
'-
t/Yt/r ! l, ! lr!1, rr a, ! |tra, ! lr li a, r r 51, r, ! ! ri !! l, l' r, ! a, ! ! ! rr.. r ! ll ! !l/ ! |

42. årgang nr.325 jan#eb,2013

HORNE HAVEKREDS

Forårsmøde i Hornehallen onsdag den 6. februar kl,

Kjeld Mathiasen (tidligere skoleinspektør i Horne) og dennes kone holder foredrag og

viser billeder.

Generalforsamling i kaffepausen.
Gratis adgang for medlemmer

lkke-medlemmer betaler 40 kr.

fl*t*:o
19.30

VINARRANGEMENT DAGLI'BRUGSEN HORNE

Horne Vinklub afholder tirsdag den 26. februar endnu et vinarrangement med Dan

Magnussen fra Bækkelund Vine. For yderligere info - se opslaget i butikken.
Husk at du stadig kan blive medlem af Horne Vinklub ved at kontakte personalet i

Dagli'Brugsen Home.
Vi glædef'o's'til at så en masse glad,: vinelskere til arrangementet og håber på et stort

fremmøde.

Med venliq hilsen - Martin, Britta'oq Linda

SØGES: ILDSJÆLE DER BRÆNDER FOR HORNE

Vi i velkomstpakkeudvalget vil gerne videregive "faklen" - altså opgaven med at udde-
le velkomstpakker og "Velkommen-til-Baby"-pakker. Opgaven videregives selvfølgelig
over en periode, hvor vi gerne hjælper med alt det praktiske.

Alle interesserede kan høre nærmere ved Anja Hansen på 2427 8068 eller Anne

Mette Bøttcher på22991360. (Ring venligst i tidsrummet fra 16.00 til 19.00)

hilsen - Velkomstpakke ud



mAN-ELY'
6 www.don-el.dk O

Ndr. Bounumvej 11

6870 Ølgod

T[.75 24 12 33

Fax 75 24 10 83

RlbeveJ t5 . 6800 Varde . Tlf. 75 21 22 80

HORNE
MURERNq,U

NYBYGGERI

VEDLIGEHOLDELSE

RENOVERING

MODERNE STALDBYGGERI

HORNELUND 498 HORNE
6800 VARDE

TLF 75 26 04 67 | MOBIL 23 68 89 50

Ilorrre
Tørnr€r{orretninq

Stadionvej 3, Horne
TtI.7s2602t4

Tømrernr: 'Knud 
Land Hansen, 75260214

Ing,: Motten'Eenneberg,75260316

. BOLIQBYQQEE, ,rrsrurrer. INDUS?SIByQQEAI il/// A$ //t//. LANDBBvQsayQqEBT ////G,A?Allll/////

. PBITIDSHUSE ///// O'DNI'IG ttul

. EEPABAETIONSASBEJDE

. ?S0JEKTEBINQAFByqqESt

0skar s Autoværksted ApS

Tlf.: 75 26 00 88
-dit værksted for fremtiden..!

Højvangen I
Horne, 6800 Varde

Fax: 75 26 08 08

Boulrlalic A/S Stadionvej 16,Home
DK-68O0 Varde Tlf: 7526O2LL Fax: 7526 O396

'.fa lnaur|.t

STøT VORE A]INOIIOøRER. TIE STøTTER OS



HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne Sog neforening afholder generalforsamling

Mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag skal være formanden (Kurt Burkarl - kurl@burkarl.dk) i hænde senest 14

dage før,

Home

c EN ERALFoRSAMLTNG I HORN E GyM NASTTKFoREN I NG mll
Der afholdes generalforsamling onsdag den 27. feb. 2013 kl. 19.00 i hallens mødelo-

kale.

Dagsorden ifølge vedtægteme.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i

hænde senest 14 dage før' 
HGF/Lene Jensen

DAGL| BRUGSEN, HORNE

Det er med stor beklagelse Nr. Nebel Brugsforening ser sig nødsaget til at tage afsked
med filialuddeler Martin Ørts Hansen i Dagli Brugsen,.Home i utide.
Martin vil være at tinde i butikken senest til udgangen af marts 2013.

Vi ånsker Martin held og lykke fremover.

Foreningen vil hurtigst muligt gå i gang med at finde en ny filialuddeler til Dagli Brugsen,
Horne.

lndtil ansættelsen af en ny uddeler har souschef Michael Sangill overtaget den daglige
drift af butikken,

Der er generalforsamling i Nr. Nebel brugsforening torsdas den 4. april, hvor alle med-
lemmeme er meget velkomne.
Herudover vil der blive arrangeret et informationsmøde i Horne til foråret i lighed med
tidligere år,

Nr. Nebel brugsforening ønsker hermed alle kunder et godt nytår - med tak for året der
svandt.

Med venlig hilsen - uddeler Allan Knudsen/formand Jytte Petersen
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FAMILIE OG FRITID

Familie og fritid afholder generalforsamling den 19. marts kl. 1g i
Horne skole
Dagsorden if. vedtægter.

@
skolekøkkenet på

Britta

Virksomhedsbesøg til Hjortshøj party service torsdag den 21. februar kl. 1g.30.
Vi mødes ved brugsen kl. 18.1s og fylder bileme. tone 69 Jens giver os en rundvisning

fortæller os om deres virksomhed, derefter er de vært åeo kafe og kage.
forventer at være færdige ca. kl. 20.30.

AMILIE OG FRITID

Tilmelding af hensyn til kaffen kan ske til Britta påtlt,2T18 3808 senest den1g. februar.
er gratis, vel mødt.

Britta Guldager

FAMILIE & FRITID

Yoga og afspænding
v/Betina Jonåssen, Esbjerg
start tirsdag denl5. januar kl. 19,30 - 21.00 på skolen. Aile tirsdage
og marts - undtaget uge 7 og 12.
Vi fortsætter holdet fra efteråret. Kom og vær med. om du er nybegynder eller ej betyder
ingenting - du kan sagtens være med. Kom og mærk yogåeni'fantastiske virkning.
Træningen varer 1,5 time og afsluttes hver gang med dybdåaispænding.
Pris: 700 kr. (9 gange i alt)

Tilmelding på mail: hqnoghai@omail.com eller mobil: 31 95 42 69
Alle kumer er efter'først til mølle" princippet.

Der er inqen afslutning i år grundet for lille tilslutning, kontra det store arbejde der
ligger i at afholde denne eftermiddag.
Beklager dette, men håber alligevel, at vi kan hjælpe hinanden med at udbrede hvad
Horne Aftenskole er for en størrelse og det brede udbud af kurser, som vi tilbyder. Læs

!l a de små indlæg som kommer i Horne posten med jævne mellemrum.
Jeg. vil gerne understrege at Horne Aftenskole er for alie - ingen alden begrænsning. pt.
er den yngste 20 og den ældste over g0 år. Medlemstallet er pt. ca. 350 de-ltagere 

-
Så vel mødt.

Horne Aftenskole v/Henriette

@
ijanuar, februar

4
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Cykel slanger
v/Marianne, Lyne

Onsdag den 23. januar kl. 19.00 - 22.00 i Mariannes værksted i Lyne (begrænset

pladser)

Kom, se og lav de mest fantastiske ting i cykelslanger. Marianne er en meget dygtig og

kreativ pige, som elsker at udfordre sig selv og andre. Vi skal lave smykker * vaser -
kugler - juletræer - ect. ect.

Medbring dine egne slanger - resten af materialerne er med i prisen inkl. kaffe og kage

Pris: 130 kr.

Stylecoaching
v/Lisbet Stig og Mona Elgaard
Torsdag den 14. mads kl. 19.00 - ca. 21.00 på Horne skole (begrænset pladser).

Så du TV syd udsendelsen med Lisbet? Nu har du chancen for at blive klogere på Style-
coaching. O
Hvordan undqår du feilkøb? Du får en grundig gennemgang af de 6 forskellige stil-
kerner, Vi taler om kropsform og hvad du kan gøre for at skjule og fremhæve. Vi fortæl-
ler om hvordan tøj og accessories giver os forskellige følelser. Vi vil tage eksempler fra
gruppen og vise hvordan den rigtige facon og de rigtige farver gør en kæmpe forskel.
Måske din venindes nye jakke er et fejlkøb? men lige den rigtige for dig - det viser vi

eksempler på i løbet af aftenen. Du vil gå hjem med en god fornemmelse for hvor din

stil-kerne er og vil, næste gang du skal ud og shoppe, være meget mere sikker på hvil-
ket tøj du skal gå efter.
Pris: 230 kr.

HORNE 4H

Horne 4H har lejet Skøjtehal 2 i Esbjerg fredag den 8. mafts fra kl. 19.30 til 21.00

Alle der har lyst til at prøve kræfter med isen er velkommen.

Det koster 50kr. at deltage og der kan lejes skøjter i hallen, hvis man ikke selv har.

til Jette Poulsen 2481 8463

{trnP

HORNE JAGTFORENING

26.01

01.02

Rævejagt. Mødested Horne Stadion kl. 9.25
Foreningen er vært for gule ærter på Horne Kro.

Generalforsamling på Horne Kro k|.19.00

Der vil være opslag i fodboldkassen ved Horne Brugs, herunder evt. ændringer.
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ip'åiderne

KFUM - spejderne Horne/Tistrup Gruppe afholder Grup-
pemøde / generalforsamling onsdag den 20. februar 2013
kl. 19 - 21 i Spejderhytten.
Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening afholdes

UDLEJNING AF KANOER v
Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM - Spej-
derne i Horne-Tistrup Gruppe.
Vi har I kanoer, som kan lejes. I flere af kanoerne er der siddeplads til 3 personer.
Det koster 100 kr. pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler,

For nærmere inform?tion og bestilling kontakt Thomas Sønderskov, tlf. 23 37 37 56.

BADMINTON

Horne mesterskaber i badminton er søndag den 3. marts i Horne hallen.
Tilmeldingssedler hænger i hallen.

HIF badminton

mw

BABY. OG BøRNEBAZAR

søndag den 17, februar fra kl. 10-14 er der igen .baby og børnebazar i Horne hallen.
Kom og gør en rigtig god handel i en fyldt hal. Som ekstra gevinst har man mulighed
for at høre Lola Jensen fortælle om hverdagens glæder og problemer i de danske
børnefamilier. Lola Jensen er familieterapeut og blandt andet kendt fra Go' morgen
Danmark på tv2 - en rigtig skøn og humoristisk kvinde med et godt indblik i vores

- Entre 30 kr.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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mrcffi
PRIMO DAI\MARI( A/S
DK€S92 Tistrup
Denmark

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

fr@
Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 7526 OlM
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SANGAFTEN PA HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19.30:

13. februar, 13. marts og 10. april.
Vi serverer kaffe med brød til 20 kr.

Det plejer at være nogle hyggelige aftener, og alle er velkommen.

Hornelunds Venner

Alle møder kl, 14.00

Dato Foredragsholder Emne
21.01.2013 Orla Duedahl Streiftog qennem et lanqt ooliti-liv
28.01.2013 Jette S'edenchnur Mit liv i friheden efter 33 år i Jehovas Vidner
04.02.2013 Gunner B. Hansen,

fhv. forstander Olleruo
Et liv med gymnastik

11.02.2013 Erlinq Thomsen Kioledamen

18.02.2013 Gunnar Erik Prise Sano, røverhistorier. folkeeventvr
25.02.2013 Lone Hansen Siva harmonika orkester
04.03.2013 Kristian Møller Nielsen Aldring - hvad er det, der sker, når man bliver

ældre. Min tid som drenq i Holstebro i45
'l 1 ,03.2013 Bestyrelsen Generalforsamling og bankospil

HOP N E P ENSTONTS TFO R ENT N6

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter
Mandage fra kl. 14.00 - 16.00 foredrag osv. - fra kl. 16.00 - 17.00 kortspil
Kaffe og foredrag: 20 kr.

Der er bowling hver mandag i Varde fra kl. 9.00 - 10.00
Pris 40 kr. for bowling og kaffe

Alle er velkommen

HORNELUNDS VENNER

Hornelunds Venner vil gerne sige tak for den fine tilslutning til vores julemarked, det var
en hyggelig eftermiddag. Og tusind tak til alle, der har bidraget med ting til markedet.
Der var mange flotte sponsorgaver' 

Hornerunds Venner
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BESTYRELSE OG UDVALG HORNE IDRÆTSFORENING 2013

Formænd er skrevet med fed skrift

ST9T UORG AII}'O}IGIøREB - DE g?OTTER Og

HOVEDBESTYRELSE Kurt Burkarl, Sigurd Møller, Dora Harck, Niels Age Kri-

stensen, Jens Hansen

FODBOLDUDVALG Jakob Vig Nielsen, Mark Thygesen, Claus Jensen, Søren

Thomsen, Lasse Lindviq

HANDBOLDUDVALG Henrik Jeppesen, Kasper Lindviq

BADMINTONUDVALG Anita Hansen, Ulla Lindviq

BITLARDUDVALG Kield Petersen, Thorkil Lindvio, Hans Chr. Guldaqer

KROKETUDVALG Karen Linding, Jes Jensen, Margit Gydesen, Jørgen Søn-
deroård .

IDRÆTOM DAGEN Thomas Lindinq, Grethe Sørensen, Krista Madsen

VOLLEYBALLUDVALG Søren Kristiansen, Lan Christensen, Kim Kristensen

SPORTSUGEUDVALG
(selvsuoolerende)

Hanne Haaning, Lotte Andersen, Søren Dahl

PRÆMIESPILUDVALG
(selvsuoolerende)

Tage Vig Nielsen, Søren Jensen, Erik Thomsen, Ulla Aar-

hus, Birtha Schmidt

SPONSORUDVALG
{selvsuoolerende)

Gert Jensen, Torben Ellegaard, Søren Jensen

REVISORER: Gunnar Ditlevsen, Anni Thomsen

| -_



HORNE SOGNEFORENING '-S-s\rz\?&s
Stor tak til alle frivillige som i 2012 hjalp Sogneforeningen med vedligehold af torvene
og, de grønne områder, prejning af Vikingerunden og Vikingestien og re"nløring i toirethu-
set. stor tak tit dem der gav os en hjætpende hånå meo åt ktargøie oåi"nye jutebetys_
ning. Tak for hjætpen ved diverse arrangementer og med opsåning åj nåotågning'at
julebelysningen. Tak for lån af traktor, vogn, lift m.m.

sogneforeningen lavede en prioriteret liste og måtte så se, hvor langt pengene rakte.
Det første projekt skulle..være granitfyld langs kirkegårdsdiget. gn Oet nar sikkert frydet
sig over, hvor pænt det til torvedagen var btevdt langi firkeg=årdsOiget mellem Den Gam-
le skole og Andelskassen. Efterfølgende er det så blevet låvet heie vejen rundt om kir-

\.9?911. Kommunen fernede jorden, og sogneforeningen lagde Fibertex ud, hvorefter
der blev kørt granitskærver på, hvilket var i et samar:bejdå mel6m kirkegårdsgraveren og
Sogneforeningen.
Det har længe været et næret ønske at få malet autoværnet ved indkørslen til Horne fia
syd. ldeen kom første gang fra Vision Horne. Kommunen har nu renset autoværnet og
leveret malingen, men vi måtte se iøjnene, at det ikke bleu i2012, at malingen blei
påført, idet vejret også driflede dette arbejde. Men når der kommei tørvejr o! højere
temperaturer, vil arbejdet blive udført.
Den sidste del af pengene skal bruges til at forskønne indgangen til Børnehaven. Kom-
munens folk vil rense og rette knækflisekanten op, hvoreftår båplantningen vil blive fjer-
net og noget nyt og mere spændende plantet.
Et af udvælgelseskriterierne var, at forskønnelsen skulle gøre en forskel, og det vil i

allerhøjeste grad blive tilfældet i Horne.

Sogneforeningen

arde Kommune havde valgt at anvende 100.000 kr. til forskønnelse af nogte trnilffi,
2012. Horne sogneforening havde en del ideerog søgte om atfå del imidlerne. Det

viste sig, at vi blev en af tre landsbyer, der kunne få del i pengene.
Vi fik 33,000 kr. til fonskønnelse, og de skulle anvendes såvå tit materialer som til kom-
munal arbejdskraft. Ligeledes var der ikke noget i vejen for, at vi selv deltog såvel med
arbejdskraft som yderligere midler.

Også stor tak til vores webmaster og TistrupNews samt til de trofaste containerplads-
passere samt til dem, der slog græs i vikingelunden og ryddede sne på fortove og stier.

Horne Sogneforening
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EN RIGTIG FESTLIG DAG

Søndag den 16. december var der juleoptog i Horne med Varde Garden i spiOsen fufil
af den sødeste lille hesVrensdyr, som Jrak en fint pyntet vogn med nissebørn og pakker.

Ogtsom det vigtigste blev hele optoget fulgt af en stor flok børn og voksne.

Tak for opbakningen og vel mødt igen den 15. december 2013.
Horne Sogneforening

TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN
l

I ah tit uddeting: 189.699,13 kr.

Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra Horne Sogneforening og børnehaven
Regnbuen.

Fondsmidleme bevilgedes således:
Revisor:

Krans tilgravsted:
Vimpler + vedligehold af flagstænger:
Drift toiletbygning i Vikingelunden:
Granit m.m. ved kirkediget:
Græsslåning Vikingelunden:
Byportaler:

Julebelysning:
Bømehaven (hæstammer):

I alt bevilget:

967,50 kr.

100,00 kr.

827,00 kr.

18.488,72 kr.

7.340,63 kr.

7.312,50 kr.

24,392,32kr.
120.270,56kr.

8.999,90 kr.

189.699.13 kr.

Horne Sogneforening

€qtIt!
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Lundagervei tl4 o l.lorne. 680o varde
Tlf. 75 25 02 35 . Mob.: 23 84 98 21

UDGAVE I{R.326
ISTOFSENEST LøRDAG DEN 16.FEB.
UDKOMMER SENEST
I.øRI}AG DEN 2. MARTS

UI}GAVE NR 32?
STOF SENEST IøRDÅG DEN 6. ÅPR
TJI'KOMMER SENEST
LøRDAGDEN2O. APRIL
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HVAD SKAL HORNE MED INSTITUTIONER?

Jeg tror at fremtidens forældre i højere og højere grad vil stille krav om at blive en del af
deres børns hverdag i både skole og institution. At blive taget med på råd, at blive enga-
geret, at blive mødt som "kunder i butikken". Den tid hvor læreren kunne gå ind bag en

lukket dør sammen med sin klasse og gennemføre sin undervisning efter eget hoved

uden omgivelsemes nyfigne blikke, er definitivt forbi,

lntet er så skidt, at det ikke er godt for noget

Den nye struktur, der pludselig måtte gennemføres på Horne Skole som resultat af Var-

de Kommunes mildest talt ulogiske tildelingsregler, bærer nye vinde med sig. lkke ulig

mange af de ønsker om bl.a. tværgående undervisning og kreativ holddannelse, som for
nylig er blevet præsenteret i regeringens skolereform,

Man kan vel sige, at Horne Skole har gjort en dyd af nødvendigheden og allerede er
kommet på forkant med nogle af fremtidens helt centrale krav.

Den udvikling skal lokalsamfundet i Home bakke op om. Derfor var det glædeligt at se
den store opbakning, som byens borgere udviste på efterårets borgermøde i "Visionen"
om netop fremtidens institutionsstruktur.

lnstitutioneme tilhører os alle!
Det viser en udbredt forståelse for, at institutionerne ikke bare er vigtige for de forældre,
som aktuelt har børn gående i dagpleje, børnehave eller skole. Men også er helt centra-
le for hvilket samfund Horne vil være om 5, '10 eller 20 år.

Det er af afgørende betydning for hele Horne og for sognets fremtid, at alle gode kræfter
samles om at udvikle en bæredygtig institutionsshuktur på trods af svingende børnetal
og en svingende kommunal opbakning.
Fordi vi er "små" er vi sårbare. Men vi er også fleksible. Vores lidenhed giver en unik
chance for at vise omverdenen at man godt kan drive institution i et lille lokalsamfund og
samtidigt løfte fremtidens krav til uddannelse og udvikling.

Vi har resurser! I

Jeg vil ikke foregribe den nye "Visions" arbejde som forhåbentligt vil munde ud i nogle
rigtigt spændende forslag til fremtidens institutionsstruktur i Horne. Blot vil jeg konstate-
re, at Horne ikke er en by uden resurser. Det viser sig i frivllligt arbejde, når en multibane
skal etableres eller hallen udbygges. Det viser sig i den daglige "drift" af spejdergruppe,
idrætsaktiviteter, støttearrangementer og meget andet.
Det viser sig i villighed til at åbne byens "kasser" - også for mere vidtgående tiltag til
fælles gavn for sognets borgere.
Alt det skal vi forstå at udnytte kreativt med det formål at gøre Hornes institutioner attrak-
tive også udenfor sognets grænser og dermed på sigt løfte vores oprindelige målsæt
ning om Horne som attraktivt tilflytningsområde for familier i etableringsfasen.

Med venlig hilsen Stig Leerbeck
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NyboliEl Vørde
alJesper Brorson Hansen
Toraegade 7,6800Varde
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HoRNE HAVEKREDS f{*^*;^-I rev:rerrrrrer
Horne havekreds er en lille forening, med bare 22 medlemmer. Det er selvfølgelig alt for
få medlemmer, og vivilderfor prøve at hverve nogle flere medlemmer ved atånnoncere
her i bladet.

Hvad får man så, hvis man bliver medlem?
Som medlem får man adgang til udflugter vi arrangerer lokalt, samt til alle arrangemen-
ter der foregår i alle andre kredse.
Det er let at finde arrangementer, der passer til ens egne interesser.
Desuden kan man som medlem, selvfølgelig være med til at præge indholdet i forenin-
gens program, noget vi som bestyrelse gerne ser, for det er somme tider svært at hitte
på noget, der vækker medlemmernes interesse.
Man får selvfølgelig bladet "HAVEN" med mange fine artikler om tidsaktuelle ting, samt
med sider om arrangementer i de forskellige regioner.
Endelig er der konsulenttjenesten, som alle medlemmer har adgang til. Det være sig.til
anlæg af haveafsnit, eller anlæg af ny have. Det kan være hjælp til anlæg af regnvands
løsninger, der kan spare en for tilslutning til den kommunale regnvands kloakering, der
er på vej i de fleste byer.

Mange syntes ikke de vil være medlemmer fordi de ikke syntes deres have er særlig stor
eller særlig "pæn", eller også fordi de ikke syntes at det der havearbejde lyder særlig
spændene.

om haven er stor eller lille, pæn eller flot, betyder ingenting. Der er ingen opskrift på
hvordan en perfekt have skal se ud, det en helt op til den enkelte.
Nej det gode ved en have er, at her kan man udfolde sig præcis som man syntes selv.
Man kan kaste sig over en enkelt plante gruppe, og drive det lige så langt man lyster,
eller man kan kaste sig over haveanlæg og være sin egen havearkitekt, man kan bruge
ting i sin have der ikke koster, eller man kan vælge at bruge formuer på sin have, det
vigtigste er at man gør som man har lyst. Hellere springe i det end kravle i det.. Virkelyst
smitter og giver ofte en snak over hækken. Det er godt for sindet og kroppen at være
aktiv og man behøver ikke at køre efter oplevelser hver eneste weekend.
Så meld dtg ind i Horne havekreds og vær med til at gøre Horne til et sted hvor folk
trives og kan lide at være, hvor der er folk der er aktive i deres stræben efter et godt liv
omkring deres hjem.

Hvis ikke vi får noget ud af dette indlæg, ser vi os nødsaget til inden for det næste års tid
at nedlægge foreningen, for bestyrelses arbejdet er lige omfattende om der er få eller
mange medlemmer, men det er noget sjovere at lave et årsprogram, hvis det er for et
større antal medlemmer.
Alle medlemmer får det nye årsprogram tilsendt i januar sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen, der afholdes i kaffepausen ved vores forårsmøde, hvor Kjeld Ma-
thiasen, vores gamle skole inspektør og dennes kone, fortæller og viser billedei fra de-
res have i Varde.
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Horne havekreds/Kurt Simonsen

VINARRANGEMENT I DAGLI'BRUGSEN HORNE

Tirsdag den 2. oktober var Dagli'Brugsen vært ved et vinsmagningsanangement i sam-

arbejde med Bækkelund vine. Til selve arrangementet var der mødt22 gæster op med

lyst til at udVide deres vinkendskab. Vinsmagningen foregik på lageret i Dagli'Brugsen,

hvor vinimportør/vinkender Dan Magnussen stod for aftenens indslag, Aftenen bød på

otte vine i for:skellige prisklasser.,Alle vine havde en speciel historie og dermed også
,noget, som tilhørerne kunne relatere til. Efter selve vinsmagningen blev der serveret en

osie- og pølseanretning, hvortil de sidste flasker blev tømt

Samme aften fik deltagere mulighed for at melde sig ind i Hornes nye vinklub, hvortil de

fleste takkede ja.

Fordele ved at være med i vinklubben:
r Man modtager 1 god flaske vin hver måned tilen værdiaf ca. 100 kr. (med be-

skrivelse af vinen)
. Tilbud om 2 - 4 spændende vinsmagninger om året

Prisen for et år er 1.200 kr.

Ønsker du at melde dig ind i Horne Vinklub - kontakt personalet i Dagli'Brugsen Home.

Vi vil gerne takke for den fine opbakning til arrangementet' 
hirsen - Martin, Brittå og Linda

På Hornes hjemmeside er der et link til Horne havekreds' hjemmeside, hvor du kan se
mere.

STøT VORE ANNONOøBER - DE STøTTER OS

Tistnrp Dyreklinih

HHå(
Ta'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

Banlcoklubben
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SKAL HORNE I BYRADET IGEN?

Til november er der valg til byrådet i Varde, ved sidste valg lykkedes det ikke at få en
valgt ind fra Home, skal det lykkes denne gang?

Efter lang tids seriøs overvejelse har jeg besluttet, efter opfordring, at gøre forsøget med
opstilling på Venstres liste i Horne, dette kræver dog at jeg på Venstres opstillingsmøde
bliver valgt af medlemmerne. Rigtig mange er medlem af Horne Venstre, men der er
også mange.der ikke er det, derfor vil jeg godt opfordre til at man melder sig ind, for
derved at have mulighedeln for at stårnme til opstillingsmødet, så hvis du vil bakke mig
op, og ikke er medlem, så meld dig ind nu, det kan gøres via Hornes hjemmeside.
Uden at skulle rippe op i de efterhånden mange floskler der er omkring udkantsområder
- landsbydød osv. så er det vigtigt at vi sidder med, og blander os der hvor beslutninger-
ne bliver taget, beslutninger der vedrører hele Varde kommune, i denne sammenhæng
og i mine øjne er Horne ikke en uvæsentlig del. Med mit kendskab til Horne og min viden
om hvad der rører sig, så ved jeg at mit medlemskab af byrådet vil blive et stort aktiv for
helheden.

Overvej om det er et medlemskab af venstre værd, at få en repræsentant fra Horne valgt
ind i det kommende byråd, det mener jeg bestemt det er.
Det er på opstillingsmødet valget af kandidat finder sted, Horne/Sig Venstre har to plad-
ser på den samlede liste til valget, det vil sige at man i henholdsvis Sig og Horne hvert
sted vælger en kandidat. Da Horne blot har mulighed for at vælge en, så er det så meget
mere vigtigt at møde op til opstillingsmødet da en eller flere foruden undertegnede også
kunne tænkes at stille op.

Med håbet om at Horne vælger den rigtige"" 
Kurt Burkarr

@nrtir'.,
Boulldc A/S 5 .tadionvejl6,Home
DK-68OO Varde Tlf: 7526 AZt1 Fax: 7526 O396

Nøne A116 l - 6870 ølgod -Tlf.75 24 M33

1.6 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER O8



STøT VORE ANNOITICøRER - DE STøTTER OS



NYT FRA SKYTTEFOREN ING EN

SKOLESKYDNING 2012 ER SLUT

Horne Skole havde et hold bestående af 4 skytter + en reserve, der gik videre til
amtsfinalen, der iår blev afholdt iAlslev lørdag den 17. november. De 20 hotd med de
højeste point i Ribe Amt deltager i amtsfinalen, derfra går de 2 hold med de højeste point
videre til Landsfinalen, der afholdes i Vingsted. Det blev en dejlig oplevelse for de 5
elever fra Horne Skole og de forældre der var med samt de to instruktører.
Det har som sædvanligt været en sjov og spændende opgave for alle involverede parter
at deltage i skoleskydningen. Det gælder elever, lærer og ikke mindst de ni instruktører,
der gratis stiller deres arbejdskraft til rådighed, Det er lysten, der driver værket - uden

denne hjælp ville det være umuligt for Skytteforeningen at klare denne opgave. Der skal

også fra skytteforeningen lyde en stor tak til Horne og Tistrups Skoler for det gode

samarbejde, der er opnået gennem de mange år skoleskydningen har foregået. Hjertelig
tak til alle.

Vi er i øjeblikket ved-at installere nye elektroniske baner, så er der nogle, der har lyst til
at prøve dem skal i være hjertelig velkommen. ,

De fem dygtige skytter fra Horne Skole, der var med i Alslev var Anne Van Der
Veen, Mie Jensen, Frida Forsum Anoersen, Mette Hansen og Benjamin Knudsen
samt de to lnstruktører, Bent og Arne.
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BRYLLUP I SÆKBÆK KRO 14. I{OVETIBER 1893

IJddrq d w@ qg qpær,Me Mrdng un sh følndøln, wrryidørnqg fubr, skew* af
Søren trrÅs{ian Sørensen, LWW, ffi i tld/e- i I 876.

En jæuæ nd i 1883 kun harc fu hfim fn vd&, u** ftt ilkn ag fwtile, d lr ,

hat& Wt Øen i Wdle ræk med Sækbæk IOo-

Vi havde leiet et blt red bæguh, da min ældsb søsbr blev gift. Hun uar da 21 år. Det

var den størsb giKe, iql lrusker mirn forældre har hddt, da var der ca. 3{X} petsoner

med. De var indbudt til ffiod kl. 10 brmkldag. Kl. 2 efurn. skulle vlelsen furs$ i Vade
Kirke ca. 10 km. fta l(rcen. Der var vognfug pa ,f0 vogln sarnt 4 funidere, sorn rcd bmn
vogntoget. Efter bnilbme kom brudepanets brældre, derchr søskende til hudepfiet
og som ferde vogn msikete og deeftergæ#rne-
Bruden bar solt kiob, myHtnans md lang hvkl slør $ hovedet BrudgOmren blåt

hjemmeværæt radnrebtøi, $Iet i diplomatfacon med sott krave og hvid sfrimrd i halsen.

På holedet en hafv høi filftat, f n sonr silkehat Selskabeb Sklædning var br
mænders rædkønnrerde blåt hpmneræræt vadrel spt dels som diplutut eller som

iakke. Ile unge mandftilk var alle i rrdmdsjakke. Kvindeme, b*le ytrgre og ældre, så

goOt ** an i sort kite. De gifu nd kam pa hoædet og alb ki$er sa htge så de

nåede gulvet
Efter vieben gik hr n lilb4e |tl krcen. llar så køretøpme var ordnet, naboenp kørte

hjem med deres, og res:ten blev i kroen, så bbv selskabes btdt til bodene br at spise

middag, som besbd af suppe, oksekød, hønsekød, kalvekød med peberodssauce,

fonskdl$t sylhtøi og sorn desett sødsuppe med dgdb wesker. Efur mi@en blev

bltet ryddet gulræt fuje,t og dansen kunrn @yrde. Førsb dans var forbeholdt

brudepanet og de næsb for te bndern nænnesb ftmilb. Derefur rar darsen fi. Ca. en

lime efurdansens begynebe bbu der hdt pa kfr med tilhørerde hFmmebryt l€ge.

Frafbn bbv nydt i hold p grund af plds. Efter dem gk der igen lilt fr, omklirg mklnat

blev der senærct afurnmd med varm foret snaps 0g ø1, b eller kafie. Aftensrnden

blev serræret i lpld, nå,r det var brbi gik dasen vilhæ til klokken $6 stt ltprgenen.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25.6882 Tbtrup.lll.7437 69 30 j sydbank.dk
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HORNE MENIGHEDSnÅo

Horne meniQhbdsråd har på et møde den 27. november 2012 konstitueret sig således:
Formand: Poul Erik Juelsen
Næstformand: JetteEnemark
Kirkeværge: Peder Enemark
Kasserer: Bente Dinesen
Sekretær: Bente Pedersen
Kontaktperson: Per Jespersgaard
Medlem: sognepræst Finn Pedersen

DORIS BRODERSEN I SIKKER HAVN

1. søndag i advent blev der afholdt festgudstjeneste i Horne Kirke ved sognepræst Finn
Pedersen i anledning af genophængningen af kirkeskibet Doris Brodersen.
Rigtig mange benyttede lejligheden til at deltage i gudstjenesten og se det ftotte nyreno-
verede skib med de mange små detaljer, heriblandt slægtninge til Valdemar og Simeon
Frahm født på Linding Mølle, som skænkede kirkeskibet til Horne Kirke i 1g65.
De to brødres historie samt beretningen om Doris Brodersens farefulde og dramatiske
rejser på verdenshavene, var forud blevet beskrevet i et flot lille hæfte af menighedsrå-
dets nye formand Poul Erik Juelsen.
Efter gudstjenesten blev der serveret ftaffe og kage - en dejlig eftermiddag. 

Red.

Mens en tredje bror til Valdemar og Simeon, Vilhelm Frahm overtog Linding Mølle efter
forældrene, startede to andre brødre virksomhed op i Horne.
Jeppe Frahm startede en tømmerforretning, først hos Kræ'Bank på Bounumgård. Jør-
gen "Bank" Rasmussens far. Efterfølgende byggede han hus og tømrerværksted i Hor-
ne. Denne fonetning blev ig_en overtaget af sønnen Peder Frahm, som igen videresolgte
til nu afdøde tømrermester Frederik Jørgensen.
Peder Frahm startede smedeværksted i Bjerremose. Denne forretning er senere ned-
lagt.

Museumsinspektør Ole Crumling-Petersen, som godkendte skibsmodellen da den blev
bygget, er barnebarn af sigs berømte søn, peder oluf pedersen, som i 1gg9 sendte et
brev til Kong christian den g, med et projekt til et vandingsanlæg, hvor vandet blev hæ-
vet op fra åen. Med understøttelse af kongen kom han til at studere til ingeniør i Køben-
havn, hvor han var med i en række opfindelser og senere blev professor og rektor for
Polyteknisk Læreanstalt. Det nuværende DTU.
Måske nogle under studier i København har boet på p.o. pedersen kollegietl

Kurt
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KIRKETIDER

Søndag 20.01.2013 kl. 09.00
Søndag 27 ,01 .2013 kl. 10.30

Søndag 03.02.2013 k|.09,00
Søndag 10.02.2013 lngen

Søndag 17.02,2013 kl. 09.00 Lars Bom Nielsen

Søndag 24.02.2013 kl. 10.30

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

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge lnger Dam Nielsen
ilf. 75 26 00 85 / 52 23 00 85
flf. 75 26 05 56

Ilorrte ICro G oile s e Is kab s/mø dc Io kale r.
Hyggelig hrostue og krohave.

W leverer ogs& mad ud af huset

W ses hihen Kircten & Kurt
Tt r 7526'0/.,19

På Horne Kro - er maden øltid go' E-mail:
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jan.

febr.

19.01.2013

23.01.2013
06.02.2013
10.Q2.2013

13.02.2013
17.02.2013
20.02.2013
21.02.2013
25.02.2013
26.02.n13
27.02.2013
03.03.2013
08.03.2013
1 1.03.2013
14.03.2013
13.03.20.13

15.03.-

17,03.2013
19.03.2013
20.03.2013
23.03.2013
04.04.2013
07.04.2013
10.04.2013
05.05.2013
02.06.2013
02,06.-
09,06.2013

15.12,2013

AKTIVITETSKALENDER 201 3

Højskoledag iHome
Familie & Fritid. Kreativ med cykelslanger
Horne Havekreds. Forårsmødelgeneralforsamling
Spejderne. Fastelavnsfest
Homelunds Venner. Sangaften
Baby- og bømebazar
Spejderne/Spejdernes Støtteforening. Generalforsamling
Familie & Fritid. Virksomhedsbesøg, Hjortshøj party Service
Horne Sogneforen ing..Generalforsamling
Dagli'Brugsen Horne. Vinarrangement
Horne Gymnastikforening. Generalfonamling
Spejderne. Loppemarked
Horne 4H. Tur til skøjtehallen i Esbjerg
Horne Pensionistforening. Generalforsamling
Familie & Fritid. Stylecoaching
Hornelunds Venner. Sangaften

Gymnastik. Forårsopvisning, Oksbøl og Ølgod
Familie & Fritid. Generalforsamling
Horne ldrætspark, Generalforsamling
Gymnastik. Lokalopvisning i Hornehallen
Nr. Nebel Brugsforening. Generalforsamling
Spejderne. Loppemarked
Hornelunds V'enner. Sangaften
Spejderne. Loppemarked
Spejderne, Loppemarked

Horne Sportsuge

Juleoptog

april

maj
juni

$e også: urww.horne-varde.d k

HIP INFORMERER

Klik ind på vores nye hjemmeside www.hqrneidraeJsparK.dk
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fistnrP'Bounuln
SMEDE- og MI\SKINFORRETNING A^

Aut. WS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Tlf.75 26 0l 55

ilF1|Ri

SDn.tAIrI'E
tasf,Iilslilfl0il

KLOAK.

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Ilorne
Tlf. 75260163 - biltlf. 2L226801120330163

JOHI{ BORG HAI{SEN
HORl,lE - 6800 vaf,DE - TLF: 75 26 00 93

SKO. QAMETøI. HERREIøI

v/Lisbeth $Q. Øgodvei 33 . Horne . 6800 Vorde

FETERI
ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 Pers.

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

Telefon 75 ?6 02 30
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UdIån

dig" b.t. de'i $'e

rAndelskassen er vi klar lil al lorlælle om vores spændende lånemutigheder.

Vr kan fx tirbyde attraKive Iån ul energiforbedrrnger al din b'ohg etter et fleksi-

belt billån tilpasset din samlede økonomi,

Der er i øvrigt gralis al skifte til AndelsNassen, og vi klarer art oet praktiske. Så

aflal et møde i dag - og i,nd ud ai hvordan ciin økonom, ser ud i morgen.

Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde

Telefon B/ 99 56 T0.wwrry.andelskassen.dk

Andelska$sen * en del af Danske Andelskassers Bank l#S

ffiH"*err,[tassen
- Sammen kan vi mere


