i cirklen ved Hornelund, hvor

meget afhænger af økonomien.

Vikingeåtien: Der er købt en fingerklipper for at lefte arbejdet med at holde stien.

Stien har fået en trappe ved Hornelund Bæk, og der er sat "hunde forbudt"- skilte op.

Der er også sat pæle op med gul markering, der viser, hvor man skal gå, og desuden

har vi reetableret p-pladsen med stabilgrus.

Cykelsti: Vedr. cykelstien mellem Horne og Tistrup var vi med, da Morten Stig Christen-

sen ovenakte en pris fra GF Forsikring til belysning, Vi har også selv støttet projektet

med 10,000 kr., da vi synes, det er et godt initiativ at få lys på cykelstien.

Cykelstien Home - A11 er påbegyndt, men er ikke blevet helt færdig inden årsskiftet
pga. frosten, så vi håber, at vi kan få den færdig og indviet inden sommerferien.

Busdrift: Rute 94 bliver ved med at køre, men med en lille ændring - der vil blive kørt

over Orten, Det ville være rart, hvis den også kører i skolemes ferie, måske med færre

afgange. Derimod er det usikkert, hvilken kørselsstruktur rute 41 skal have.

Skole: Vi har også været beskæftiget med Varde Kommunes spareplan. Heldigvis be-

holdt vi vores skole, dog i forringet stand. 7 kl. skal til Tistrup, og økonomien skal også

iliT I|:Jtl[å øronomi tir bømene, kunne der jo være, at man skune sæfte ind med

noget frivilligt arbejde til vedligehold af skole m.m.

Krosvinget 6 er blevet færdig. Lysene er lavet og virker nu. Arbejdet er udført af Holm

Jensen fra Lundqvist fra Varde.

Sangaften: Den 7. marts havde vi sangaften i gymnastiksalen på Horne skole med

Steffen og Jacob fra Ladelund Efterskole. Rigtig god aften med sang fra højskolesang-

bogen

Sankt Hans var igen i år godt besøgt, og der var båltale af Johan Sprangers.

Torvedag i august var også godt besøgt, og Niels Ø. Madsen bidrog med 47.300 kr.

Julebelysning: Opsætning og nedtagning går fint, men der skal investeres mange pen-

ge for at få det op i 2011. Ny belysning til lysstanderne med relæ og måske flere kæder

ved Torvet.
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Juleoptog er en god og hyggelig dag, med Varde Garden i spidsen, I år var der ca. 100

bøm, derfik slikposer fra Sognehytten, og så længe vi får midler fra Støtteforeningen,

skalvi holde fast i den tradition.

Snerydning i 2010 er blevet passet godt af Poul Plauborg og Søren Hansen.

Genbrugsplads: Genbrugspladsen styres godt af Jes Jensen med Niels Ølgaard Mad-

sen som frivillig medhjælper. Men vivil geme opfordre brugeme til kun at aflevere con-

taineraffald, når der er åbent,

Vi har i det forgangne år været udsat for, at personer har afleveret alt muligt udenfor

åbningstiden, endda kemikalieaffald - DET SKAL AFLEVERES IVARDE.

Huskåbningstiden den er hver onsdag kl. 16.00 - 17.30 samt den første lørdag i måne-

den fra kl. 10.00 til 1 1 .30.

Vision Horne har gang i velkomstpakker, og der er udleveret ca. 15 velkoms! kurve,

De har også gang i byggegrundene, hvor de vil prøve at få nogle typehusfirmaer til at

bygge, så vi kan lave åben-by-anangement i påsken 2012,

Lodsejeme langs Ølgodvej er ved at blive forespurgt ang. cykelsti.

Endvidere har de haft årsmøde på Horne Kro i november.

Der er ønsket fællesspisning, hvor tilflyttere og gamle Home-borgere kan samles over

en middag.
Medlemmer af Horne Sogneforening pr. 31.12.2010: 229 husstande eller ca. 45 o/o at
Homes husstande.

Til sidst skal lyde en STOR TAK til alle de frivillige hjælpere og vi håber at de vil give en

hånd med igen i 2011.
På bestyrelsens vegne Kield Petersen

Konstituerinq:

Formand: Kurt Burkarl kurt@bufkgrl.dk
Næstformand: Jens Karlsen karlsens@mail.dk
Kasserer: Lise Jeppesen liseosvallel@Jiscali.dk
Sekretær: Else Jochumsen iochumåen@os.dk
Medlemmer: Gert Pedersen geilpedqrsen@dlgmail.dk

Ulla Linding ulla.lindinq@tive,dk
Aksel Hansen aksel.hansen@privat.dk

Horne Sogneforening

CAFETERI
ldræts

Horne
Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

$A
:t
It

d

07.,"i

v/lisbeth Sfig . øgoÅ/e; 33. Home. 6800 Vorde
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Fonden til forskønnelse af Horne Soqn qav et afkast på 75.771.56 kr.

lndestående 519.62 kr.

I alt 76.291,18 kr.

Home Jagtforeninq 1.500.00 kr.

Vedlioehold af iulebelvsninq 2.190,80 kr.

Revisor 2.250.00 kr.

Beklædnino vikinoehvften 5.7040,63 kr.

Homes hiemmeside 3.381,82 kr.

Belvsnino cvkelsti 10.000.00 kr.

Vedlioehold af qrønne områder 21 ,310,82 kr.

Lån Vikinoelunden 29.917,11 kr.

I alt 76.291.18 kr.

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest fredag den 1. april

Formand: Kurt Burkarl, Hindsigvej 29, 6800 Varde - kurt@burkarl.dk

Horne Sogneforening

-R

mrcffi
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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Så er det igen tid at se tilbage på et veloverstået år, men også se fremad. Vi kan'stadig

fastholde ca. 200 medlemmer og det er vi stolte over. lgen i indeværende sæson har det

været muligt at få nye medlemmer, som ikke har set en gymnastiksal indvendig siden de

gik i skole. Det er primært voksne, som igen har fået tid, mod og lyst til at bruge en time

til halvanden hver uge på at udfordre sig selv og gøre noget for kroppen. Det er bl,a. på

vores Zumba hold, der er kommet rigtig mange nye ansigter, men også på de øvrige

hold kommer til stadighed nye til og der er plads til flere. I denne sæson fik vi så igen

gang i et springhold fra2. - 5. kl. og det var rigtig godt, at vi igen kunne få instruktører til

det.

Vi formår stadig at finde instruktører uden alt for meget besvær, og vi håber, at mange

vil fortsætte. Vi gør meget ud af at pleje vore instruktører. Eksempelvis er alle udstyret

med en jakke med HGF på ryggen. Derudover slutter vi hver sæson af med en gang

spisning plus det ene år en gang bowling og det andet år ser vi DGls verdensholds op-

visning. Begge dele til stor glæde for alle instruktører, hvor der er en aldersspredning på

mere end 50 år. Vi tilbyder også alle instruktører kurser, som passer til deres målgrup-

pe.

Vi samarbejder med forskellige foreninger i løbet af året omkring forskellige arrangemen-

ter. Fed Lørdag er et af dem. Det er ldrætsforeningen, som er tovholder.

Juletræsfesten i hallen er i samarbejde med Sogneforeningen, ldrætsforeningen og

Spejderne.
Høstfesten, som er den store fest i sognet, arrangeres nu af et udvalg på 6 personer fra

de 6 foreninger, der står bag og det fungerer optimalt, at vi alle er en del af det.

Sangaften, også et fællesprolekt, som vi har afholdt 3 gange. Senest marts 2010 har vi

valgt at flytte til november fremover, således at næste gang bliver 6. november 2011.

Oei Utivei Katrine lngwarsen og Hans Overgaard, som kommer og deler deres

sang/musikglæde med os.

12010 valgte gymnastikforeningen at støtte belysningen på den nye cykelsti til Tistrup,

med 5.000 kr., da vi synes, at alle i Horne sogn har rigtig stor glæde af den og en del er

jo vore medlemmer.

Aktiv i Naturen som er en udendørs aktivitetsbane med redskaber, arbejder vi på højtryk

med at skaffe de sidste penge til. lndtil videre er det Gymnastikforeningen, som har stået

for ansøgninger og været tovholder på prolektet. I den forbindelse vil vi gerne rette en

stor tak til Anette Schmidt, som har ydet en mega indsats på at udarbejde ideer og teg-

ninger sammen med interesserede hjælpere. Vort ønske for fremtiden er, at netop et

prolekt som Aktiv i Naturen foregår på tværs af foreningerne i Horne, da ALLE - store

som små kan benytte og få glæde af det, når det står færdig i forsommeren 2011. Vi

synes det er vigtigt, at man følger med tiden og ser, hvad brugerne ønsker og forsøger

at efterkomme det, Fortsætles .......
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TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år. Jeg glæder mig til det

fortsatte samarbejde. Tak til Tina for de år du har ydet i foreningen.

En rigtig STOR TAK skal lyde til alle vore ledere/hjælpeledere, for alle de timer de bru-

ger i gymnastiksalen til glæde for alle vore aktive medlemmer. TAK til alle jer aktive, der

trofast møder op til vore hold. TAK til John på skolen, Thorkil og Else Marie i hallen og

Ulla for dit arbejde for os i udvalget til Juletræsfesten.

Vores lokalopvisning i marts er en traditionsrig afien med rigtig meget godt gymnastik og

spring og med et fantastisk godt publikum.

Afslutningsvis viljeg nævne vores lokalopvisning lørdag den 26. marts 2011 i hallen. Her

får vi besøg af Vedersø ldrætsefterskoles elevhold og igen de springglade tumblere fra

outruP' 
HGF/Lene Jensen

Eorne ICro G oilc s e ls lrnb dmø fu Io kalcr.

Hyggelig krostue og krohøe.
Vi lcverer også mad ud af huset

W ses hilsen Kirsten & Kurt
TE7526Ntt9

På Horne Kro - er maden altid go' E-mail: kirsten.hansen@surfrnail.dk

Vælg de holdbare løsnlnger:

e Llmprodukter af høl kvalltet

. Totallrsnlnger

r Punktllg leverlng

. Konkurrencedygtlge prlser

o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrektvab
og brug af klæbestoffer

. 40 åru erfarlng

PKItuWYNS Trh 762402ito

7@0 FE,d€,dcl€ wvn,pkl.dk.pktltpkid<
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SAMARBEJDSUDVALG UNDER VISION HORNE
Også kaldet " Masterplanudvalg"

Hvad skal vi bruge det til?

Foreningerne og institutioneme lægger hovederne sammen i det såkaldte masterplan-

udvalg, Hensigten er at samarbejde og koordinere store samt mindre store projekter i

Home Sogn. De vedligeholder projektlisten, som fremover vil blive sendt i HornePosten

1 gang om året. Den ligger på Homes hjemmeside under Vision Homes side - aktuelle
projekter.

Mange projekter.der kører samtidig kræver overblik og det skulle Masterplanudvalget

have styr på. De første møder er afholdt.
Vision Horne.

Beklager at der / sr?sfe udgave af HornePosfen blev sendt forkerte navne på med-
lemmer af Vision Horne. Her er reftelsen.

LOKALRÅDET VISION HORNE

Gå ind på Hornes hjemmeside (www.Horne-varde.dk) og følg med i, hvad vi i gruppen
Vision Home arbejder med. Vi er meget åbne for at høre Horne-borgernes ideer. Der er
sikked mange gode. Skriv derfor til osl!! Der er ikke nogen ideer, der er for dårlige - så
kom med dem!!

Har du ikke computer - find ån der har, og få dem til at hjælpe. Du kan også aflevere
ideen pensonligt til en af gruppens medlemmer. Lad os stå sammen b6 njæpe hinanden
med at gøre Home til et endnu bedre sted at bo.

Alle kan være med til at præge Horne så den fortsat er værd at bo i, Er der noget du
brænder f0r,...,.
Kontakt en af Vision Hornes medlemmer:

- Stig Leerbeck
- Carsten Hansen

- Keld Jochumsen
- Judith Pedersen
- Julie Holze
- Jeanefte Simonsen (kontaktperson Email is@mail.dk, )- Annette Kartved

- Dorthe Bejder

INFO:

Stig Lanen er fortsat i udviklingsrådet, Annemette B er i velkomstpakkeudvalget, Søren
D icykelstiudvalget.
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VELKOMMEN TIL HORNE SOGNruELKOMMEN TIL JERES NY.
FøDTE

Vi vil geme ønske jer tillykke med jeres nyfødte.
Vi har i samarbejde med fotograf Benedikte Hessellund og kunstner Lotte Andersen,
samlet en flot gave tiljer.
Hos Benedikte kan i få en meget flot mappe, hvor I får taget et billede hver måned al

jeres lille nye. Det første billede er gratis

Lotte har malet en bømebilledserie på 12 billeder, hvoraf I kan
vælge et.

Vi vil meget gerne have besked om jeres lille nyfødte, og I

bedes derfor kontakte os, enten pr. e-mail eller ved at ringe til
os. Vi vil derefter aflevere den flofte gave tiljer.

2 ar de ftotte bilteder, NB: gælder for alle nyfødte fra 1. januar 2011

Kontaktoplysninger:
e-mailadr:
tlf. nr.:

Mette Egsgaard Nielsen

Metteegsg aard @hotmaif . com
25 13 65 48

Velkomstpakkeudvalget.

l/elkomstpakkeudvalget

der kan vælges imellem

WWW.HORNE.VARDE.DK

VELKOMMEN iIL HORNE SOGN/VELKOMSTPAKKEUDVALGET

Home sogn'er kendetegnet ved tryghed, nærhed og er tæt på alt det der betyder noget,
Når man er flyttet til et ng område, kan alle de muligheder der findes, være svære at
overskue.

Med velkomstpakken, håber vi at tilflyttere hurtigere får et kendskab til alle disse mulig-
heder i Home Sogn har, og det er mange!
I velkomstpakken er der gavekort til alt fra malerier til jordbær.

Derudover er der en stor mængde materiale om byens foreningsliv, brugsen, kroen og
meget, meget mere.

Endnu engang vil vi gerne byde jer velkommen, og vi håber i får stor gavn af velkomst-
pakken

Hvis I har spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte velkomstpakkeudvalget.
E-mail: annemetteie@qmail.com
Tlf.: 22 99 13 60

WWW.HORNE.VARDE.DK
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FÆLLESSPISNING PÅ HORNE KRO FOR 1. GANG FIK STOR
OPBAKNING . 165 MENNESKER MøDTE OP DEN 2/2

simpel hygge og samvær på kryds og tværs af alder og bopæl - det er målet med fæt-
lesspisning i Home. Dertil kommer selvfølgelig en friaften fra køkkenet.
onsdag formiddag var der en god stemning i Kirstens køkken. 7 frivillige var mødt op.
Det var Kirsten, Judith, Karin, lnge Marie, Marianne, Anja og Nanna. Der skulle skrælles
75 kg kartofler, laves bøffer af 40 kg oksefars, skæres s kg løg og ikke mindst piskes 20
liter sovs sammen.

0g så lige 200 fastelavnsbollerl
Pigerne var i kampklar uniform - i forklæder. De tog med et vældigt hurwr og snart blev
der tryllet en herlig middag sammen til os Home borgere. Tak for defl
Døren til kroen blev åbnet kl. 17.30, snakken gik hurtigt igang, der blev spist ægte
dansk bøf med bløde lø9. My Blues Band begyndte at spille - børnene dansede med ved
scenekanten, Jo det summede af liv. My Blues Band er fra Sig - de tilbød gratis at indvie
anangementet for os - stor tak til dem også. Dertil kommer arrangementets hovedper-
son Kirsten. Super flot kommet fra start - det er vi dig taknemlig for.
Fællesspisning er skudt i gang, og det bliver bestemt ikke den sidste. Har du lyst til at
deltage ved planlægning af fællesspisning næste gang. KONTAKT en af Vision Hornes
medlemmer.
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PROJEKTLBTE

Fisp*tt: Tovholder: Status:
HGF

A,lffv I naturen
Tlf/ernail:

Anette Schmidt lgangsat opstart
75 26 01 50 / Fam@schmidt.mail.dk

HIF
Fed Frei(lq Ulla Lindvig Løbende

75 26 01 10 / ut-lindvig@mail.dkTtflema'il:

Hutrtrgs Lene Jensen Løbende
40 25 49 77 / lene-brianhansen@mail.tele.dkTlllemail:

&anry Kurt Burkarl Løbende
75 26 04 69 / birgitteantonius@hotmail.comTll/email:

$ffigøfibn Lene Jensen lgangsat opstart
Tn/,ernail: 40 25 49 77 / lene-brianhansen@mail.lele.dk

gpei*qe
T$,hmaH:

HfP
@bazar Jeanette Simonsen Løbende

31 27 36 07 / j.s@mail.dkTlf/smail:

Fod$ængerfelt
Tlf/email:

Holger Schmidt lde
75 26 01 50 / Fam@schmidt.mail.dk

U&. af HoffieHal
Tlffe,mail:

Holger Schmidl Under udredning
75 26 01 50 / Fam@schmidt.mail.dk

Horne Havekreds
ÆE&lufrdsh

Tlf/email:
Leo Aamann Jessen Løbende
75 26 OZ 39 / Leo@aamannjessen.dk

SoEneforening
6 *6*stl @uildårup

Tffy'erndil:
Christian Gram lgangsat
20 33 01 63 / mail@sdr-malle.dk

.IrN&t@sw
Tl{/€mail:

Tina Jessen Løbende
75 26 01 07 / Tina@blerremose.dk

Fuåfrrfet$r Dorte Beider Planlægning
Tlt/€rnåll: 75 26 04 25 / bejder6@hotmail.com

$c't ftans Else Jochumsen Løbende
75 26 04 14 / iochumsen@os.dkTlf/e,rnail:

StøEekorpg
Tll/email:

Kjeld Pedersen lgangsat
75 26 03 58 / stundsigglskole@mail.dk

Tonædag Hanne Haaning Løbende
29 87 04 41 / hannehaaninghorne@hotmail.comTll/6rr{dil:

V{t*+ge*lurtdbn
Tlt/ernail:

Gert Pedersen Løbende
75 26 06 05 / gejlpedersen@dlgmail.dk

V,ftdflgåstlårr
Tlf/email:

Gert Pedersen Løbende
75 26 06 05 / geilpedersen@dlgmail.dk

Ukendl
Fåff,fi|€bdn*o

Tlf/email:
Lene Jensen ldå
40 25 49 77 / lene-brianhansen@mail.tele.dk
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l(slrsFå{de' TF/ernail:
Christian Gram lde
20 33 01 63 / mail@sdr-malle.dk

G-ttlGsefl mqr+gyd
, 'fl#,6rriåil:

Søren Dahl Andersen Under udredning
75 26 OS 60 / dahl.modellering@mail.dk

FStirF#d*lfiS'
TFI€mail:

Kurt Burkarl lgangsat
75 26 04 69 / kurt@burkarl.dk

F'*lleeeBlilfing
Tlf/email:

Jeanette Simonsen lgangsat
31 27 36 07 / j.s@mail.dk

Landsbyp€del
Tlf/email:

itast6rBlianudvalg
Tlf/e,rnall:

Stig Leerbeck Kører
75 26 02 36 / stigleerbeck@mac.com

Otla|kolla udvafg
TF/emall:

Keld Jochumsen Planlægning
75 26 04 14 / iochumsen@os.dk

Flfu*rcptanen
Tff/email:

Svend Erik Pederse Under udredning
75 26 04 67 / sep@hornemurerne.dk

Sklltnlng Itlorn€
Ttf/-omail:

Kurt Burkarl
75 26 04 69 / kurt@burkarl.dk

Foreløbigt afsluttet

Vc*l(snetl(6rttlE
Tlllernait:

Annemette Jensen lgangsat
22 99 13 60 / annemetleje@gmail.com

BABY/SMÅBøRNSBAZAR I HORNE HALLEN VAR EN SUCCES!

Søndag den 20. februar var der stort rykind til bazaren her i Horne.

Mellem S.30-10.00 blev bodeme fyldt op med alt, der var tilovers hjemmefra bømefami-

liemes garderober og legetøjshylder. lsær mødre fra hele egnen fik ryddet op og solgt

ud til bazaren. Vi havde lige godt ved 60 boder til dagen.

Der var også andre til bazaren. Krymmel bømeløi, Stjerneleg med kvalitetslegetøj, foto-

graf Benedikte Hessellund med billeder af gravide og nyfødte, Horne Skole, 4H og Visi-

on Horne. Ole underholdte med ballondyr til stor glæde for børnene.

Kl. 10.00 blev døren åben for gæster.

Der kom mange med bamevogne og klapvogne, store maver og hurtigt var parkerings-

pladsen foran Home ldrætspark fyldt op med biler. Kl. 11.15 kunne vi se at antal af be-

søgende var ikke mindre end 300 betalende, Dertil kom bømene,

Vi havde håbet det ville gå godt - men defte gik super!

Vi afholder derfor ny babybazar den 18. september 2011

Tak til alle der har bakket op om arrangementet.
Judith Andersen, Ulla Lindvig og Jeanette Simonsen
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KoM TrL PRÆMrEWHrsr THoRNE!! W# -P
Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store mølelokale:kl.
19.30 i tidsrummet august - maj.

4. + 18.

2. + 16.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14

l^I lr=i
TØMREFI

Østpanken 24 . 6El4(J Oksbøl

Februar 7, + 21.

Marts 7.+21.
VelmødVT

Udgave

313

314

stof senest

lørdag den 2. april\
lørdag den 14. maj

bladet udkommer senest

18. april
30. maj

HORNEPOSTENS REDAKTPN
Birtha Schmidt,.Stausvej 7, 6800 Varde, ili.75 22 03 67, birfraschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Vade, fl1.75260074
Leif Søndenskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, ilf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38

April
Maj

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -TlL 75 24 4F-33
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KIRKETIDER

Søndag 06.03.2011 kl. 10.30

Søndag 13.03.2011 kl. 09.00
Søndag 20.03,2011 lngen
Søndag 27.03.2011 kl. 09.00
Søndag 03.04.2011 kl. 10.30

øndag 10,04.2011 kl. 09.00
Søndag 17.04.2011 kl. 10.30

Torsdag 21,04.2011 kl. 09.00 skærtorsdag
Fredag 22.04.2011 kl. 10.30 langfredag
Søndag 24.04,2011 k|.09.00 påskedag

Mandag 25.04.2011 kl. 10.30 2. påskedag

Søndag 01.05.2011 lngen

Søndag 08.05.2011 kl. 10.00 konfirmation

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 75 26 40 55

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne tlf. 75 26 00 42

Horne Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen
flf. 75 26 00 85

ilf. 75 26 00 78

ZDqg
Horne Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8 .20

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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aprjl

maj
juni

juli

aug.

sept.

okt.

n0v.

06.03.2011

06,03.2011
09.03,2011

09.03.2011
11.03.2011

15.03.201 1

18.03.-

20.03.2011

21.03.2011
21.03.2011
23.03.2011

24.03.2011
26.03.2011

27.03.2011
30.03.2011

03.0r4.2011

06.04.2011

13.04.2011

01.05.2011

05.06.2011

04.06,-
12.06.201 1

18.06.201 1

23.06.2011

Uge 26

03.07.2011

Uge 31

04.08.-

07,08.2011

07.08.2011

20,08.2011

04.09.2011

10.09.201't

02.10.2011
07.10.2011

05.11.2011

06.11.2011

06,11,2011

02.12.2011
04.12.2011
18.12.2011

AKTIVITETSKALENDER 201 1

Spejdeme. Fastelavnsfest
Spejdeme. Loppemarked
Familie og Fritid. Matas-afien
Homelunds Venner. Sangaften

Home 4H/Home Adventure. Skøjteaften
Dagli'Brugsen. Medlems- og informationsmøde

Home Gymnastikforening, Forårsopvisning i Ølgod/Outrup

Familie og Fritid. Generalforsamling
Home Pensionistforening. Generalforsamling
Home ldrætspark. Generalforsamling
Nr, Nebel Brugsforening. Generalfonamling
Home Gymnastikforening. Lokalopvisning i Homehallen
Home aftenskole. Afslutning/udstilling
Home Andelskasse. Generalforssamling
Spejdeme. Loppemarked
Homelunds Venner. Generalforsamling
Homelunds Venner. Sangaften
Spejdeme. Loppemarked
Spejderne. Loppemarked

Home ldrætsforening. Sportsuge
Home 4H. Udflugt Randers Regnskov

Sct. Hans fest i Vikingelunden
Fodboldskole i Home
Spejderne, Loppemarked
Horne 4H, Madskole

Vildbjerg Cup

Spejdeme, Loppemarked
Torvedag
Spejdeme. Loppemarked
4H skuet i Varde
Spejdeme. Loppemarked
Horne 4H. Arsmøde
Home ldrætsforening. Revy

Spejderne. Loppemarked
Home Gymnastikforening. Sangaften
Horne 4H. Julefrokost
Spejderne. Loppemarked

'Juleoptog
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AAndelskassen SDA
- sommen kon vi mere

Generalforsamling i Horne Andelskasse

Hermed indkaldes til generalforsamling

Onsdag den 50. marts 201I kl. 18.30 på Horne Kro

Der er opstillet følgende dagsorden:

I. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret.

5. Cennemgang af årsregnskabet for Sammenslutningen Danske Andelskasser.

4. Forelæggelse af Andelskassens årsregnskab til godkendelse og beslutning

om anvendelse af overskud/dækning af underskud.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til repræsentantskabet.

7. Eventuelt.

Generalforsamlingen begynder med spisning.

Adgangskort skal rekvireres i Andelskassen senest torsdag den 24. marts 201 l.

Stemmesedler udleveres til andelshaverne på generalforsamlingen mod

aflevering af adgangskort.

Horne Andelskasse

Krosvinget 4, Horne . 6800 Varde . Telefon 87 99 39 50 'www.andelskassen.dk


