
HORNE IDRÆTSPARK
indbyder til ufornrel reception i Horne Hallen

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

og 75 året for Horne ldrætspark.

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

nogle timer i hyggelig samvær.

Alle er velkomne.

På gensyn

t/!!'ryltaACtft ! lr!.,!l ! rr I I I

42. årgang nr.326 marts flr13

Fra åbent hus i Horne fibrss.

Se sommerens pogrammer i deft nummer d HomsPosten.
$e også rvrnv.hornLarde.dk np flo{b hicrnsrcide.
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FAMn-rE oc FRrnD, HoRNE - cENERALFoRSAMLTNG (FA)
Tirsdag den 19, marts kl. 19 i skolekøkkenet på Horne skole

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1, Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører

2. Bestyrelsensberetning

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, på valg er Lisbeth Juhler, lnetha
Goselink, Jytte Søndergaard, alle 3 modtager genvalg.

8. Valg af Revisor

9. Aftensskolens regnskab ved Henriette Nielsen

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indsendt inden den 5.

marts 2013 til formand Britta Guldager, Gunderupvej 10, gerne på mail

GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK

Horne ldrætspark afholder generalforsamling

Onsdag den 20. marts kl. 19.30 i Horne hallen

Dagsorden if. Vedtægterne

Alle er velkomne. HIP giver kaffen

HORNELUNDS VENNER - GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling på Hornelund

Mandag den 15, april kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne
Hornelunds Venner

$I'øT vOffi AililOilæRER. DE STøTTEROG
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Lopperne Ulla Lindvig, Lene Hvolbæk Nissen,

4 - 5 årige Maj Christiansen & Yazmin Sidor

Forældre/Barn Rikke Dammark & Lene Møller Pedersen

Funky Kids Anne Marie Nielsen, Lone Harmsen, Ditte Hedegård
børnehavekl. -2.kI. Jessen, Diana Kristiansen, Andreas Nissen & Rene

Knudsen

Christian S. Hansen, Charlotte S. Hansen,
Peder Medum & Jens Henrik Mortensen

Brian S. Hansen, Emma Gram, Lasse Gram &

Lasse Pedersen

Store piger, 3. kl. - 7. kl. Janni Vig Nielsen & Gitte

Alle ledere fra Horne på gulvet

Gæstehold:
Powertumbling/Outrup GUB

Spring Mix
3.- 6 kt

Motionsmænd Tistrup

VIP - damer Varde

Gæstehold:
Bramming gymnastik- og
ldrætsefterskole

Svend Axelgaard

lnger Marie Ditlevsen

Line Vad, Nina Kristensen, Uffe Smidt,

Morten Espersen, Morten Falkengren :

Entre: Voksne 40 kr./børn 20 kr.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.

PA GENSYN
HORNE GYMNASTIKFORENING

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 .VARDE

TLF. 7522 14 14
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cyMNAsTtKoF'vtsNtNG I HORNE HALLEN ""ts--s
så er endnu en sæson i gymnastiksalen desværre snart slut, men det er dejligt at det
rundes af med den traditionsrige opvisning i hallen.
Der vil være gymnaster i alderen fra2 år og langt op i den modne alder.
Fem af'vore egne hold vil vise, hvad de har arbejdet med i vinterens løb og gymnasterne
glæder sig altid til at vise det for forældre, bedsteforældre, søskende og andre familie-
medlemmer, som møder op og giver dem bifald. Ud over de i programmet nævnte hold,
så har vi haft gang i følgende hold: Et samlet dame og herrehold, Zumba og Funktionel
Træning.

Mændene fra Tistrup er også fast inventar til vores opvisning, og i år får de følgeskab af
lnge Maries damer fra Varde, som de laver en fællesserie med, Derudover så kommer
der yderligere to gæstehold. Vi skal igen nyde de springglade ilowertur4bler fra Outrup,
hvor der er en del springere blandt Danmarks bedste.

Som afslutning på aftenen får vi besøg af elevholdet fra Bramming gymnastik- og
idrætsefterskole og der er selvfølgelig elever fra lokalområdet.
Vi glæder os endnu engang til en fantastisk aften i Horne Hallen.

HGF/Lene Jensen

rry
Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 OIM

silløT voRE AililorfrEREn - DC StltTTEn 08



KROKET

Så er foråret på vej, det glæder vi os alle til hvert år, så bliver det kroketvejr igen, og vi

håber at møde jer på banen igen,

Så find køller og velegnet tøj frem, der passer til det danske vejr
Vi vil gerne se nogle nye spillere.

Alle er velkommen til at komme og være med til træningseftermiddage
Der er træning mandag.torsdag fra kl,14-17
Hvor man selv medbringer eftermiddagskaffen.

Vi håber nogle vil komme og prøve spillet og nyde

hygge-snak og samvær som hører med

VEL MØDT
Venlig hilsen Kroketudvalget

Jes Jensen, Margit Gydesen, Jørgen Søndergård, Karen Linding

w

HORNE SOGNEARKIV

Horne Sognearkiv har fået sin egen boghylde/bibliotek på internettet. Mange af arkivets
små publikationer og forskellige artikler kan fremover ses online på adressen:
www. issuu.com
Fremgangsmåden for at se artiklerne er: Skriv Horne i søgefeltet, hvorefter der trykkes
på Søg(Search lssuu) eller Enter. Dobbeltklik på ønskede publikation. Klik på Click to
read. Blad ipublikationen med pilene på publikationen,

I øjeblikket kan man finde følgende publikationer:
r Horne Bazar Tidende 1937

. Horne Brugsforenings 75 års jubilæum

r Moesgård i Horne 1867

r Horne Sogn i 130 år

. Et sogn og dets skolevæsen. Horne skoles 100 års jubilæum

. Sektion X Distrikt Æ. Modstandsbevægelsen i Horne og omliggende sogne

r E 187 Anna Sørines forlis 9. juni 1986

r HIF-Avisen nr, 1 1971. Horne Postens forgænger

. HindsigMergelselskab

. Kirkeskibet Doris Brodersen

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

6 STøT VORE ANilOilCORER. DE STøTTER OS



DAGL| BRUGSEN HORNE

HUSK INFORMATIONSMøDET TIRSDAG DEN. 23. APRIL (nærmere info følger sna-

rest i butikken)

Ny uddeler er fundet til Dagli Brugsen, - tag godt imod vores nye mand: Martin Hansen
Britta & Linda

NY UDDELER I DAGLI BRUGSEN HORNE

Den nye uddeler i Horne bliver Martin Hansen, der kommer fra en stilling som uddeler i

SuperBrugsen Bramming.

Martin er gift med Kaja, bor i Esbjerg, og de har 3 piger, som alle er flyttet hjemmefra.

I Bramming vil han blive husket for mange gode ting. Han var i en periode formand for

Handelsgruppen. Han har været med fra starten i de populære "Mandehørms" - arran-

gementer hos Storgaard biler. Han er inkarneret medlem af "Stjerneklubben" (torsdag-

morgen-fodboldklub) - hvilket han i øvrigt vil fortsætte med, og de senere år har hans

store opgave været at ombygge og flytte adresse fra >den gamle brugsn til de nuværen-

de lokaler.

>De 11 år i Bramming har været nogle af de bedste i min karrierer<, siger han. rAlt er

gået godt her, og jeg har også fået mange gode bekendtskaber, som jeg i dag sætter

stor pris på<.

Jeg har valgt at skifte til en mindre butik, og gerne i et mindre bysamfund, hvor man har

en god kontakt med alle, og her var Horne jo så lige butikken. Jeg glæder mig til at

komme i gang' og starter den 1' april' 
Martin Hansen

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

HORNE PENSTONTS TFOR ENTN6

Alle møder begynder kl, 14,00

Dato Foredraqsholder Emne

04.03.2013 Kristian Møller Nielsen Aldring - hvad er det, der sker, når man bliver
ældre. Min tid som drenq i Holstebro i45

11.03,2013 Bestvrelsen Generalforsamlinq oq bankospil

siloT lloRE AlilOilGmCR. OG ST0TTEn 08 7



HORNE AFTENSKOLE TILBYDER:

Stylecoaching
Torsdag den 14. marts kl. 19.00 - 21.30 på skolen (kælderen) v/Lisbet Stig

Elgaard.

Gå ikke glip af dette spændende foredrag, hvor vi lærer om de forskellige stilarter. Vi

taler om kropsformer og hvad vi kan gøre for at fremhæve/skjule- Tøjl accessories og

følelser og meget meget mere,

Medbring papir, kuglepen og kaffe.
Pris: 230 kr., som indbetales på reg. 7725 konto 5004424 senest 7. marts (bindende

tilmelding),

Foto
Lørdag den 9, marts kl. 10.00 - 14.00 på skolen (EDB lokalet)
Dette er en "interesseklub"- altså ingen underviser. Vi fortsætter holdet, hvor Worsøe
slap. Vi lærte i efteråret en hel masse om kamera, redigering og selvfølgelig, hvordan vi

tager billeder. Dette vil vi holde ved lige og gerne udvikle os. Har du lyst og tid til at del-
tage på holdet er du meget velkommen. Ved du lidt om emnet, så meld dig endelig.
Worsøe har lovet at komme igen til efteråret hvor vi bygger videre på kurset fra sidst. Vi

har aftalt at mødes ca, 1 gang/mdr

Pris: 30 kr. for nye deltagere. Engangsbeløb,

Påskekursus
Torsdag den 21, marts kl. 19.00 - 22.00 i Lyne (bemærk at datoen er ændret)
v/Marianne "fru Bargisens gårdbutik"

Denne aften skal vi lave dørkranse, dekorationer, deko i glas, påskeopsats m. m.

Du må gerne medbringe dine egne påsketing/glas/skåle, men Marianne har alt til salg til
overkommelige priser.

Pris: 130 kr. inkl. kaffe og kage - mos, grene og andre naturmaterialer. Beløbet indsæt-
tes på reg. 7725 konto 5004424 senest 14. marts (bindende tilmelding)

HUSK AT TILMELDE JER I GOD TID

Horne Aftenskole v/Henriette, 31 95 42 69 eller henoghaj@gmail.com

og Mona

Nøne A116 l - 6870 ølgo-d -Tlf. 75 24 U gg
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LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE @
Der afholdes landsindsamling søndag den 7. april.

Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen.

Der er tilmelding senest torsdag den 4. april.

Vi mødes kl, 9.30 til orientering og en kop kaffe i Horne skoles ny læreværelse.
Bessie

AKTIVITETSDAG I VIKINGLUNDEN
SØNDAG DEN 28. APRIL FRA. KL. 9.30 - 12.00

I samarbejde med Varde kommune indbydes der til aktivitetsdag i Vikingelunden, hvor
der vil være mulighed for at prøve følgende aktiviteter:

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

.:. Tag tøj på efter vejret og få en sjov dag sammen med familie og venner

* Som afslutning serveres der lækker varm suppe med brød fra Horne Hallens
Cafeteria.

t lngen tilmelding - du møder bare op

Kom og vær med!

FORÅRSFEST PÅ KROEN

Nu er det snart et år siden vi holdte et brag af en fest sammen med jer, til forårsfest på

kroen. 0verskuddet ved festen var ca. 15.000 kr. som skal bruges til renovering af

kroens toiletter. Vi håber på et mindst lige så stort overskud denne gang, så vi kan

sætte renoveringen i gang.

Så sæt derfor kryds i kalenderen fredag den 10. maj 2013 kl. 14:00

Vi vil igen i år starte ud med en rafleturnering, hvorefter der vil være buffet bestående af
bl.a. helstegt pattegris sponsoreret af Simon Høj, og kartofler sponsoreret af Frede og

Marianne Holm.

Vi håber at se mange festglade mennesker - og husk, alle er velkomne.
hilsner lda, Susanne, Carsten, Anne Mette, Ulrik

smT T'ORE A}II{OilCIORER. DE STOTTER OA
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SOGNEFORENINGEN INFORMERER

Vedrørende de fire byportaler, så har vi netop fået leveret fire helt nye til snarlig op-

sætning. lndtil da, vil der blive en periode hvor der ikke kan sættes opslag op i de
gamle, da velkomstskiltet skal flyttes fra de gamle portaler og monteres i de nye. Hav

lidt tålmodighed indtil da.

TORVEDAG

Husk: Der er i år Torvedag lørdag den 17. august
Herom mere i næste nr. af Homeposten.

ER DU MEDLEM AF HORNE SOGNEFORENING?

Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab

styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne sogn

være et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforening:
Foreningen har mange opgaver - både store og små. Bl.a. sørger Sogneforeningen for

opsætning af julebelysning, juleoptog med Varde Garden, vedligehold af Vikingelunden,

snerydning i Horne by, hjemmeside, byportaler og flag/flagstænger, bevilling af fonds-

midler, medarrangør at Sankt Hans i Vikingelunden,

Underudvalget - Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag.

Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og

derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.

I løbet af februar/marts måned 2013 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din

postkasse.

Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 10. mafts, kan du kontakte kasserer

Lise Jeppesen på tlf. 75 26 02 66 eller på mail li@liseoqvalle.dk

I år vilvi være i Horne Brugs 2 eftermiddage fra 15.30 - 17.30

Mød op og få betalt dit medlemskontingent:

Tirsilag den 12. marts kl. 15.30 - 17.30

Onsdag den 13. marts kl, 15.30 - 17.30

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn,
Horne Sogneforening

:)
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FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest mandag den 1. april 2013.

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

€

VIDSTE DU DET

OM STØTTEFORETVITVGE V OG BANKOKLUBBEN

I rigtig mange år har der hver eneste torsdag-aften været afholdt bankospil i hallen. Det
te fænomen er måske efterhånden blevet en ganske naturlig del af hverdagslivet i Hor-

ne, så naturlig at de fleste sikkeft ikke tænker særlig meget over det i det daglige, derfor
følger nu lidt interessant og spændende information:

Omkring 500.000 mennesker har itidens tøb været til 1600 bankospil i hallen, transpor-

teret i 200.000 biler Disse mange mennesker har betalt omkring 55,000.000 kr. for at

spille og er gået hjem igen med omkring 40.000.000 kr. i gevinster. Der er blevet drukket

75 tons kaffe og fortæret næsten 100 tons brød, kage og slik! Over 100.000 gange er

der blevet råbt "banko"

Bag kulissen er der et frivilligt korps på omkring 50 personer der får det hele til at funge-

re, lige fra opstilling af borde/stole - salg - opråber - oprydder - mm. Den tid der på

frivillig basis er brugt på bankospillene svarer til en persons fuldlidsarbejde i95 år!

Støtteforeningen, som står for afholdelse af bankospillene, består af fem foreninger:
ldrætsforeningen - Sogneforeningen - Gymnastikforeningen - ldrætsparken og Hus-

mandsforeningen, Disse foreninger er hver især repræsenteret i støtteforeningens besty-
relse sammen med to fra bankoklubben. Bankoklubben er de ca. 50 personer som sør-
ger for den praktiske afvikling af bankospillene.

De fem foreninger i støtteforeningen, får hvert år en forudbestemt andel af overskuddet

fra bankospillene udbetalt, herudover kan alle øvrige i og omkring Horne søge om midler

fra støtteforeningen.
Bankospillet hver torsdag i hallen er et betydeligt fundament for en stor del af de mange

tiltag der i tidernes løb, og på frivillig basis, er startet op i Horne, tænk lidt over det, når

du kører igennem Horne torsdag aften, og skal forbi de mange biler ved hallen.

Hilsen Støtteforeningen

Th' dl banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 os støt *"'*H,lll, 

bben

€
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HORNE HAVEKREDS
PROGRAM 2013 flqto*3o

Onsdag den 15. maj - Havebesøg
Vi besøger en have i Nordenskov ved Hanne og Per Mikkelsen, Skelhøjvej 7, Oved og

en i Næsbjerg ved Helle og Kenneth Ladefoged, Hovedgaden 7'1. For at følge havernes

udvikling og forandring laver vi et besøg mere onsdag den 7. august.

Medbring selv kaffe og kage.

Afgang fra kirken i Horne kl. 19.00

Lørdag den 25. maj- Plantebyttedag 10.00 - 12,00

Plantebytning på P-pladsen ved Brugsen i Horne.

Kom og byt eller køb dig til en plante, du måske ikke har i forvejen - og husk, at de plan-

ter du selv medbringer, skal være sunde og rodfæstede.

Søndag den 7. juli - Kolonihavedag i Varde
Kolonihaven Kærhaven har åbne haver.

Fælleskørselfra Horne Kirke kl. 13.00.

Tirsdag den 6. august
Besøg i Rosenhaven hos Hanne og Ernst Stadionvej 4, Tjæreborg
Fælleskørselfra Horne Kirke kl. 19.00

Medbring selv kaffe og kage,

Lørdag den 28. september 10.00 - 13.00
Plantemarked i Tambours Have, Karlsgårde

Lørdag den 23. november kl. 14.00

Juledemonstration i Horne Hallens mødelokale Program følger.

o€co
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IUDGAVE NR. 327
STOF SENEST I-øRDAG DEN 6. APR.
TJDKOMMERSENEST
I:øRDAG DEN20. APRIT

I]DGAVE IVR 328
STOFSENEST LøRIIAG DEN lL MAJ
UDKOMMERSENEST
LøRDAG DEN 25. MAJ

HORNEPOSTENS REDAKTION

Birtha Schmidt, Stausvej7,6800 Varde, f\f.7522 03 67, birthaschmidt@mail.dk
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PRIMO DANMARI( AIS

' DK€SO2 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Psx; +45 7529 97 69
www.primolister.com
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HORNE 4H - PROGRAM 2013

Fredag den 8, marts Tur til skøjtehallen i Esbjerg

T:lmelding senest 1. marts til Jette 2481 8463 I
2325 8926

Tirsdao den 2. april Madhold for beqyndere starter på skolen

Onsdao den 3. aoril Madhold for øvede starter på skolen

Torsdao den 4. aoril Hobbvhold starter oå skolert

Torsdao den 4. aoril Det kreative hold starter på skolen

Onsdao den 10. aoril Soire- oo træhold starter oå Deioårdvei '12

Fredaq/lørdaq den 24.-25. mai Døqnfluen. Weekendtur.

Lørdag den 15. juni Udflugt til Givskud Zoo,

Se særomtale

Uge 32lden 5.-9. august Madskole
Se særomtale

Lørdao den 7. seotember 4H skue oå Hindsio Ridecenter

Fredao den 4. oktober Opstillinq

Lørdao den 5. oktober Arsmøde

Fredag den L november Aktiv nat i Horne Hallen

Se særomtale

Lørdao den 23. november Julemarked i Horne Hallen

Fredao den 6. december Julefrokost

Nyttige oplysninger om Horne 4H Klub:
Klublokaler og værksted :

Dejgårdvej 1 2, Horne, mobil 2481 8463 I 2325 8926, mail impoulsen@bbsvd.dk
Tjek Horne 4H på www.horne-varde.dk under fritid - her står en masse om klubben
Bestyrelse:

Jette Poulsen, Marinus Poulsen, Yvonne Jensen, Christina Kyhl, Allis Jensen

Hvad koster det at være med i Horne 4H:
Aktivt medlemskab giver ret til at deltage i alle klubbens anangementer: 200 kr. årligt.
Deltagelse i grupper: spire, opgavehog, træhold, syhold, madhold koster aktivt med-
lemsskab + 100 kr. årligt.
Madskole: aktivt medlemskab + 300 kr.

Støttemedlemsskab: 150 kr. årligt giver ret til deltagelse i alle fællesarrangementer.

HORNE 4H {1xf
Horne 4H har lejet Skøjtehal 2 i Esbjerg fredag den 8. marts 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.

tilJette Poulsen 2481 8463

14 3TøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



HORNE 4H

Lørdag den 15. juni kl. 8.10 - Go'morgen Zoo i

Har du nogen sinde prøvet at klø et næsehorn bag ørerne? Nu har du chancen,

Kom med en tur bag kulisserne i zoo.

Vi besøger udvalgte stalde og siger godmorgen til dyrene. Vi kommer helt tæt på næ-

sehornene, og måske har du lyst til at give den et æble.

Vi kommer også i løvestalden, hvor der kun er 1 meter mellem dig og løven.

Efter morgenbesøget kan du boltre dig i parken og se alt du har lyst til resten af dagen.

Turen er for hele familien og er gratis for alle børn med medlemskort.

Voksne med medlemskort betaler 100 kr., voksne uden medlemskort 250 kr. og børn

uden medlemskort 135 kr.

Der er plads til 50 i bussen, så det er efter først til mølle princippet. Skynd dig at melde

dig til denne fantastiske oplevelse * bindende tilmelding senest 1. maj på mail

eller mobil 2481 8463

{1rf
Givskud

UDLEJNING AF KANOER

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

derne i Horne-Tistrup Gruppe.

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

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

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

v

INDSAMLING AF

Thomas Sønderskov
Christina Sønderskov

Claus Holgaard

LOPPER

2337 3;'56
4035 0295
7526 0419

Poul H. Guldager
Viola Krog

Trine Knudsen

v
7526 0182
7526 0042
2338 1781

Tistnrp Dyreklinik

HHå(
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øSTERHERREDS SENIORKLUB PROGRAM 201 3

Tirsdag den 19.

mafts kl. 13,30

Generalforsamling i Kulturhuset i Ølgod,
Dagsorden if. vedtægter.

Efter kaffen kommer sygeplejerske Anna Bringsgård og fortæl-

ler om sit arbeide som svoeoleiedirektør i Mellemøsten.

Tirsdag den 16.

aprilkl.13.30
Virksomhedsbesøg på Letbæk Plast, Hornevej 18. På fa-

brikken arbejder ca. 60 mand. Man bruger bn del genbrugsma-

terialer til fremstilling af de forskellige plastprodukter.

Tilmelding til Jens Thorhauge, 7524 1152 I 4055 9'152 senest
den 11. april (Maks. 50 pers.)

Tirsdag den 14. maj Bustur til Filsø.
Afgang fra Torvet iØlgod kl. 12.30, Horne kl. 12.40

Tidligere bestyrer på Filsø, Niels Peter Nielsen, kommer med

som guide.

Tilmelding til Johannes Nielsen, 7524 1151 / 5095 0235 senest
10. mai

Uge 30/ 22-23. juli Tur til Thy nationalpark og Fur.

Afgang fra Torvet i Ølgod den 22. kl. 8.00.

Tilmelding til Erik Andersen,7524 6855 / 2133 9070 senest 10,

maj.

Beialing på konto 772g-41llg85senest 22. maj,

Senere særomtale af turen

Den 2-8. september Tur til Spreewald og Berlin
Tilmelding til Jens Thorhauge 7524 1152 i 4055 9152 senest
20. maj.

Betaling på konto 7729-4100985 senest 1. juni.

Besked om afgang og opsamling kommer senere.

Senere særomtale af turen.

Torsdag den 10.

oktober kl. 13.30

Foredrag i Kulturhuset i Ølgod.
Journalist og forfatter Jens Navntofte vil fortætte om sit arbejde

som udenrioskorresoondent i Mellemøsten.

Tirsdag den 5; no.
vember

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

oq musik.

Tirsdag den 3. de-
cember kl. 16.30

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

december.
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Bestyrelse:
Jens Thorhauge, Diget 4, 6862 Tistrup, Ilf .7524 1152 / 4055 9152, mail kithorhau-

qe@bbsyd.dk

Erik Andersen, Solvænget 129, 6870 Ølgod, tlf. 7524 6855 I 2133 9070, mail

ffiffiffiffi*t*,evej 6, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0180 t 60471580, mail

h.lindinq@email.dk

Jenny Nørtoft, Solvænget 100, 6870 Ølgod, tlf. 7524 3126 I 2336 3998, mail pn-

ny.hans@c,dk

Johannes Nielsen, Ndr. Boumumvej 6,6870 Ølgod, tlf.7524 1151 / 5095 0235, mail

marieoqiohannes@qmail,com

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 .6882 Tistrup.tlf.74 37 89 30; sydbank.dk
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HORNE JAGTFORENING 2013.14

3/3,2013 Hjortebane iOksbø|, fra kl. 13-16, ifællesskab med Thorstrup. + griseba-

ne med salonriffel.

20B2A13 Riffelskydning i Oksbø|, frakl.17'20.
23132013 Feltskydning i militærets øvelsesterræn. (Tidspunkt kommer senere).

10142013 Riffelskydning i Oksbø|, frakl. 17-20.

20142013 Kommunal flugtskydning. Tidspunkt kommersenere.

24142013 Riffelskydning i Oksbø|, frakl. 17-20. Der vil være mulighed for mærke-

skydning denne aften.

12Jl52013 Riffelskydning iOksbølmod bevægelige må|, fra kl. 10-'16.

6/62013 Flugtskydning, træningsaften iØlgod fra kl. 18-21. Afgang fra Horne Sta-

dion k|17.45
13/62013 Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, fra kl, 18-21. Afgang fra Horne

Stadion kl. 17.45

17t82013 Torvedag. Sæt kryds i kalenderen, - det kan være vi får brug fcr hjælp til

at sælge fisk om fredagen.

8/9 2013 Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9 -15. Afgang fra

Horne Stadion kl. 8.45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, Sig.

71122013 Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 9.00. Gratis deltagelse for

nye jægere.

A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr. Pølser kan købes tilfrokost.
11112014 Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kl. 9.25

7122014 Generalforsamling på Horne Kro kl. 19.00

8122014 Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9.25. Foreningen er vært for gule

ærter.

Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening.

Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år.

Eventuelle ændringer til aktiviteterne vil blive opslået i fodboldkassen ved Horne Brugs.

Vi opfordrer alle til at holde øje med hjemmesiden www.hornesognsjagtforening.dk

Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobilnn'S* Hans Peter Christensen.

Bestyrelsen:

Formand Flemming Kristensen 7 526 0205 I 2025 1 395 fl emmi ngvognmand @mait.dk
Næstformand Carsten Bøttcher 4080 6270 car@bws.dk
Kasserer Hans Peter Christensen 21 18 2065 H PC. Christensen@gmail.com
Sekretær Poul Hansen 2030 3773 fruerlundl6@bbsyd.dk
Best. medlem Claus Holse 2685 3320 holsemix@hotmail.com
Varde Jagtblad Gunnar Ditlevsen g.ditlevsen@mail.dk
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NYT FRA SKYTTEFOREN ING EN

Tistrup Skytteforening modtog en henvendelse fra Varde Kommune om at holde åbent
på skydebanen tirsdag den 12. februar kl. 12 - 16. Varde Kommune havde i anledning af
efterårsferien arrangeret idræt for børn.
Formand Laila Højgård henvendte sig til 2 tidligere formænd for at høre om de ville
hjælpe, og da svaret var positivt takkede hun ja til titbuddet.
Der var forhåndstilmeldt 17 børn, Vi mødtes lidt før kl. 12, og ret hurtigt var der børn på

skydebanen, Da klokken blev 16 var vi fuldstændig opbrugt, men også glade for, at vi
havde sagt ja til at holde åben den eftermiddag. Klokken 16 havde der været 36 børn +

forældre og bedsteforældre, der mod betaling også gerne vilde prøve at skyde. De
positive reaktioner vi fik fra børn, forældre, bedsteforældre og pædagoger efter at de
havde skudt gav os det indtryk, at det også for dem var en rigtig god oplevelse.

I denne tid er der meget fokus på mobning både i skolen og på computeren. Vores

indtryk er, at de 36 børn der var på skydebanen den tirsdag ikke hører til den gruppe.
Det tillidsforhold der var mellem børnene og mellem børn og voksne gjorde, at vi der er
godt på vej til det ottende årti havde en eftermiddag, vi aldrig glemmer og er lykkelige for
at vi sagde ja til.
En stor tak til alle deltagere fra Tistrup Skytteforening.

EKSPEDITION I SYD VAR I HORNE

Jørgen Guldberg satte lille Horne på landkortet
Først stødte han ind i ulla Lindvig, det skete lige midt i vel nok Hornes mest berømte
sted "Vikingelunden", for ud over at være byens bedste tumleplads for børn, unge og
ældre, så var det også lige her på nabomarken at de berømte Guldspænder blev fundet i

1892.

Men ulla som er dagplejemor har ofte sin gang her, et sted hvor børnene stortrives,
også dem fra SFO, Regnbuen og Skolen kikker ofte forbi.

Dagen efter var det så Niels Ølgaard som kom i fokus. Her fik man et godt indblik i, hvad
altmuligmanden og genbrugsforvalteren har gang i, og det er ikke 100 ting men langt
over 1000 ting som modtages. Drejes og vendes og videresælges til, som Niels seiv
siger: Til kunder fra hele verden.
Niels Ølgaards Alt-mulig-forretning er ikke for egen indvindings skyld, men overskuddet
går til mange projekter i Horne, og hatten afJor det.

På tredje dagen var vi havnet lige der, hvor appetitten bliver ansporet, nemlig i Horne
Kros køkken. Her kunne Kirsten Hansen, som kromutter hedder, fremvise nogle af kro-
ens virkeområder. Her ligger man ikke på den lade side, for når det drejer sig om mad-
lavning, så er der fart over feltet, både med mad ud af huset, men også kroens gode

rygte skaffer mange fester til huset.
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Kirsten Kromutter og Kurt Krofatter er folk som lige præcis passer ind i billedet som

værtspar, og man får en god appetit. Velbekomme.

På sidste og fjerdedagen var Jørgen Guldberg kommet indenfor ved Lisbeth Stig. Her

var der mulighed for en klipning og hårstyling, ja man kunne sågar medtage sine aflagte

klude, som Lisbeth let kunne se muligheder med.

Lisbet mener ikke det er nødvendigt altid at købe nyt, men med et par små fikse omroke-

ringer og sammensætning af tøjet, og vupti så er man et helt nyt menneske. Man kunne
jo også lige i farten fikse sig op med et par nye smykker, hårstyling og så en ny parfume,

man kunne sige SAXOFONI.

Det var Jørgen Guldberg og Ekspedition Syds 4 trumfer fra Horne i denne omgang. Jeg

tror faktisk, man nok kunne finde flere trumfer her fra Horne, men for os der bor her, ved

vi godt, hvad vi bør sætte pris på for at kunne bevare Horne Sogn som et godt sted at

bo.

Hornepostens red./Leif Sønderskov

På Horne Kro - er mnden altid go'

G oilc s els kab s/mø de lokalcr.

Hyggetig hrostue og krohave.

W lcverer også nod ud af huset

W ses hilren Kircten & Kurt
TrE 7526Ut19
e<nail,@

Ilo*ae ICro

TAK FOR FLOT OPBAKNING TIL HORNE FITNESS

Løidag den 16. februar havde vi åbent hus i Horne Fitness fra 10-14. Klokken havde kun
lige passeret 10, da de første gæster mødte frem. Vi var spændte - kom der overhove-
det ret mange, ferietid taget i betragtning? De bekymringer kunne vi have sparet. Der gik

ikke længe før fitness lokalet var fyldt med mennesker, som ønskede at se faciliteterne.
Nogle fik også set spinninglokalet, hvor der er givet plads til syv spinningeykler og en

instruktør. I det nye multifunktionslokale, som i øviigt fik rigtig meget ros, var der dækket
op med frugt, kaffe, te og vand. Det var dejligt at se, at mange af gæsterne slog sig ned

med en kop kaffe og fik en sludder med andre fremmødte, Tak for det store fremmøde til

vores åbent hus arrangement, det var positivt, at SÅ mange mødte frem. Der var dagen
igennem fyldt godt op i fitness lokalet, mange fik prøvet maskineriet af og vi håber natur-
ligvis, at mange nu er motiverede til at komme i form.
Med udgangen af vores åbent hus arrangement rundede vi B0 medlemmer - det er
FLOT. TAK for opbakningen.

På vegne af HlPs bestyrelse - lrene Pryds Bennetsen
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REGNBUEN

Vi var så heldige at få sponseret 3 flotte juletræer til Regnbuen, de pyntede og skabte
julestemning hele december måned sidste år.

Sponsor: Stig Larsen og Niels Ejner Kristensen.

Desuden har Niels Ølgaard Mådsen sponseret lyskæder.

Vores egen havemand Niels Trasborg sørgede for det hele og lavede desuden de flotte
hjerter der stod udenfor.

Tusind, Tusind tak for det!
Godt nytår!

Personalet i Børnehaven Regnbuen

HIF - GENERALFORSAMLING 2012
Uddrag fra formandsberetning

Der rører sig så meget i samfundet, der er gang i så meget på godt og ondt - noget der

cgså påvirker Horne by og opland, og i Horne lF mærker vi også, at tingene er presset,

men netop derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi har en idrætsforening, som ikke hele

liden forandrer sig, ikke hele tiden flyder med den strøm, der flyder rigtig hurtig, men ind

,mellem bare bliver ved med at være som den har været gennem mange år, blot med

nogle tilpasninger. At holde sig i ro giver nemlig også ro - og så må man en gang imel-

lem sige nej.

l2012har der som i de foregående år været nok at se til for diverse udvalg, og vi skal

alle huske på, at bestyrelsesarbejdet skal klares i fritiden - men I har alle gjort det godt.

Vi har en velfungerende forening med mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrup-

per.

Horne lF lever stadig lever fuldt ud op til kravene om børneattester, opbevaringen af

disse, sletning af disse og fortroligheden i disse. Varde Kommune som vi får tilskud fra,

kan rent faktisk reducere eller helt slette tilskud til Horne lF, hvis vi ikke har orden i bør-

neattesterne. I øvrigt har vi et rigtig godt samarbejde med Varde Kommune omkring

tilskudskronerne, som vi hvert år søger der - vi har ingen anmærkninger i vores ansøg-

ninger om støttekroner - og det tror jeg helt sikkert er fordi, vi altid sørger for at overhol-

de regleme.

Hvordan vil det så gå fremover?
Vi skal hele tiden sørge for at reservebænken er fyldt godt op, så vi har nye klar til at

hjælpe omkring foreningsarbejdet når nogen stopper. Reservebænken må gerne være

en blanding af alle aldersgrupper, men der skal være unge iblandt, som kan sidde på

bånken og modnes og gøres klar til at tage over - ikke at de ikke i foruejen er involve-

ret, men vi skal gøre dem forståelige, at foreningsarbejder ikke gør sig selv, at de også

skaltage en tørn - man kan ikke betale sig fra alt.
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Sportsugeudvalget har til formål at arrangere og afuikle en afvekslende uge i ldrætsfor-

eåingeni regi, med diverse aktiviteter på stadion, i hallen og i det opstillede telt - herun-

der it sikre en gevinst til gavn for de aktive i Horne lF.

Sponsorudvalgåt nar påtåget sig arbejdet med at kontakte diverse sponsorer, lave aftale

m.v. med dem, formidle nye aftaler osv.

Præmiespiludvalget er også en væsentlig indtægtskilde i foreningen. I den netop igang-

satte nye præmiespilsæion er der solgt ca. 590 kort' Udvalget har et fast månedligt

møde, hvor de udtrækker vindere, Præmiespil har kørt siden 1977, så vi er i gang med

36. runde - imponerende arbejde.

Rent faktisk eivi som forening meget afhængig af sponsorer, sportsuge, præmiespil og

Støtteforeningens årlige bidrag - uden dem ville regnskabet se noget anderledes ud'

Vi har sammen med øvrige foreninger i Horne været til generalforsamling i Støttefor-

eningen og alle er gået med til at reducere det årlige bidrag med 50 %, for Horne lF en

reduktion på 25.000 kr. fra næste år.

Årets gang:

Vi har arrangeret høstfest og julearrangement sammen med andre foreninger i Horne. Vi

har afholdt en rigtig hyggelig og sjov bestyrelsesfest - hvor alle inkl. påhæng fik lov til at

opleve hinanden uden for bestyrelsesarbejdet. Billard-afdelingen stod for arrangementet.

Der har traditionen tro været afholdt sportsuge. En velbesøgt, god sportsuge.

Vi har deltaget på Torvedagen, hvor ldræt om Dagen stod for underholdningen.

I november blev der afholdt en rigtig god revy i hallen med ca. 240 deltagere - hvoraf ca.

180 deltog ispisningen inden.

Vi har stadig en økonomisk velfungerende forening, og ja sidste år, måtte jeg jo desvær-

re melde ud, at året gav underskud, men her i 2012 er tallene blev sorte igen - det vig-

tigste er dog ikke - vil jeg gerne understrege at skabe overskud i form af penge - nej det

vigtigste eråt skabe overskud ved at alle føler vi har fået mere end vi har givet og så pyt

m-edat der ind imellem sniger sig et år ind der giver underskud - det får os ikke til at

ryste på hånden og skære i aktiviteter.

Jeg vil gerne sige en STOR TAK ior 2Q12 til alle - ingen nævnt ingen glemt.

Helt personligt viljeg gerne sig 1000 tak tiljer alle gennem de nu '13 år jeg har stået i

spidsen for Horne lF som formand, Det har været en kæmpe fornøjelse af få tingene til

at lykkes sammen med jer alle, men jeg har for nogen tid siden meddelt hovedbestyrel-

sen, at en anden skal tage over som formand efter generalforsamlingen, men jeg fort-

sætter i hovedbestyrelsen' 
For Horne rdrætsforening Dora Harck

HIF generalforsamlingen i øvrigt:
Omkring 35 fremmødte

Årsregnskabet for 201 112012 viste et overskud på 54.000 kr.

Beretning og regnskab blev godkendt.

En liste med bestyrelsen/udvalgenes medlemmer og formænd blev bragt i Hornepostens

ianuar udgave;
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SPORTSUGE 2013 - UGE 23

Så nærmer foråret sig med hastige skridt, og vi vil fra Sportsugeudvalget løfte sløret for
noget afdet, der venter Jerborgere i Horne Sogn til Sportsugen 2013,

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen i uge 23, hvor vi vil sørge for at der kommer en

masse aktiviteter på sportspladsen, som kan samle store som små, unge som gamle,

m.fl..:

Lørdag den 1. juni Seniorfrokost

Søndag den 2. juni Gadefodbold
Rafleturnering

Mandag den 3. juni

Tirsdag den 4. juni

Gæt koden til skattekisten
Tombola med mange fine sponsorgaver
Fiskedam

Evt. fodboldkampe

,/'\
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Grillaften med dansk kalv sponsoreret af Henriette og Heise

Onsdag den 5. juni

Kinesisk Auktion
Musik leveret af Jan Krichau

Hornedysten med 2 udvalgte hold

Andelskasseløbet (cykelsponsorløb)

Torsdag den 6. juni Generationsdag

Børnedag

Fredag den 7. juni ldrætsdag for Horne Skole
Bilorienteringsløb

Lørdag den 8. juni Rundbold for hele familien
Fællesspisning med musik og dans

Søndag den 9, juni Oprydning

Vi håber selvfølgelig igen i år, at møde stor hjælpsomhed fra Horneborgerne både r uge
23, men også i de mange uger, som ligger op til festugen.
Vi håber også, at arrangementerne vil tiltrækker Jeres opmærksomhed, så vi kan få en
festlig uge med masser af grin, samvær og fællesskab på sportspladsen.
Har I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuge@gmail.com.
Sportsugeudvalget:

Lotte, Søren, Anette og Hanne

--
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag
Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Fredag

Søndag

Søndag

03.03.2013

10.03.2013

17.03.2013
24.03.2013
28.03.2013
29.03.2013
31 .03.2013
01.04.2013
07.04,2013
14.04.2013
2104.2013
26.04.2013
28.04.2013
05.05.20'13

kt. 09.00
kt. 10.30

lngen

kt. 10.30
kr. 09.00
kt. 10 30

kr. 09.00
kt. 10.30

kr. 09.00
lngen
kt. 09.00
kr 10.30

lngen
kr. 10.00

Skærlorsdag
Langfredag

Påskedag
2. påskedag

Lars B. Nielsen

Bededag

Konfirmation

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

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

flf. 7526 0085 / 5223 0085

ilt.2288 4197
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april

maJ

marts

sept

AKTIVITETSKALENDER 201 3

03.03.2013 Spejderne.Loppemarked

08.03.2013 Horne 4H. Tur til skøjtehallen i Esbjerg

11.03.2013 Horne Pensionistforening, Generalforsamling

13.03.2013 HornelundsVenner,Sangaften
14.03.2013 HorneAftenskole.Stylecoaching

15.03.-

17,03.2013 Gymnastik. Forårsopvisning, OksbølogØlgod
19,03.2013 Familie&Fritid.Generalforsamling
20.03.2013 Horne ldrætspark. Generalforsamling

21.03.2013 HorneAftenskole.Påskekunus
23.03.2013 Gymnastik.LokalopvisningiHornehallen
04.04,2013 Nr. Nebel Brugsforening. Generalforsamling

07.04.2013 Spejderne.Loppemarked

10.04.2013 HornelundsVenner.Sangaften
15.04.2013 HornelundsVenner. Generalforsamling
20.04.2013 Horne ldrætspark. Reception - indvielse/75-års jubilæum

23.04.2013 Dagli'Brugsen.lnformationsmøde
24.04.-
25.05.2013 Horne 4H. Døgnfluen
28.04.2013 AktivitetsdagiVikingelunden
05.05.2013 Spejderne.Loppemarked
10.05.2013 Forårsfest på Horne Kro

15.05,2013 HorneHavekreds. Havebesøg

25.05.2013 HorneHavekreds. Plantebyttedag
02.06.2013 Spejderne. Loppemarked
02.06.-
09.06.2013 HorneSportsuge
15.06.2013 Horne 4H, Udflugt til Givskud Zoo
07.07.2013 Spejderne,Loppemarked
07.07.2013 HorneHavekreds.Kolonihavedag
04.08.2013 Spejderne. Loppemarked
05.08.-
09.08.2013 Horne 4H. Madskole
06.08.2013 HorneHavekreds,Havebesøg
17.08.2013 Torvedag i Horne
01.09.2013 Spejderne.Loppemarked
04.09.2013 4H-Skue på Hindsig Ridecenter
28.09.2013 Horne Havekreds. Plantemarked i Tambours Have
05.10.2013 Horne 4H. Årsmøde
06.10.2013 Spejderne.Loppemarked
21.10.2013 Togudstilling i Horne Hallen

03,11.2013 Spejderne. Loppemarked
08.11.2013 Horne 4H. Aktiv nat
23.11 .2013 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen
23.1 1.2013 Horne 4H. Julemarked i Horne Hallen
01.12.2013 Spejderne.Loppemarked
15.12.2013 Juleoptog
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v/Chr. Gram. Sdr. Mallevei 15' Horne
Tlf. 75260163 - biltlf. 2122680u2a330163
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JOHI{ BORG HAI'ISEN
HORNE - 6800 vafDE - TLF: 75 26 ()0 9il

SKO. QAMETø'. HERRTIøI

FETERI
Horne

,#+ldrætsvRw
Mødelokaler op til ca. 100 pen.. v/lisbefi Stig. øgoÅ/ei 33' l-lorne. 6800 Vorde

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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GØr din bolig
mere værd
Hør rnere cm dine muligheder med et Energilån

iAndelskassen,

Når du investerer i energiforbedrrnger al din bolig, sparer du lypisk penge

på energiregningen måned efler måned. Oven i købet kan forbedringerne

sikre, at din boliq får en bedre energimærkning. Et godt energimærke på

borigen giver både højere kvadratmeterpris og mindre nedslag i prisen.

når boliqen skal sælqes.

I Andelskassen er vi klar til at fortaelle om dine muligheder for al få et

Energilån, så du kan forøge værdien af din b'olig.

A
de,#ru Andelskassen

Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde - Sammen kan vi mere
Telefon 87 99 56 70 .www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S


