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EFTERELYSNING

Hvad kan der være sket? - Vi er da nogen der undrer os.
I 1928 hvor De Gamles Hjem blev indviet, blev man af den, dengang ejer af Hindsig
Fattiggård overdraget et billede af Fattiggården, med en skrevet tekst på bagsiden. Det-
te billede blev hængt op på De Gamles Hjem.

Billedet har gennem årene været ophængt forskellige steder på Hjemmet, og sidst på
gangen i det ny afsnit fra 2000.
Defte billede har bare hængt der, og mange har dvælet ved dette billede.

Her ijanuar har der været en forespørgsel om Hindsig Fattiggård til Home Sogne Arkiv,
Vi på Arkivet viste jo, hvor billedet var, så vi kunne jo tage et foto og videresende billedet
til denne interesserede
Men hvor er billedet? Da vi netop stod og skulle tage et foto af dette billede, var billedet
væk. Et helt andet ubetydeligt billede var i stedet hængt op på vægen.
Billedet som altså var en gave i 1928 til De Gamles Hjem kan godt betragtes som et
klenodie, og man smider da ikke en Krøjer eller Picasso ud, så vi tror da der er nogen,
der ved hvor billedet er, og kan hjælpe os med at få det bragt tilbage til der, hvor det
hører hjemme
Derfor denne EFTERLYSNING.

tlho*'
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GOSPEL KONCERT

Kom og oplev Horne Gospelkor ved Lydiah Wairimu og pianist Morten Schmidt i
Horne Kirke tirsdag den 27. marts kl. 20.00.

Gratis entre.

Alle er velkomne

Horne Sogne Arkiv
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LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE @
Foregården 25. marts kl. 10.00

Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen. Der er tilmelding senest torsdag den
22. marts.

Vi mødes kl. 9,30 til orientering og en kop kaffe på Horne Skole.

Vi håber alle tager vel imod vore indsamlere, da beløbet går til et godt formå|.
Bessie

GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK

Home ldrætspark afholder generalforsamling

Tirsdag den 27. marts kl. 19.30 i Horne hallen

Dagsorden if. vedtægteme lll
Kom og vær med til at diskutere cafetåriet og hallens fremtid,

Alle er velkomne. HIP giver kaffen.

Horne ldrætspark

FRA LøBEHOLDET

Vi løber stadig hver søndag kl. 1 1.00 fra Home skole, Det gør vi til og med uge 12.
Derefter vil vi løbe om onsdagen, Vi starter onsdag den 28. marts kl. 19.00 fra Home
skole.

Husk løbetræningen er for alle. Uanset om du er nybegynder, let trænet eller meget
trænetrså mød bare op. Vi vil løbetræne på de niveauer, der er behov for.
Hvis der er interesse for det, kan vijo også træne til et løb, hvor der er forskellige distan-
cer at vælge i mellem f.eks. 3 km, 5 km og 10 km.
På gensyn' 

ole Graversen og Bente Dinesen.

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest søndag den 1. april 2012.

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

FS-w

Horne Sogneforening
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;I Å GYMNASTIKOPVISNING IHORNE HALLEN A L
t#S Lørdas den 24. marts 2012kt.18.30 --",H*""S

lndmarch
Lopperne
4 - 5-årige

Funky Kids
bømehavekl. - 2. kl.

Forældre/Barn

Spring Mix
3 .- 6. kt.

Store piger

3. kt. - 7. kt.

Zumba

Gæstehold:
Powertumbling, Outrup GUB

Spændstige mænd,
Tistrup

Gæstehold:
Juniortræningsholdet,
Ølgod

Entre:

Alle ledere fra Horne på gulvet

Christian S. Hansen, Nikolaj Bech, Jens Henrik
Mortensen, Charlotte S. Hansen

Niels Kristian Nielsen, Svend Axelgaard

Pernille Ølgod, Lærke Poulsen, Anne Mette Vesterby
Rene Thorø, Daniel Christensen, Morten Strandby,
MikkelSchertz

Voksne 40 kr, og børn 20 kr.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.

PÅGENSYN
HORNE GYMNASTIKFORENING

Ulla Lindvig, Lene Hvolbæk Nissen, Stine Nielsen,
Laura Schmidt, Ditte H. Jessen, Maj Christiansen

Anne Marie Nielsen, HeidiPoulsen, Lone Harmsen,
Andreas Nissen & Rene Knudsen

Susanne Pedersen & Rikke Dammark

Charlotte S, Hansen, Maria Schmidt, Brian S. Hansen
Lasse Gram, Lasse Pedersen

Janni Vig Nielsen, Katja Hansen

Karin Nielsen
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Gymnastikopvisning i Horne Hallen

Lørdag den 24. marts 2012 er Horne Hallen kaditionen tro rammen om vores årlige
lokalopvisning med et par timers forrygende gymnaslik, som slutter gymnastiksæsån
2011112 af på bedste vis,

Der er gymnaster i alderen tra2 år og helt op til mere end 70 år.
Fem af vore egne hold har lavet et opvisningsprogram derudover vil Zumba-holdet lave
en lille forevisning af de glade rytmer, de fomøjer sig med i gymnastiksalen. Vi glæder
os til at forældre, bedsteforældre, søskende og en masse andre familiemedlåmmer
kommer og bakker op. udover de i programmet nævnte hold, har vi haft gang i følgende
hold: Funktionel Træning, Damer og herrer. Det er ret fantastisk, at vi igen-i vintår har
haft så mange voksne i gang i gymnastiksalen.
vi får traditionen ho besøg af de spændstige mænd, som træner i Tistrup. Vi får også
besøg af 2 gæstehold, Vi skal gense de springglade konkunencegymnaster fra outirp,
som rigtig geme vil til Horne for at vise deres kunnen. udover at have deltaget i JM og
DM er der fire af de unge mennesker, der i november var med til Verdensmelterskabei
hvor de klarede sig rigtig godt.

som afslutning på aftenen får vi besøg af Juniortræningsholdet fra Ølgod, som tæller
knap 130 gymnaster i alderen 1 3 til 1 8 år, heraf 6 fra sognet. Så vidt vi våd, er det første
gang de besøger Homes lokalopvisning.
Det bliver helt sikkert en fantastisk aften.
Traditionen tro kan der som afslutning på aftenen købes kaffe med brød.

'*F-

HGF/Lene Jensen

HINDSIG RIDECENTER afholder

Køb/salg byttemarked af ride udstyr t

søndag den 15. april 2012 kl. 10.00 - 15.00 '"
i ridehallen på Ringkøbingvej 270, 6800 Varde

Har du for meget ride udstyr liggende eller fået ny hest, har du her mulighed for at sæl-
ge/købb Cller bytte til nyt, Der vil endvidere være mulighed for køb af foder samt pleje-
produkter til hesten.

Bestilling af stand til Yvonne Jensen tlf.: 28 45 21 69 eller Christina Kyhl tlf.: 22 57 42 43
senest den 10. april. Prisen for en stand 50 kr.

Der vil i løbet af dagen være ride opvisninger, samt mulighed for børn, for at få en træk-
ke tur på en islandsk hest,
Der vil være åben i cafeteriaet hele dagen.
Tag din ven/veninde med tilen hyggelig dag.

venlig hilsen Yvonne Jensen og Christina Kyhl

/-
sTøT V9RE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

\\



FAMILIE OG FRITID afholder

Køb/salg byttemarked af husholdi ngsartikler
Lørdag den 10. marts 2012 kl, 14 . 16 i natur og teknik lokale på Horne skole

Hvem har ikke lavet et fejlkøb af f.eks. tupperware, porcelæn eller diverse køkkengrel.
Ting der bare står og fylder bagerst i skabet. Kom og gør en god handel.
Hvis du vil være sikker på en stand, kan du tilmelde dig til Britta på 27 1g gB 0g senest
den 8. marts.

Ellem er du velkommen til bare at komme med de ting, du ønsker at sælge/bytte.
Tag din nabo/veninde med tilen hyggelig eftermiddag.
Familie og Fritid serverer kaffe med brød.

Familie og fritid i Horne/Britta

AFSLUTNING I HORNE AFTENSKOLE
ø\

Søndag den 18. marts kl. 13.30 på Horne skole igymnastiks.,.nY.V
Udstillingen er åben fra 13.30 - 1 5.00 (gratis)

Derefter kaffe, "året der gik" og underholdning v/Preben Olesen, Outrup og søskende
(80 kr.)

Udstilling af bl.a,:

Gospel, glas, digital foto behandling, edb, billeder på læned, knipling, dans, bio, littera-
tur, kreativ og pil

Håber at rigtig mange vil lægge vejen forbi denne søndag. Arrangementet er for alle @
PS: Kursister betaler kun for kaffen
Vel mødt

Horne Aftenskole v/Henriette, 31 95 42 69, hnhn@mail.tele.dk

Ting tiludstillingen bedes indleveret på skolen lørdag den 17. marts mellem kl. 10 - 12.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup , 1ft.74 37 69 30 ; sydbank.dk

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



FAMILIE OG FRITID,HORNE- GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 17. aprilkl. 19.30 iskolekøkkenet, 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
L Valg af revisor

9. Aftenskolens regnskab
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indsendt inden den 3.april
2012tt formand Britta Guldager, Gunderupvej 10 (evt. på mailb quldaqer@hotmait.di)

Famitie og Fritid, Home/Britta Guldager
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HORNELUNDS VENNER . GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling

på Hornelund Plejecenter mandag den 16. april kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Homelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING . GENERALFORSAMLING

Horne Pensionistforening afholder generalforsamling

Mandag den 12. marts 2011 kl. 14.00 på Hornelund Plejecenter

Dagsorden if. vedtægterne.

Bestyrelsen

HORNE PENSIONISTFORENING

0s.03 Christian Møller Vestivder kan være morsomme

12.03 Homelund Generalforsamling og bankospil. Vi håber, at
der vil være god opbakning og tilslutning til
anenoemenleme

19.03 Erik l-lendkben Et liv baq heon oq mure (Ribelund)

SANGAFTEN PÅ HORNELUND

Onsdage ld. 1930
14. december, 11. Fnuar, 8. ftbnrar, 14. marb.

IIo*ae ICro G ode s e Is kab s/mø de lolØlcr.
Hyggelig lvostue og lvohm,e.

W lcverer ogs& mnd ud af huset

Vi ses hiken Kirsten & Kurt
TE 75260019

PåHorne Kro - er maden altid go' E<nail:
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+{qYti:*
Lørdag den 21. april 2012

Bustur til plantemarked i Kiekeberg

Afgang fra Ansager Turist, Rugvænget 13, Ansager k|.05.30 eller Korskro v/Shell-

tanken kl. 06.00.

Hjemkomst kl. ca. 19.00.

På opfordring gentager vi en 6ndagstur til plantemarkedet i Freilichtmuseum am Kieke-

berg v/Hamburg.

Her er stort udvalg af mange forskellige planter, også nogle man ikke finder andre ste-

der; sdinf meget andet. En spændende tur for enhver planteelsker.

Tag selv stabelbare kasser med.

På museet kan købes forskellige madvarer, eller man kan nyde sin medbragte frokost.

Pris pr, deltager 375 kr. . Prisen dækker bus, entre til plantemarked samt kaffe med

pålægsbolle på udturen og kaffe med kage på hjemturen.

Tilmelding til Lisbeth Broholm tlf. 75 29 87 00 eller mail lisbethbroholm@mail,dk

Th' til banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 og støt lok^'"^Tllilo,rbben

KOM TIL PRÆMIEWHIST I HORNE!!

Hornehatlens store mødelokale kl. 19.30

Marts 5, + 19.

April 2. + 16. + 30.

Maj 14.+28.
Vel mødUTorvedagsudval get

EN STOR TAK TIL TOVEDAGSUDVALGET I HORNE

Støtteforeningen Guldgruppen til Børnehave Regnbuen har været så heldige at modtage
et beløb til hjælp i opstartsfasen. Det er vi meget taknemmelige for, da det gør det muligt
at arbejde videre med nogle projekter, som kan give os en fast indtjening til bømehaven.
Vores vision er at hjælpe bømene og personalet i Regnbuen til en lidt sjovere hverdag.
Det kunne eksempelvis være at finansiere en naturvejleder, når børnehaven hvert år
tager i Vikingelunden i forår/sommer. Det kunne også være at lave arbejdsdage i børne-
haven, hvor vi hjælper med materialer,

Stor tak fra Støtteforeningen Guldgruppe og Børnehaven
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5Å ER VI 5NART KLAR TIL ACT TRÆNING
I VIKINoELUNDEN

Hvod er ACT lrening?(Advanced Circuit troining).
Det er cirkeltrening, som 6Sdetrener muskler, led,sener og ikke mindst
kondition. I virkelighe den bygger den på monge f orskel lige treningsf ormer.
Grundelementet kommør fra døt, der kaldes Crossf it, og så hentes der
elemønter ind fra andre idretsgrene.
ACT kon laves med kettlebølls (støbejernskugler i forskøllige vegtstørrel-
ser) sondsekkø, forhomre, troktordek, trækevler, bildek og selvfølgelig
brug af de forskellige redskober på vores stotionære bone. Kun fontosien
sætter g?@nset. Mon trener funktionelle øvølser, styrke o9 puls ogfår
helekroppøn med.

OPSTART:

TIDSPUNKT:

Hvad får man?

PRIS:

NBI

Arrangørt
Evt. spørgsmål til:

10

Mondog den 16. opril 2012 - I olt 1O mandoge
do9 ikke den4.juni, hvor del. er sportsuge.
kl. 19.00 i Vikingelunden

ACT trening med instruktører (Deltogere
skal verø over 12 år).
Hvis du tenkar, at dsnne ACT vil vere for
hårdt for dig ot storte ud med, så kon vi in-
struere dig i øvelser på noturbonen. På na-
turbonen kon mindre børn sagtens deltage.
Der kon ve,lges imellem følgende betolings-
mulighederr
100 kr. pr. person for 10 x tre,ning,
25O kr. for en husstond for 10 gange eller
20 kr. pr. person p?. gang
Betoling kqn indsettes på konto TIZ1_
5003632 med tekst AN - indbetoler nowr

Der vi I være bornepige pE stedet.
Vi hor diverse spil, som også kan benyttes i

det tidsrum der trænes.

Arbejdsgruppen for Aktiv i Noturen i Horne
Anetle Schmidt 7526 Ot5O, Tino Hedegård
7526 0107 eller Lene Jensen 4025 4977
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støtte og styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne
sogn vedbliver at være et godt sted at bo.
Hvad laver Horne Sogneforening:
opsætning af julebelysning, juleoptog med Varde Garden + slikposer, medarran_
gør af julehæsfest, medarrangør af høstfest, græsslåning af de grønne områder
+ Vikingelunden, snerydning i Horne by, vedligehob åf Vikingelunden, Vikin-
gesfien, bålhytten i Vikingelunden og naturlegepladsen, vedligeiold Horne Torv
og Krosvinget 6, maler borde/bænke på de grønne områder,-vedligehold af by_
portaler og flag/flagstænger, bevilling af fondsmidler, medarrangør af sankt Hans
i vikingelunden, Hjemmeside, afholder sognemøde efter beho-v, står for contai-
nerpladsen

underudvalg: Torvedagsudvalget, der arrangerer præmiewhist og den årlige
torvedag samt Vision Horne, der udtænker spændende nye tiltag for-Horne sog"n

Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse 1ng,
og derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.
I løbet af februar/marts måned 2012vil der blive lagt en-kontingentopkrævning i

din postkasse.

Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 10, marts, kan du kontakte kas_
serer Lise Jeppesen på flf. 75 26 02 66 eller på mail li@tiseogvaile,dk

I år vil vi være i Horne Brugs 2 lørdage fra 10 -j2. Mød op og få betalt dit med-
lemskontingent:

Lørdag den 10. marts kl. 10 - 12

sammen kan viudrett,:il:l?.li,:ll$oil: 
kr' 10 - 12

ER DU MEDLEM AF HORNE SOGNEFORENING?

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

Horne Sogneforening

gUPERPREMIUM Salg af Super Premium hundefoder
garnt diverse hundeudsfi, læs mere
på rrruw.amcb.dk etler ring 6
effer kl. f ?.00 - Carsten Bøt'tcher,
Lundagervej 50

ilHIAå_il,l|BGET$
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HORNES BABY. OG BøRNEBAZAR GIK FORRYGENDE GODT

Så er endnu en Baby- og bømebazar vel overstået, og vi vil gerne have lov til at sige
mange tak til de frcmmødte handlende, såvelsom alle vores sponsorer:
Studie 9 www.studie9.dk
Dagli'Brugsen Home
Home Hallens Cafeteria
Fotograf Benedikte Hessellund www. hessellundfoto.d k

Kvickly Varde

10-20-30

Tistrup Ure-Guld-Sølv
Frisør Saxofoni www.home-varde.dk/erhverv/saxofoni. html

Kunstner Lotte Andersen

Trim Tistrup www.trimtistrup.dk

Vi håber, at I alle vil støtte op om vores næste Baby- og Børnebazar, som finder sted
den 16/9 -2012.
De venligste hilsner

Ulla Lindvig, Diana Skov Jeppesen, Judith Andensen og Anja Bækgaard

Strangko hedder nu BouMatic

1. februar skiftede strangko Æs navn til BouMatic Æs. samme navn som de ameri-
kanske ejere, som købte virksomheden i 2007.
Mens Strangko er et anerkendt og respekteret mærke i Danmark og nærmarkederne,
så får firmaet med navneskiftet til BouMatic langt større mulighed foi at komme ind på
verdensmarkederne, hvor BouMatic er et anerkendt navn i over 45 lande.
Direktør Karsten Agerholm har en forventning om, at firmaets omsætning kan forøgesvæsentlig. .
BouMatic støfter Horneposten.

Læs Strangkohistorie i Hornepostens december nummer.

ilEnauc\
Eoull*ic A/S S .tadionveJt6,Horne
DK68(n Varde Ttf: 7526 0211 Fax: 7526 O396
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PROGRAM HORNE 4H2012

28. marts MADHOLD FOR øVEDE starter (på skolen)
10. april Det kreative hold starter (på skolen)
12. april Hobby starter op (på skolen)
17. april Madhold for begyndere starter. (på skolen)
18. april SPIRE og TRÆHOLD starter

21. april 4H DAG

23. april 1. besøg for dem med hjemmeopgaver

11. maj DøGNFLUEN
12.maj DøGNFLUEN
21. maj 2. besøg for dem med hjemmeopgave

16. juni UDFLUGT på skinnecykler med madkurv
25. juni 3. besøg for dem med hjemmeopgave

Uge31 MADSKOLE
,l8. august TORVEDAG

20. august 4. besøg fordem med hjemmeopgave

7-8. september 4H SKUET iVarde
5, oktober Arsmøde i Home Hallen

9. november AKTIV NAT (i Hallen)
24, november 4H Julemarked i Hallen
7. december JULEFROKOST

HORNE 4H KLUBS KLUBLOKALER OG VÆRKSTED:

Dejgårdvej 12, Home,6800 Varde

Her foregår alle aktiviteter, hvis der ikke står andet,
Tlf.: 75 26 03 56, Mobil: 24 81 84 63. Mobil: 23 25 89 26. Du kan også e-maile til
jmpoulsen@mail.dk, hvis du har spørgsmå1, gode ideer eller andet på hjerte...

HORNE 4H KLUBS BESTYRELSE:

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

Davidsen

Tjek Horne 4H på v,twt.horne-varde.dk under fritid - her står der en masse om
Horne 4H klub.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

11lil@
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HVAP KOSTER DET AT VÆRE MED I HORNE 4H?

AKTIW MEDLEMSKAB:

Som giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer: 200 kr. årligt.

DELTAGELSE I GRUPPER:
Spire, opgavebog, træhold, syhold, madhold, så er det
AKIIW MEDLEMSKAB + 100 kr. årligt.

MADSKOLE: AKTIW MEDLEMSKAB + 3(){) KT.

STøTTEMEDLEMSSKAB:
150 kr. årligt, giver ret til deltagelse i alle fællesanangementer

HESTEHOLD

Krav for deltagelse på hesteholdet er, at man selv har hest, halv/helpart på en hest eller
går til ridning, går i 3.klasse eller derover og selvfølgelig har interesse i heste samt pas-

ningen og ridningen af den.
Marts:vi besøger Blue horse
Torsdag den 12. april - første hjemme besøg
Torsdag den 26. april- Teori på Hindsig Ridecenter

Torsdag den10. maj - Teori på Hindsig Ridecenter
Torsdag den 7. juni - vi mødes på Billund Travbane kl. 18.00

Maj/juni - Vi tager ud og kikker på stævne
Fredag den 13. - 14. juli - ridelejr for de yngste
Lørdag den 14. - 15. juli - ridelejr for de ældste
Søndag den 5. august kl. 10.00 - ,l4.00 - salg af lodsedler med efterfølgende grill på

Hindsig Ridecenter
Torsdag den 16, august - klargøring til dynskue

Torsdag den 30. august - anden hjemmebesøg
Vi arbejder ud fra 2 bøger i år - 6n for de ældste og en for de yngste.

Lyder dette som noget for dig, så kontakt Yvonne på 28 45 21 69 eller
Ghristina p42257 4243.

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -Tlf.75 24 4493
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DET KREATIVE HOLD

Gardu'i 6 kl. og opefter og har lyst til at være kreativ...?, så er dette hold lige noget for
DIG.

Vi skal lave rigtig mange forskellige kreative ting, og du kan selv være med til at be-
stemme hvad viskallave. Det kan være re-designaf lø1, syning, flettasker, lave smyk-
ker, arbejde med traktorslanger eller cykelslanger, male, filtning og meget meget mere.
Så kom og vær med og få dine ideer bragt frem i lyset, og hyg dig sammen med alle os
andre.

For at du kan få mest ud af at deltage på holdet, er det vigtig du møder den allerførste
gang, da det er her at JER der er på holdet kom,mer med ideer til resten af tiden.
Vi skal mødes første gang

tirsdag den 10/4 på Horne skole, i skolekøkkenet fra kl. 16.00 til 19.00
OBS: husk lidt at spise og drikke.
Vi håber at du har lyst til at være med - SES Vl?

Mange kreative hilsner fra Jette S, Julie, Linda, Astrid, lnger og Anita

HOBBY I 4H

Kom og vær med på hobby holdet fra 2 klasse til 4 klasse. Vi vil bruge fantasien til at
skabe gode og sjove produkter efterjeres ønsker.
Der vil blive mulighed for at afprøve flere forskellige materialer. Og sy et par ting på
symaskine,.

Vi vil geme, hvis I kommer med gode ideer første gang, hvorefter vi laver en god plan
efterjeres ønsker.

Vi holder en lille "kaffe" pause hvor i gerne må medbringe lidt til "kaffen"
Vi glæder os til at få nogle hyggelige timer med jer.

Mødedage: Torsdage fra kl. 16 til kl. 19 på Horne skole
12. april, 26. april, 10. maj, 24.maj,7. juni,2l.juni- sommerferie

16. august, 30. august, 6. september, 8. september dyrskue og 5. oktober årsmøde
Jette - lnge.Marie - Hanne - Merete

SELVFøLGELIG ER DER MADSKOLE IGEN 
' 

2012

I uge 31 på Horne Skole,
Vi går tæt på sundheden i vores dagligdag og får sjove, sunde og spændende opskrifter
til hverdag og fest.

I år er temaet SMAG PA NATUREN en spændende uge du bestemt ikke må gå gtip af.
Husk tilmelding
En uge med maraton imad og motion - VISES

SI'IøT VORE AilT'OilGORER.DE S|]øTTEROE 15



uDFLUGT pÅ sKNNEcvKLER DEN 16. JUNI $ff
Sæt kryds i kalenderen og tag med u i den fantastiske natur.

Vi skal på sporet med skinnecykel til Nymindegab, og undervejs skal vi nyde vore med-

bragte madkurve.

Vejret er naturligvis rigtig flot den dag, så meld jer bare til allerede nu.

Gienrt IKKE Ånsmøoer I HALLEN
Fredag den 5. oktober kl. 19.00

Her bliver der uddelt nåle og beviser, og vi drikker kaffe og sodavand, Til sidst spiller vi

Banko med flotte gevinster, der er skænket af byens og omegnens erhvervsdrivende.

4H'er, der har lysi, laver flotte udstillinger. Der er præmie til den, der bliver valgt til den

ffotteste. Syholdet og Hobbyholdet fremviser måske deres arbejder og vi ser spæn-

dende modeshow.

Sæt kryds i kalenderen den 5. oktober 2012 'Vi ses

AKTIV NAT 9. NOVEMBER

Natten hvor alt kan ske, og du behøver ikke at sove.

Vi mødes i Horne Hallen kl. 20.00 og tager hjem næste dag kl. 08.00

Vi laver en aktivitet for alle fna 20.00 til 22.00, derefter er der frit slag med boldspild og

leg i hallen, Hobby i cafeteriet - evt. fabrikation af julegaver, film og hygge i mødelokalet,

natmad og morgenmad, salg af juice, kakao, sodavand og slik.

Man må geme invitere en ven med, For dig er det gratis, men det koster 50 kr. for din

ven. Husk at melde dig til.

4H JULEMARKED DEN 24. NOVEMBER I HORNE HALLEN

Er der forældre eller andre der har lyst til at kreere og frembringe effekter og ting og

sager til denne dag, så må I meget gerne det, på forhånd tak.

Kontakt Jette Poulsen eller en anden fra bestyrelsen.

JULEFROKOST 2012
7. december kl. 18.00

Her skal man selv medbringe bestik, service og kaffe. Drikkevarer kan købes.

Medbring også dit gode julehumør og nogle ideer til fest, ballade og skøre indfald!

Man skal huske at tilmelde sig til denne enestående aften.

Der er salg af amerikansk lotteri.
Pris for ikke-medlemmer 50 kr.
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NyboliEl Varde
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SPORTSUGEN 2012. UGE 23

5å er de lørste møder ofholdt, og der foreligger efterhånden en god

grundplon for aktivitøter til Horne Sportsuge 2012. SA I kon godt bqynde
ot gleda jer,og sette et kryds i kolenderen i uge23.
Her løltør vi sløret for noget af det, der kon vente jer i sportsugen.

Søndog den 3. juni: Gadefodbold
Get koden til skottekisten
Raf leturnering
Noget for børn

ÅÅondog den 4. juni: Helstegt pottegris, Sporeribs
Kinesisk ouktion
Musik med Qle 6as

Tirsdog den 5. juni, Seniorfrokost
Grundlovsdag: Hestevognskørsel

Pokolkamp

Onsdog den 6. junir Bilorienteringsløb
Torsdog den 7. juni: Børnedag

- Generotionsdag

Fredog den 8. juni: Idræ,tsdog med skolen
Cykelsponsorløb

Lørdag den 9. juni: Rundbold
Fællesspisning
- Musik of "Tuøsdoy" som vor det bond, der
spilledø til spareribs-aften sidste år

Søndog den 10. juni: Oprydning

Vi håber selvfølgelig igen i år at møde stor hje,lpsomhed fro Horne-
borgørne både i uge23 men ogsd ide monge uger, som ligger op til denne

festuge. Somtidig håber vi, ot onrongementerne vil tiltrække jeres op-
mæ,rksomhed, så vi kan få en festlig uge med mosser of grin, somvær og

fellesskab på sportsplodsen.

Hor I spørgsmål eller ondet ris o9 nos, kan I skrive til os på: sportsu-
oe@gmoil.com. Døt vil bl.o. også v@te pA denne adresse, ot nogle of tilmel-
dingerne til de forskellige orrangemen!er kan tilmeldes på, når vi ne,rmer
os uge 23.
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Vi gle.der os til ot kunne vise
jevnligt med i Horne-Posten
vorde.dk

Sportslige hilsner fra Sportsugeudvolget

MILJøLÅN I SKJERN BANK - OGSÅ TIL FINANSIERING AF
SOLCELLER

Skjern Bank har i øjeblikket succes med sine Miljølån, der er et finansieringstilbud til
private kundeforhold til f.eks. solcelleanlæ9, husstandsvindmøller, jordvarmeanlæ9,

varmepumper og øvrige miljøforbedringer/energibesparelser.

For så vidt angår solceller tilbydes en unik bank-pakkeløsning, hvor Skjern Bank opstiller
individuelle finansierings- og økonomimodeller, herunder de skattemæssige forhold -

også ved udarbejdelse af de kommende års selvangivelser.

Løbetiden på Miljølån tilpasses så vidt muligt besparelsen ved investeringen, således at
det ikke koster kunden "ekstra" at investere i f.eks. et solcelleanlæg

Se annoncen andetsteds i Home-Posten eller se www.skiernbank,dk.

Jer
o9

et mere uddybende progrom. Så følg
på Hornes hjemmeside: www.horne-
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HORNE SOGNEARKIV

Alle her i Horne Sogn er en brik i Sognets historie.
Denne historie startede Horne Sognearkiv med at skrive i 1923.
Vi skriver nu2012 og er kommet et godt stykke på vejen, og har mange fysiske oplys-
ninger liggende. Det handler om billeder, men også om mange historier, og som tiden

har udviklet sig, er vi gået i gang med at lægge det hele på komputer på en sådan måde,

at vi både fysisk og digitalt kan betjene vore besøgende.

Arkivet har ud over sognets ca. 1.250 medborgere også kontakter fra forhenværende

Horne borgere eller mennesker, der har deres rødder her i Horne Sogn, og de oplysnin-
ger som vi kan be$ene med ligger ofte 100 - 150 år tilbage. Disse opgaver kan udvikle

sig til noget spændende og interessant, opgaver som Arkivet ugentligt bliver kontaktet

for.

I denne udgave af HORNEPOSTEN tager vi turen ca, 30 år tilbage i tiden.

Horne lFs oldboyshold anno 1981

Bagerst f.v.: Holdleder H. G. Hansen, Karlo Hansen, Andreas Antonius, Steen
Nøhr, Kurt Pallesen
Forest f.v.: Erling Anthonsen, Lorents Hansen, Børge Hansen og Uffe Friis.
Efter at holdet var blevet amtsmestre nåede de næsten helt til tops ved Landsme.
sterskabet, og blev placeret i top 3 blandt landets bedste.
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Et sådan billede er godt at ha' i et sognearkiv. Dette billede er stillet til rådighed af Kurt

Pallesen.

Vores Arkiv kan ved hjælp fra jer blive endnu bedre, og historien om hvad som helst kan

få et par linjer. I dette tilfælde en brik i Horne lFs historie, men også andre billeder med

tekst og årstal er meget velkommen i Arkivet,

Ude i de ca, 525 private hjem findes der sikkert mange gode billeder med hver sin histo-

rie, som kan bringe Sognets historie frem i lyset.

Her tænker vi særligt på billeder fra skole, gymnastikken og idrætsforeningen, men det

udelukker ikke billeder, som har en historie at fortælle,

Vi er pt. i gang med at skrive historier om alle de forretninger og virksomheder, der var

engang, men som nu er en sagablot, men de var engang symbol på stor aktivitet i Sog-

net
Kom og del dine historier med Horne Sognearkiv.
Og lige denne oplysning:
Billedeme og andre oplysninger bliver ikke lagt på nettet, de kan ses og opleves på

Arkivet, Homelund 27, 1. sal den 1. og 3. tirsdag i hver måned frakl. 14 - 17

Horne Sog nearkiv/Leif Sønderskov

mrcffi
PRIMO DAI\MARI( AIS

, DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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7r
Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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øSTER HERREDS SENIOKLUB - PROGRAM 2012

Tirsdag den 20.marts kl. 13.30 i Kulturhuset i Ølgod. Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægter - efter kaffen kommer Bodil Kjær Sørensen og fortæller om
arbejdet på hospice.

Tirsdag den 17. april kl. 13.30. Fabriksbesøg på Roust Spær, Tingårdsvej 8, Roust.
Vi kører i egne biler, mødes på fabrikken.
Tilmelding tilJens Thorhauge 75 24 11 52lmobil 40 55 91 52

søndag den 1. juli- tirsdag den 3. juli. 3-dages tur til Hotstenske schweiz og Lubeck.
Tilmelding til Helge Linding 75 26 01 8O/mobil 40 29 4510 senest 25, aprit.

onsdag den 15. august. Eftermiddagstur til Kongernes Jelling, afgang fra Torvet, Ølgod
kr. 12.00

Tilmelding til Jens Thorhauge 75 24 11 S2/mobil40 55 91 b2 senest 6. august.

Tirsdag den 23. oktober kl. 18.00. Efterårsfest på Horne Kro - spisning, sang og dans.
Tilmelding til Helge Linding 75 26 0180/mobil 40 29 45 10.

Tirsdag den 13. november kl. 13,30 i Kulturhuset i Ølgod. Foredrag med forfafteren
Radmila Luckie-Bardak. Radmila er flygtning fra Bosnien, har tilbragt 3 år i flygtningelejr,
men er nu velintegreret i Danmark.

Tirsdag den 4. december kl. 16.30. Juleafslutning i Grindsted Bowling center - bow-
ling, spisning, pakkespil. Tilmelding til Erik Andersen 75 24 68 SS

Bestyrelsen:

Jens ThorhaugeTS 2411 52, Helge Linding 75 26 0180, Jenny Nørtoft tS 24 J1 26,
Erik Andersen 752468 55, Age Jensen 75260320

Tistnrp Dyreklinik

STHå(
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KAMPE HORNE STADION, SERIE 3 HERRER. FORÅR 2012

)ag )ato {jemmehold Jdehold
lorsdaq )5-04-2012 lorne lF iio/Thorstruo lF

Søndaq t5-04-2012 lorne lF ikovlund lF
3øndaq )6-05-2012 lorne lF larm lF

iøndaq 13-05-2012 lorne lF 'leinsvio lF

Mandaq 28-05-2012 lorne lF 3rindsted GIF

iøndag 1 0-06-201 2 lorne lF \lslev SK

Søndaq l7-06-2012 lorne lF iV Oksbøl

UDGAVE 1{R3tr
STOF SENESTLøRDAG DEN 7. APRIL
UDKOMMER SENEST DEN 22. APRIL

UDGA\Æ t{R32{
STOF SENEST LøRDFIG DEN 12. MP'"J

UDKOMMER SENEST DEN N. }TIA)

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej7,6800 Varde, tn.7522 03 67, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 00 74
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38
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KNUDS PLADS

Vi har længe ønsket at få noget mere lys på Knuds Plads, som vi bruger rigtig meget-1i
vil hermed gerne rette en STOR tak til Christian Gram, fordi han ville lægge maskiner til
og bruge en lørdag på at hjælpe os med at rejse master og grave kabler ned, uden be-
regning.

Spejderne

v

å
EIt!-I
I
E
g.

tJndagervei 44 o Hornc . 6800 Vade
T]ll.79260,2 35 . Mob.: al 84 98 2t



KIRKETIDER

Søndag 04.03.2012 kl.09.00
Søndag 11.03.2012 kl, 10.30
Søndag 18,03.2012 kl. 09.00
Søndag 25.03.2012 kl. 10.30

Søndag 01.04.2012 k|.09.00 Palmesøndag
Torsdag 05,04.2012 kl. 10.30 Skærtorsdag
Fredag 06.04.2012 kl. 09.00 Langfredag (Liturgisk)
Søndag 08.04.2012 kl. 10.30 Påskedag
Mandag 09.04.2012 kl. 09.00 2, påskedag

Søndag 15.04.2012 lngen
Søndag 22.04.2012 kl. 09.00 v/Lars B. Nielsen
Søndag 29.04.2012 lngen
Fredag 04.05.2012 kl. 10.30 Bededag
Søndag 06.05.2012 kl. 10.00 Konfirmation

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 75 26 40 55
Graver Kristen Krog, Thonstrupvej 154, Home tlf. 75 26 00 421 52 23 00 85
Home Kirke tlf. 75 26 00 85

Kirkeværge lnger Dam Nielsen tlf. 75 26 05 56

VELKOMMEN TIL JERES NYFøDTE.
WWW.HORNE.VARDE.DK
Velkomstpakkeudvalget vil gerne ønske tillykke med jeres nyfødte og har samlet en flot
gave til Jer i samarbejde med fotograf Benedikte Hessellund og kunstner Lotte Ander-
sen.

Kontaktoplysninger: Mette Egsgaad Nielsen
e-mail: metteeqsqaard@hotmail.com, Tlf, nr.: 2513 6548

VELKOMMEN TIL HORNE
WWW.HORNE.VARDE.DK
Velkomstpakkeudvalget vil gerne byde alle nytilflyttere til Horne velkommen med en
velkomstpakke med materiale om sognets foreningsliv, brugsen, kroen og meget mere.
Der er gavekort til alt fra malerier tiljordbær.
Kontaktoplysninger: annemetteje@gmail.com, Tlf. nr.: 2299 1360
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april

04.03.2012
09.03.2012

10,03.2012

12.03.2012
14.03.2012
18,03.2012
24.03.2012
25.03.2012
27.03.2012
01.04.2012
11.04.2012
15.04.2012
16,04.2012
17.04.2412
21.04.2012
06.05.2012

11.05.-

12.05.2012
03,06.2012

03.06.-

f0.06,2012
16.06.2012

01.07,2012
uge 31

05.08.2012
18.08.2012

02.09.2012
07.09.-

08.09.2012
22.09.2012
05,10.2012

07j02012
04.11.2012
24,11.2012
02.12.2012
16.12.2012

AKTIVITETSKALENDER 201 1

Spejderne. Loppemarked
Home 4H/Horne Adventure. Skøjteaften
Familie & Fritid. Køb/salg og byttemarked husholdningsartikler
Home Pensionistforening. Generalfor:samling
Hornelunds Venner, Sangaften
Home Aftenskole. Afslutning/udstilling
Home Gymnastikforening. Lokalopvisning
Landsindsamling Kræftens Bekæmpelse
Home Kirke. Gospelkoncert
Spejderne. Loppemarked
Homelunds Venner. Sangaften
Køb/salg byttemarked af rideudstyr
Homelunds Venner. Generalforsamling
Familie & Fritid. Generalforsamling
Home H4.4H dag
Spejdeme. Loppemarked

Horne 4H. Døgnfluen

Spejdeme. Loppemarked

Sportsuge
Horne 4H. Udflugt på skinnecykler
Spejdeme. Loppemarked

Horne 4H. Madskole
Spejderne. Loppemarked
Torvedag
Spejdeme. Loppemarked

4H skuet i Varde
Høstfest
Horne 4H. Årsmøde
Spålderne. Loppemarked
Spejderne, Loppemarked
Home 4H. Julemarked
Spejdeme. Loppemarked
Juleoptog

mal

JUnr

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

INDSAMLING AF LOPPER

2484 1025
2337 3756

Claus Holgaard

PoulH. Guldager
Viola Krog
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fisttrp-Bounum
SlllEDE- og MASICMORRETNING Ys

Aut. WS-inst.

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

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Tlf. 75260163 -- bitflf. 2L226801120330163

ew E.oa;rlgE t*rtauæty'ntd,
JOHI{ BORG HAI{SEI{
HORilE - 6800 vAf,DE . Tt.F: tS 25 m git

sKo. D.AMtrør. HIRRITø'

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth $ig . Øgo&ei 33 . l-lo,rne. 6800 Vqrde

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
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Pension
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fhnadplej er du
attjene itimen?
Fn time med os om de nye efterlønsregler

kan nruligvis blive dit livs bedste timeløn,

Giv os et ring eller send en maii, så flnder

vi en time til dig så hutligt som muligt * cg
finder ud af, hvad der er det rigtige lige

netop for din økonomi.

.*Nr

.*t'trl"Nt'
*$r$.,nnnurm* d\ Wru W$ W$ ru ffiqm rumm$ru

Otto Frelios Plads 4 . 6800 Varde - S;lixtlll*lt liuvt vi .Lllfl!'e

Telefon 87 99 55 70 .wr,lw.andelskassen,dk

Anrleiskassen - en del al Danske Andelskassers Bank AIS


