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Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en
G|.ÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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JULEoPTOG tHoRNE å

g søndas den 16. december 2012 kt. 1s.00 F
Kom til juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen. Starten går fra Horne Hallens
parkeringsplads og derefter rundt i byen.

Varde Garden slutter af med julemusik ved Hornelund Plejecenter.
Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn.

Velmødt.
Horne Sooneforeni
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HORNE IDRÆTSFORENING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

tirsdag den 27. november 2012k\.19.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 20. no-

vember 2012.

Medlemmer opfordres til at møde op for at vise interesse for foreningen.

HUSK JUL-ÆfrIA&TffiD
X MARNtr M'&LÅENS LNLLE AIØEELOKÅLE

ÅøRN.#6 ØEN 24, NCIWlWBtr&

F&e KL. I I.O0 Tff^ 14.OO,

HVAREFTE& HORNE H&VEKREDS T&AER

OVER MED J UL,ED trMOAISTR Æ TION

JULEMARKED PA HORNELUND

Afholdes den 25. november 2012 kl. 14.00

Kom til en hyggelig eftermiddag, Alle er velkommen,

Vi starter julemarkedet kl. 14.00, og derefter er der mulighed for at hygge sig med kaffe

og kage, som kan købes for 25 kr.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores teg-

ning og salg af medlemskort for sæsonen 2012113.

Hornelunds Venner er glade for denne støtte, og skulle der være nogle, der gerne vil

være medlem, kan man altid henvende sig til foreningens formand Oda Overgård eller
ved 6n af vore anangementer.

Hornelunds Venner

Jubgaye.oe kober vi selvtolgetig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER
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Julehygge onsdag den 2S.november på Horne Kro kl. 18.30

Julen nærmer..sig med raske skridt, derfor vil vi gernp invitere digljer til en

hyggeaften på Horne kro,

Kirsten har fået frie hænder i sit køkRen til at finde en spændende menu til os.

Der bliver mulighed for at handle i diverse små boder, før og efter maden. Derefter

kaffe og amerikansk lotteri, med mange flotte gevinster. '

Pris inkl. spisning og'kaffe med småkager 80kr for medlemmer, 100kr for ikke-

medlemmer. Drikkevarer kan købes.

Husk tilmeldinq senest den 23. november til Britta Guldaqer tlf. 2718 3808.

HORNE GOSPEL KOR

Vi afholder julekoncert i Horne kirke tirsdag den 4. december.
Kl. 20,00 . 21.00. Entre 40 kr. for voksne.

HORNE GOSPEL KOR

Vi har nu eksisteret i knap 6 år. Vi er ca. 50 sangere, (nogle få fra Horne ellers fra det
meste af vores opland,) som nyderat synge hvertindag fra kl. 19.30 - 21.30 i Horne
kirke.

Alle er velkomne.til-al-starte i koret, vi tager nye ind tiljanuarog igen i august. Jeg vil lige

her nævne at vi mest synger på gngelsk, så det er en forudsætning at man kan sproget
for at være med,

Skulle du/l være interesseret, er du/l velkomne til at kontakte formanden for koret på

lundaqer@hansen.mail,dk. Eller komme op i Horne kirke en tirsdag og høre/se hvad det

hele går ud på.

Vi afholder koncerter både i kirker og tit privat fester, så som Sølvbryllup og runde fød-

selsdage.

Kontakt lundaqer@hansen.mail.dk for aftale og pris.

Vores næste store projekt er at vi skal synge i Mariehaven i Ansager, mandag den 20.

maj 2013 kl. 11.00, iforbindelse med en gudstjeneste. Der kan læses mere om det på

Mariehavens hjemmeside www.musikqalleriet.dk kalender.

!?'-'
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DECEMBER I DAGLI'BRUGSEN HORNE

Julen stårfordøren - Også iDagli'Brugsen, Dervil hverdag, fra den 1. til den 24.de-

cember være dagtilbud/"kalendertilbud". Kom ind i butikken og se, hvad kalendertilbud-

det er - lige netop i dag.

Til alle medlemmer vil der være mulighed for at forudbestille en fransk Cherry Valley and

på mellem. 2.900g. og 3.1009. til 89,95 kr. Bestillingeme skal modtages inden den 5.

december, Anden skal afhentes den 16. december.

Prisen på anden vil eftår den 16. december være 144,95 kr.

Vind en gavekurv til en værdi af 1,000 kr.

Handler du i Dagli'Brugsen mellem den 17, og den 23. december (kl. 12.00) vil der være

mulighed for at komme med i lodtrækningen om en flot gavekurv til en værdi af 1.000 kr.

Alt hvad du skal gøre er, at notere dit navn og telefonnummer på bagsiden af din bon og

putte den i vores postkasse i butikken.

Til alle bøm, der kommer med en tegning af Julemanden den 2, december, vil der være

en lille slikpose.

I forbindelse med Juleoptoget den 16. december, vil Dagli'Brugsen igen i år være vært

med æbleskiver, varm kakao og gløgg.

I år vil det være muligt at købe dit fyrværkeri i dagene den 28, til den 31. december med

en besparelse på20 o/o.

Der vil være åbent alle dage i december - undtaqen den 25. december.

Se åbningstiderne i butikken.

Dagli'Brugsen ønsker vores kunder en god jul og et godt nytår.

vå6

SNERYDNING

Hvis I endnu ikke har fået jer tilmeldt til snerydning, er der mulighed for det i

DagliBrugsen tirsdag den 27. novenlber fra kl. 'p til 19.

Sogneforeningen vil i dette tidsrum have en lille åtand, hvor der kan ske tilmelding og

betaling,

i,'f""ffiffi#,E I-T8LF;lEl"' ry
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JULEHY66EAFTEN

for alle generationer i Horne Hallen

Fredag den 21. december 2A12,
kr. 18.30.21.30

Aftenens program:

. Velkomst. Luciaoptog med bøm fra Myretuen

. Dans omkring juletræet

. Underholdning for børn

Der kan kø-bes.glågg, æbleskiver og kaffe.

Deltagergebyr: 30 kroner
Vises i Horhe i{allen

ÅÅonge julehilsner fro
Hff, Sogneforeningen, Spejderne og HIF

ilXltåt^t-?11':iiå.1tr 
H'RN E I D RÆT'PARK ry @

Horne ldrætspark er nu så langt med projekt "fitnessn at vi kan tilbyde årets julegave til

Horne sogns borgere: Et årsabonnement til fitness centeret. Hvis årskortet købes

inden 31. december får du et helt års adgang til fitness og spinning for - hold fast - 1.600

kr, inkl. gebyret'påoprettelse og til nøglekort, Kortet kan købes i hallens cafeteria.

Projektet er nu så vidt, at'murearbejdet er ved at være færdigt; Vi må erkende at efter-

årsvejret har været noget af en udfordring, ogåå for halbyggeriet, men vi er fulde af for-

trøstning og optimisme. Det nye store multilokale lige ved siden af indgangsdøren er
første lokale, som færdiggøres så vi kan tage det i brug, inden vi flytter billard bordene.

Det næste step bliver at få flyftet billard faciliteteme, så vi kan komme i gang med ind-

retningen af fitness lokalet, og til slut færdiggøres foyeren. Det er planen at ALT er fær-
digt og fremstår flot og funktionelt, klar til brug først ijanuæ måned,
Udstyret til fitness lokalet bliver leveret lige inden jul, i uge 51. Vi forventer opstart i janu-
ar, så giv den gas ved julebordene, der bliver rig mulighed for at øge forbrændingen fra
januar.

Jubgaverne kober vi selvfolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER ry



Priserne på Fitness vil blive:

Arsabonnement 1.600 kr.

1.000 kr.

200 kr.

%-års abonnement:

Månedsabonnement:

Dertil kommer 100 kr. som dækker opreftelse og nøglekort (adgangskort). De 100 kr. er
et engangsbeløb, som dækker en .sam;lenhængende løbende periode. Hvis man mel-
der sig ud og senere vil meldes ind igen, så bptates der atter 100 kr. til oprettelse og
nøglekort. Man kan blive medlem og bruger af faciliteterne det år man fylder 15 eller
mere - vi har ingen øvre aldersgrænse.
I fitness centeret vil der være instruktør til rådighed 3-4 gange pr. uge. Som medlem af
Fitness Home kan man booke sig på spinning hold ca. 4 gange om ugen alt efter hvad
behovet viser sig at være. Abningstid alle ugens dage bliver kl. 06-22. Yderligere oplys-
ninger om opstart annonceres, når vi nærmer os en fastsat dato.

Hold øje med Hornes hjemmeside og avisen, hvor vi annoncerer dato for indvielse
og åbent hus.

Nu er det snart jul, og i et kendt og elsket gammelt juleskrift står der: "Jeg glæder mig i

denne tid,..." - det gør vi også i Home ldrætspark. Vi glæder os til at byde sognets bor-
gere indenfor, til nye aktiviteter og i nye udvidede rammer i Horne ldrætspark. Når det er
jul må man også ønske,,. Vi ønskeros, at HIP i2013 og fremovervilsumme af liv og

aktivitet, af unge og ældre, nye ansigter og gamle kendinge, som alle har deres gang i

vores faciliteter.

Glædelig jul og godt fitness-nytår,
På Horne ldrætsparks bestyrelses vegne, lrene Bennetsen

HORNE FITNESS

Vi mangler stadig enkelte instruktører til vores nye motionscenter
Så er du over 16 år og har lyst til at være instruktør i

fitness eller spinding, så er muligheden der nu.

Nærmere information eller tilmelding til
Schmidt tlf.40 74 51 50

9UPEB PREMIUM Salg af Super Premium hundefoder
sarnt diverse hundeudstyr, læs mere

ilUTRA 1{ på www.arncb.dk eller ring 6l
efter kl. l?.00 - Carsten Bøt'tcher,
Lundagenrej 50

www.nutran

.hrboevcrnG kobcr rl r.hl.bGlb ho3
xon-reposrers nnrorcbnEn .7



FESTGUDSTJENESTE I ANLEDNING AF DORIS BRODERSENS
HJEMKOMST

Søndag den 2. december 2012 kl. 14.00 afholdes festgudstjeneste i anledning af
genophængning af kirkeskibet Doris Brodersen.
Kirkeskibet vilførst blive hængt op på sin.plads dagen efter, så der vil blive rig lejlighed
til at se det smukke skib på tæt hold, og især de mange fine detaljer, der er på skibet.
Der vil ligeledes efter gudstjenesten blive serveret kaffe og kage, mens vi studerer skibet
og snakker om dets historie.
Vi har inviteret familien til giveren af kirkeskibet, samt Henning Thalund, som har brugt
ca. 100 timer hen over sommeren på at lave nye master og rigning, til at deltage i guds-
tjenesten.
Her i efteråret fik vi restaureret dåbsfadet, der hen over tid havde fået en belægning, og
var ikke helt så flot som den kunne være. Nu er dåbsfadet atter flot og blankt - bestemt
et syn værd,

Vi håber mange vil komme og gøre denne dag til en festlig begivenhed,
Med venlig hilsen Menighedsrådet

MENIGHEDSNÅOSVNLGET 201 2

Da der kun blev indleveret ån kandidatliste til menighedsrådsvalget i Home sogn, er

valgqt, somåekendtgjort i Jydske Vestkysten, blevet.aflyst.

Følgende kandidater danner det nye menighedsråd:

Poul Erik Juelsen, Kirkebakken 6, Horne

Per Jespersgaard, Klokkedoj 1 7, Horne

Jette Togsverd Enemark, Højvangen 5, Home

Bente Dinesen, Fabriksvej 7, Home

Peder Kjærsgaard Enemark, Højvangen 5, Horne

Bente Mette Pedersen, Habrehøjvej 5, Horne

Suppleanter:

Judith Westergaard Pedersen, Stadionvej 32, Horne

Karen Møller Thomsen, Hornelund 19, Home

Der holdes konstituerende møde den 27 .november. Det bekendtgøres i næste udgave

af HornePosten, hvorledes det nye råd har konstitueret sig.

På valgbestyrelsens vegne/Bente Dinesen

8 w JuLgev.rnr l.bcr vl :elvlolqc[q hor
xoR-reposrens mxoHcbnEn



THORSTRUP OG HORNE MENIGHEDSRAD INVITERER TIL

HøJSKOLEDAG
LøRDAG DEN 19. JANUAR 2013

Vi starter med gudstjeneste og mødes i Horne kirke kl. 9.30, hvor
Peter Hedegaard, Holstebro Valgmenighed er prædikant.

Efter gudstjenesten får vi formiddagskaffe på Home Kro. Derefter vil Peter Hedegaard
holde et foredrag, som omhandler "Fremtidens pejlemærker", som er et alvorligt og mun-
tert foredrag om vores aktuelle nutid og den fremtid, der venter. Home Kro serverer
herefter middag for os, inden vi tager hul på del to.

Efter middagen får vi besøg af Edith og Poul Moesgaard fra Alslev, som vil komrne og
spille og synge med os. Der bliver serveret eftermiddagskaffe i pausen,

Prisen for hele denne dag er 200 kr. som inkluderer foredrag og underholdning samt
formiddagskaffu;rniddag og kaffe meC småkager. Drikkevarer skal købes ekstra. Der
betales ved indgangen på Home Kro.

Tilmelding senest den 12. januar 2013 til
Merethe Andreasen, Thorstrup tlf. 75 26 42 42 eller
Bente Dinesen, Horne tlf. 75 26 05 03

Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at møde op denne dag. Vel mødt,

@
valgmenighedspræst

NY JULEBELYSNING N
HURRAI Det er lykkedes at skaffe penge til ny julebelysning. Midlerne kommer rrK-
den til forskønnelse af l"lome Sogn og fra Torvedagsudvalget og fra forventet støtte fra
Støtteforeningen. Det bliver dejligt at kunne hænge lovlig julebelysning op i år.
Det er meningen, at der også skaljulebelysning op i Stundsig, Bjerremose og Asp, men
det bliver nok ikke muligt allerede i år, da der skal ske udskiftning af mastetoppene og
monteres relæer m.m. i de kommende måneder, Der vil så blive gjort klar til, at der kan
komme julebelysning op i alle 4 byer i 2013' 

sogneforeningen

Jubqewrnc k bGaul aclvt loc[o hos
xonireposrers ennowcbnEn



HORNE AFTENSKOLE

Der er stadig ledige pladser på følgende hold:

Knipling: Opstart torsdag den 10. januar kl. 1 5 eller 1 8.30.

Vild m/dans: Opstart søndag den 6. januar, Begyndere kl. 18-19.30.

Øuede kl. 19.45-21.30.

Stylecoaching: 0BS OBS !ll Datoen er flyttet til torsdag den 14. marts kl. 19-21.30

Mere info - se tidligere udgave af Horne Posten, www.horne-varde.dk eller kontakt

Henriette: mobil 31 95 42 69 / henoqhai@qmail.com

HUSK at tilmelde jer i god tid
Henriette/Horne Aftenskole

SANGAFTEN PA HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19.30:

12. december, 9. januar, 13. februar, 13. marts og 10. april.
Vi serverer kåffe ined brød til 20 kr.

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

HORNE
PENSTONTSTFORENINa

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter mandage
Kl. 14 - 16 foredrag osv.
Kl. 16 - 17 kortspil

2012
Dato Foredraosholder Emne

26.11 Hans Hansen Lvsbilleder fra Australien

03.12 Ema Vesterqaad Sano oo oolæsnino

10.12 Ame Smalbo M.A.l. sano oq musik

2013
Dato Foredraosholder Emng
07.01 Jefte Aooerbo H.C. Andersen eventvr

14.01 Henning Bolværks Matroser - festlig underholdning,
sano oo musik

21.01 Orla Duedal Streiftoo oennem et lanot oolitiliv
28.01 Jette Sedenchnur Mit liv i friheden efter 33 år i Jehovas Vidner

10u i"f.ffit3*"ft'x-Tgli$xlr" rof



JULEBADMINTON

2., 3. og 4. juletlag er,alle, der har lyst til at spille badminton,
velkomne til at benytte banrirne fra kl. 9.00 - 12,00.

Der er fri adgang.
Glædelig jul og godt nytår.

Med venlio hilsen Badmi

TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER

Vi starter træningen
Iirsdag den l. januar 2013, kl. 14.00.

Herefter træning hver lørdag kl. 13.00, første gang lørdag den 5, januar 2013.
såvel nye sorn'garnle spillere er velkommen - også dem, der gerne vil have lidt hyggelig

bjerg og OksbøI.

Sæsonen har været lidt præget af at 2 hold midt i sæsonen trak sig, nemlig EFB og
Hviding, så vi spillede 3 runder mod de tilbageværende hold.
Holdet sluttede med 24 points, 8 mere end nr. 4 Nordenskov, og en målscore på 34 -
28,
Holdet har haft en fast stamme på 19 spillere, som skiftevis har spillet.
Efter 15 år som holdleder har jeg valgt at sige stop. Holdleder til næste år bliver Sigurd
Møller og Tonny Lauridsen' 

Hordreder Gunnar Diflevsen

VINTERSFONT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF.7s 22 14 14

HS

motion.

Holdledere - Sigurd Møller/Tonny Lauridsen

VETERANERNE SLUTTEDE PÅ 3. PLADSEN 
ES

Horne lFs veteraner sluftede sæsonen på en 3. plads efter de senere landsmestre Blå-

i,gilE'å3*.,E Lil8l,$xgr' ttr 11
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ANDELSKASSEBYGNINGEN

En del har sikkert læst i Jydske Vestkysten, at Sogneforeningen har meddelt
sen, at vi ikke ønsker at overtage bygningen og slet ikke til den pris, der er meldt ud.

Sogneforeningen har været i dialog med samtlige foreninger i sognet, og resultatet af
denne henvendelse har været, at der er for lidt interesse for at starte aktiviteter i huset
og ingen interesse for at støtte prqektet økonomisk,
Home Sognearkiv er meget interesseret, men har desvæne ingen muligheder for at
betale den husleje, der er nødvendig.

Det bliver spændende at se, hvad Andelskassen finder på med bygningen, idet placerin-
gen på torvet er meget vigtig for bybilledet 

sogneforeningen

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 4. december kl, 16.30. Juleafslutning i Grindsted Bowling Center - bow.
ling, spisning, pakkespil. Tilmelding til Erik Andersen 7524 6855.

HORNE JAGTFORENING

01.12 Fællesjagt. Mødested hos Anders Jensen kl. 09.00
Gratis ioi nye jægere. A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr.

Der kan købes pølser til frokost.

05.01 2013 Rævejagt, Mødested Horne Stadion kl. 9.25

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

01.02 Generalforsamling på Home Kro kl,19.00

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

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . æea fistrup. 1fr.7157 69 3a ;3ydbank.dk

JuLgsyctnc kobcr vl sclvlolgelig hos
HONNEPOSTENS ANNONCORER 13



HORNE ADVENTURE

Lørdag den 10. november 2012 uaf vi med ilome Adventure i Svømmestadion Dan-
mark. Vi kørte derfra til Bowling i Varde med eftbrfølgende spisning
Ca. 8 piger afsluttede ved Karin Clemmingsen med videofilm og ovematning.
Arrangementet var perfekt planlagt af 4 af pigerne.

Stor tak til forældre, der kørte og tak for lån af bilen, Tak til Karins forældre for at pigerne

måtte ovematte hos jer.

Efter 3 fantastiske år vil vi geme videregive den murstensløse ungdomsklub Horne Ad-
venture til andre eventyrlystne "voksne".

Alle interesserede kan henvende sig til Anne Marie Hansen 2235 9265 eller lunda-
qer@hansen.mail.dk inden den 31. december 2012. Hvis der mod forventning ikke er
nogle ir'tteresserede vil indestående beløb blive overgivet til en anden forening i Horne
sogn.

Hilsen Anne Mette, Carsten, Dennis, Kristina, Frank Og Anne Marie

14
Juhgaverne krbcr vi sclvlolgefrg hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER
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PRIMO I}AI\[MARI( A1S
DK€862 Tistrup
Denmark

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

Z
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

&d.grf,rn k b.tvl rolvt lgdg hol
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HIF REVYEN 2012

Revy nummer 53 sluttede den 3. november 2012lidt før klokken22.30, Forud var gået

et par måneder med forberedelserne, det vil sige at få alle medvirkende samlet og kom-

me i gang med ide udveksling og skrivning. Dette er allerførste fase, herefter begynder

øvningen af de forskellige numre, og det er her, det for alvor bliver både sjovt og interes-

sant, for duer det overhovedet, det vi prøver på? Er det sjovt, og det allervigtigste: vil det

få publikum til at more sig og grine højlydt?

"Lidt har også ret', kaldte vi revyen, Titlen var åbenlys, idet de fleste på holdet på for-

hånd meldte ud, at de gerne ville være med, men samtidig ikke ville være.med i for me-

get og for mange numre. Uagtet den manglende tid hos de fleste, så viste det sig hurtigt

at sammenholdet og fællesskabet tilsidesafte den manglende tid, eller blot gjorde at man

glemte, at man-faktisk ikke havde tid til at øve og læse. Jeg har stor respekt for alle på

holdet, om end jeg måske i de sidste hektiske dage op til den 3. november engang imel-

lem måske brummede og snerrede mere end'det var'nødvendi$! Tak til hele holdet for

det gode samarbejde og jeres tålmodighed med at skulle høre på "den gamle lille mand"

igen og igen...!

En anden væsentlig faktor i revyen 2012, uar at vi til det praktiske udenoms halløj havde

fundet nogle dygtige frivillige til dette arbejde, Niels Age Kristensen og Carsten Hansen

havde fået til opgave at sørge for sceneskiftene med rekvisitter ud og ind, dette klarede

disse to herrer aldeles upåklagelig, tak til jer. En regissør er en person, der sørger for at

alle per:sonlige rekvisitter, tøj og øvrige påklædningsgenstande bliver fremskaffet - til
dette job tilbød Kristina Korfib Riber sig. Kristina har udført et kæmpe stykke årbejde

både før, men også under selve revyen. En stor tak til Krisiina for hjælpen. Til alle de

mange øvrige hjælpere både før, under og ikke mindst efter revyen, er vi en stor tak

skyldige, uden alle disse flinke og stabile frivillige var der ingen revy.

Lykkedes det så?".fik.vi publikum til at more sig og grine højlydt? Jamen det gjorde vi da,

og tak til publikum for det. Om del vå[ €tl super revy eller hvad det var, set fra tilskue-

rens side, kan vi på holdet ikke afgøre, men Vi kan afgøre, at vi selv er dærdeles godt

tilfreds med resultatet, alt fungerede som det skulle, alle gjorde hvad de kunne og lidt

mere til, takket være et godt publikum, men vores inteme jubel på holdet over revyen,

skyldes også, at det gode sammenhold og fællesskab vi har under hele processen hol-

der ved helt ind på scenen under premieren.

Tak til Birgitte for din støtte. Tak til Katrine for at sætte mig på plads. Tak til Maria for dit
spookie væsen. Tak til Lene fordi du tog dig tid. Tak til Sarah for dit søde og generte

smil. Tak til Heidifor din tillid. Tak til Thomas for jingleme, Tak til Carsten for motorcyk-
len' Tak til Ane for dit mod og din fantastiske sang' 

rnstruktøren,

@s
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DET HEDDER REVY, MEN ER LANGT MERE

Hvis man vil ha' en go' lang aften i selskab med revyfolket skal man også vide at en

sådan aften indeholder spisning, med ø1, vin eller vand til. Det er en hyggelig optakt til

revyen, der i år hedder "Lidt har også ref'

Kl. 19.30 var der så velkomst ved idrætsforeningens formand Dora Harck. Hun bød os

velkommen til årets revy, som var nr. 53 i en ubrudt række af revyer.

Så nu komrner det-llLidt har også ret" og igen i år med en ga.nske pompøs indledning

med præsentation af alle revyens.ddltagere på det store lærred. Flot og helt professio-

nelt ser det ud. Og alle indlæg herfra var i år godt lavet. En cadeau til de implicerede

Revyen havde i år 9 aktører som alle førte os gennem'årets gang af finurligheder her fra

Sognet på en sikker, sjov og veludført måde. Der var mange der fik en venlig hilsen, og

jeg synes ikke man gik over stregen, men at alle fik ros og ris efter fortjeneste,

PAUSE

Jeg ved ikke, om der var mig, der følte at pausen var lang, men pausen har vel den

længde en pause skal ha'. Kaffe og kagen var go'.

Pausen har traditionen tro uddeling af diverse priser som her hædrer dem, Som hædres

bør, og er en god tradition i en forening, hvor glæden ved at deltage bærer lønnen i sig

selv.

Ja så skal vi atter en halvdel rulle ud.

Revyens anden halvleg er; i gang og."t*idt har også'fet" kører videre, og vi får en festlig

anden halvdel, og hele revyholdet skal ha tah for go' underholdning, og de var netop

beviset på at revyen trives i bedste velgående, der blev både grinet og klappet, så det

var en lyst.

Der var stående applaus, en rose, og tak fra formanden Dora Harck, som formulerede

sig således til publikum, i sin tak for fremmødet. Jeg tror lige at vi kan få revyholdet til at

synge en sang mere, og så kan I (henvendt til publikum) godt begynde at gå ud.

I belæring af tidligere års erfailng er der altid nogen, der dummer sig, og spirer til næste

års revy starter allerede nu og her.

Jeg blev nu en go' %Iine længere, der er altid et par nr. man skal ha' vendt og drejet

med sine venner.

Det var måske en lidt finurlig måde at anmelde revyen på, men 6n ting skal I vide. Revy-

holdet, alle og ån, skal ha' tak for god underholdning og på gensyn næste år.

Leif Sønderskov

Er det når jeg taber jeg skal drikke, eller skal jeg drikke når jeg taber! Nej det er
ikke let, - Mange små sjove finurlige krøller på teksterne gjorde årets revy rigtig
god' Tak til revyholdet 

Kurt Niersen

@w
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POKALER OG SKULDERKLAP

Ved revyen den 3. november blev der uddelt pokaler og andet godt med det formål at
hylde nogle mennesker der på en eller anden måde har gjort en indsats i forenings regi.
Jørgen Lund Pedersen fik DBUs sølvnål for imindst ls år, ien ubrudt åtreiat
have udført ulønnet frivilligt foreningsarbejde.
Ulrik Henriksen blev kåret som årets fodboldspiller i HlF, Ulrik er meget arnbitiøs og
en god kammerat der samtidig tager ansvar for hele holdet.
Kasper Aarhus blev årets ungdomsspiller, han er en energisk og god kammerat der
er meget aktivlforexjngen både som spiller og træner.
Sigurd Møller kan bryste sig nred'titlen: Årets navn, denne titel har Sigurd fortjent
fået engang tidligere, men hans engagementii HIF er ikke blevet mindre-med tiden,
snarer tvært imod. sigurd har en stor berøringsflade i hele HlF, også som medlem af
foreningens hovedbestyrelse.
Kristian Pallesen blev hyldet med pokalen for en særlig indsats, pokalen uddeles i

samarbejde med Horne ldrætspark. Hr. Pallesen har i mange år været et stort aktiv for
HlF, det gælder både indenfor fodbolden og i teaterafdelingen, fanebærer har han så_
mænd også været. I HIP har Hr. Pallesen altid været positiv overfor nye tiltag, og senest
har han således bidraget økonomisk til den igangværende udvidelse af Hallen. Hlp er
ham en stor tak skyldig. Kristian Pallesen kvitterede for hæderen med et skud fra hoften
i form af afskydningen af hans hundeprop pistol. (pistolen har han flittigt brugt i diverse
teater sammenhænge igennem tiderne)
Tillykke!

HORNE SPORTSUGE 2013

Så er vi godt i gang med Sportsugen 2013.
Vi glæder os allerede nu, til at kunne løfte lidt af sløret
201 3:

@
for aktiviteterne i Sportsugen

Seniorfrokost, Gadefodbold, Rafleturnering, Rundbold, Bilorienteringsløb og ikke mindst
den fantastiske..grillaten, hvor vi denne gang skal grille kød af Dansk Kilv, som blir
sponsereret af Henriette og Hajse. Musikken vil blive leveret af Jan Krichau fra Esbjerg,
som er kendt for at kunne sætte fut i festen den 4. juni 2013.
En delaf sportsugen 2013 er som nævnt allerede planlagt, men vi har dog brug for lidt
flere hjælpere til indsamling af sponsorgaver, så hvis du glrne vil bidrage meo en spon-
sorgave eller med at indsalmle disse er du velkommen til at kontakte Lofte andersen - flf.
21257718.

På sportsligt genhør Sportsugeudvalget 2013
Lotte Andersen, Søren Dahl og Hanne Haaning

18ry Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos
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Bagerst fra venstre: Ole Graversen, Thomas Jørgensen, Jesper G. Pedersen,
Rasmus Eriksen,Søren Gregersen, Nikolaj Enggaard,
Magnus Laumand, Rene Jeppesen, Flemming Jørgensen.
Forrest fra venstre: Mark Meyer, Stefan H. Hansen, Jonas Larsen, Mads
Jeppesen, Casper Mortensen, Peter Lauridsen, Emil Graversen

H|FIB'S U15 DRENGE TtL LTMONE CUB GARDASøEN, |TAL|EN

Første lørdag i uge 42 var 14 spillere og 5 ledere klar til afgang mod ltalien.
En flot sæson med finaleplads i U15 B og oprykning tilA-rækken skulle rundes af.
Efter "optankning" af rigelige mængder slik og sodavand ved Fleggaard gik turen sydpå i

dobbeltdækker bus. Humøret var højt, og blev ikke dårligere, efterhånden som drengene
blev klar over, at et pigehold var med på "øverste etage".
søndag morgen ankom vi til Gardaland ved Gardasøen. Vejret var flot, og vi nød den
medbragte morgenmad sponsoreret af Fakta, sønderris. Gardaland har nogle
fantastiske rutsjebaner som drengene, og nogle af de voksne fik prøvet af. sidst på
eftermiddagen blev vi så kørt til vores indkvartering The Garda Village. Vi blev tildelt 4
personers bungalows med eget bad. Den aften sov alle tungt.

JuLg.vc.nr l.bcrvl sGlyl.h.Lq ho3
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Mandag var vores fridag men desværre var det "dansk vejd'dvs. regnvejr.

Det styrtede ned fra morgen til aften, og vi måtte blive indendørs. Men drengene nød

sammenholdet, så der blev spillet og grinet en masse,

Tirsdag skulle vi så endelig i kamp. Limone Cup har ca. 2000 deltagere hovedsageligt

fra Danmark: Vi startede med at tabe 2-0 til et virkeligt godt hold, som også vandt vores

pulje. I vores anden kamp spillede vi 1-1, - så var vi i gang.

Om aftenen skulle vise landskamp LIVE. ltalien vs Danmark, VM-kval.kamp på San Siro

i Milano. Kæmpe stadion med plads til over 80.000 tilskuere. Desværre tabte Danmark,

men vi fik en super oplevelse, og fik set fantastiske Balotelli. Hjemme igen kl. 1.30 gik

alle trætte i seng efter en lang dag.

Qnsdag skulle vi spille vores sidste kamp. Drengene var virkelig tændte, og vandt en flot

3-1 sejr. Sejren rakte til en 2. plads i puljen - flot.

Tilbage på Garda Village skulle vi. have vores velfortjente aftensmad, og det var som de

foregående aftner en oplevelse. Ordet Fastfood har fået endnu en betydning for os. Vi

kunne knap nå at spise den ene ret, før den næste blev serveret. -. Men'vi morede os

over det.

Torsdag middag gik turen mod Danmark igen. Stadig med højt humør i bussen.

Sammenholdet, kammeratskabet og det gode humør var virkelig kendetegnende for

turen, så turen hjem var slet ikke så lang. i

Tak til vore sponsorer. Uden jeres hjælp var det ikke blevet så god en tur:

Ølgod Tekniske Værker, Fakta - Sønderris, HlF, TB, Sig Fiskerier, Elgården,

Landbrugets Nærbutik, Varde Køleseruice, Horne Murerne, Varde Køreskole,

Laumand Huse, Vestas, Frileni.
P.v.a. U1 5/Ole Graversen

3n lnaucal
Boullalic A/S Stadionvejl6'Horne
DK68o() Varde Ttr:.7526 O211 Fax: 7526 0396

Tistnrp Dyrektinihffiå(
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TAK

"ldræt om dagen" er kommet i den heldige situation, at de fitnessmåtter vi har, ikke
længere slår til.

Derfor sender vi en stor tak til Andrea Christiansen, fordi du igen har sponsoreret måt-
ter til os.

Hilsen "ldræt om dagen"

FoToKURSUS @)
Som ny deltager på Horne Aftenskole viljeg hermed komme med et lille indhg h/t
rigtig spændende kursus.

Nu er jeg ikke lige den, der er god til at tilmelde mig et kursusforløb første gang, jeg ser
et spændende program, For tit bliver programmet lige lagt til side til senere opfølgning,
som desvæne alt for sjælden bliver taget op igen til viderebehandling.
Denne gang havde jeg dog overset programmet fra Home Aftenskole med alle de
spændende,tipg JI?n. kan deltaQe i.

Pludselig spørger en god venindg, ont det ikke lige også var noget for mig at deltage i

fcjtokunsus. Vi er begge i besiddelse af et kamera som kan en helt masse (det kan de
fleste), og hvis man ku lære, hvordan man tager gode billeder "uanset motivet", var her
måske noget man sku dyrke lidt. Så vi fik os meldt til Henriette og jeg glædede mig fak-
tisk til første kursusdag på Horne Skole, hvor jeg i øvrigt aldrig har gået, så det var med
spænding, at jeg troppede op med kamera og PC, Henriette havde dog sårget for, at vi
ku låne pc'er på skolen, hvis det blev nødvendig.
Med en oplagt lærer i Torben Worsøe og 8 deltagere har vi virkelig haft nogle hyggelige
timer.

Vi har lært så meget, at vi faktisk har taget konkurrencen op med den lille japaner, der
sidder på "Auto" på vores kamera. Vi har både haft fotoopgaver på skolen og hjemme.
Så der er blevet taget mange portræl og efterårsfoto som en del af opgaverne. Derud-
over er vi blevet guidet igennem gode fotoredigeringsprogrammer, hvis der har været
"enkelte" detaljer der sku rettes; selvom Torben lærte os, at alle fotos altid ku blive bed-
re. Han havde et rigtig godt øje for detaljer. Som afslutning var vi på 30 minutters flot
rundtur i Canada med Torbens kamera. Sikke en afslutning efter 4 hyggelige lørdage 10

- 14.
så hermed en opfordring til alle med kamera. Se efter programmet til næste år, er over-
bevist om at han kornmer igen' 

Anni Thomsen
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HORNE 4H

24, november
7. december

4H Julemarked i Hallen

JULEFROKOST

HORNE 4H TAKKER

Efter et veloverstået årsmøde vil Horne 4H hermed rette en stor tak til nedennævnte

personer, forretninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte, både kontanter og

sponsering af gevinster til vort bankospil.

Horne Kro.

Horne Hallens Cafeteria.
Horne Murer
Horne Tømmer forretning
Dagli' brugsen, Horne.

Oskars Autoværksted.
Horne Autoværksted, v/John Borg

Mekaniker Anders Jensen,

Sdr. Malle Maskinstation
Bounum Maskinstation A/S

Dan-elAlS
Andelskassen
Sydbank, Tistrup.
Lundagervejens Vinduespudser.
Jørn's Malkemaskinservice IVS

Saxofonien

Anette og Knud Ejner Ghristensen Tistrup/Bounum smed

Tove og iorben Ellegård 10 20 30 Henne strand og Blåvand

Lotte Andersen You &Me, TistruP

Garsten Bøtcher Bruun. Tistrup

Stark. Ølgod

Horne 4H ønsker alle en

ftr*nrg;[*r
samt et

9"afit,a,
Med tak for det gamle.

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -TtL 75 24 4433

Julegaverne kober vi sehtolgelig hos
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HORNE VISION
Referat årsmøde den 13. november 2012

Titlen på årets borgermøde var:" Kan Horne undvære sine institutioner?"

Karl Haahr var inviteret til at give et oplæg til debat.

Ca. 100 var mødt på Horne Kro. Heriblandt medarbejdere fra dagplejen, Myretuen, SFO

og Horne-Tistrup skolerne. De hørte Karl Haahr fortælle om irtstitutionsstrukturen og

kåmmunens nuværende forventninger til fremtiden med det dalende børnetal. Han sag-

de blandt andet, at skolen er blevet billigere at drive efter spareplanen. Omkring håndte-

ringen af, at der er skåret i skolens ressourcer og afskediget og forflyttet 2 lærere, udtal-

te ian, at hvis situationen opstår igen, vil det ikke blive håndteret på samme måde. Der

er heller ikke vandtætte skbdder imellem de forskellige kasser på Horne-Tistrup skoler-

ne. Besparelserne er udtryk for økonomiske hensyn og ikke andet.

Den største udfordring er det lave fødselstal, som har indflydelse på alle institutioner.

Hvor det selvfølgelig starter i dagplejen og bevæger sig til Regnbuen og til skolen.

Derefter var der gruppearbejde ud fra spørgsmålene

a. Er det vigtigt at institutionerne ligger i Horne?

b. Alternativstruktur?

c. Hvad kan vi gøre for at øge tilgangen?

Der fremkom mange forslag omkring, hvad vi kan gøre som landsby fra at tiltrække og

fastholde og tilfl yttere.

Her kan nævnes:

Fokus på vores stærke i Horne:
Vor€s iamme nhold. Vi er gode til at tage imod nye. Fokuser på det positive. Hvilke me-

dier skat bruges. Der er oprettet en Facebook gruppe for byen 6800 Horne. Gode og

aktive foreninger. Vi har nærheden, det er vigtig. Positivitet. Vihar hiertet med.

Der kom flere forslag fit at kunne tiltrække flere tilflyttere:
Rundvisning evt. med hestetu r i V ikingel unden.

I n d d r agel se af e rhv e ru sl ivet.

Dagplejehus.

Rød - grøn(at udnyfte vores natur) tråd mellem dagpleien, bømehaven, SFOen og sko-

len. Det er børnehaven, dagplejen, SFO og sko/en meget interesseret i at kunne udnyt-

te.

HORilE KRO

Qi øtuQgr al[z cn gfe[cfrg jut
og et gott nytår

Venlig hilsen - Kirsten og Kurt
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lJdvidet åbningstider ved samarbeide mellem bømehaven og SFO en.

Mere PR.og anvende de forskellige medier mere aktivt.

Opdateret hiemmeside.

Grønne, pæne og rente områder og fortove, så det er indbydende at færdes.

Prolekt: Øget åbningstider - vil det tiltrække flere.

Mere synlighed omkring pasningen.

Fasfho/delse af elever bedre trivsel - ingen mobberi.

Stordagpleje.

Boligdag - med åben sko/e - åben børnehave.

Størrelsen af enheder. Viskalbibeholde de små enheder.

Skal være årets landsby.

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med ideerne og komme med et oplæg.

Udvalget består af. repræsentanter fra børnehave, skolen og SFO. Derudover Holm

Lykke Jensen, Henrik Jeppesen, Søren Christiansen, Stig Larsen og Annika Rosenlund

Norup Lindentoft.

Den nye Horne Vision består af: Holm Lykke Jensen, Henrik Jeppesen, Søren Christian-

sen, Annika Rosenlund Norup Lindentoft og Dorthe Nørgård Bejder

Julegavern€........
Decembernwwneret $ Horneposten e7 tøderst på sideme pyrrtit ,o*a
julehjerter ogtekten:
'fdegavene kefur$ ælvføIgdig hos Eoncpætcns annorrcotq'.

Telrsten er ikke blot pynt, men også til ertertmfre. Det mtmner du sidder med af
Hornepnsten ville itre &omme tden de monge (mnorrcører, som gennem
årene trofast ,w støuet og betaltfor nybting adbldet
Selv med de elekroniske mediers stærke Iw der i fu været en somlet
stigning o{ sidemtallet i bldet.
Annoncørerog løere oræhæ et gerrytår.
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John Sand Jessen, som har haft sin bamdom på Solvangen i Horne, har sendt følgende
h il sen f ra. Austral ien :

G'DAY FROM DOWN UNDER

Hejalle i Horne og mange hilsner fra en gammel Horne-knægt, årgang 1972, som i dag

bor i Sydney, Australien,

Jeg blev kontaktet om jeg ville skrive et indlæg til HornePosten om mit liv og hvad jeg

foretager mig nu. Som gammel og ivrig l',lornePosten-læser kan man ikke takke nej til

sådan et tilbud, så hermed en beretning om mit liv så vidt.

Det erefterhånden mange år siden jeg forlod Horne og begav mig ud iverden. Jeg hav-

de en del stop undervejs før jeg nåede destination Australien - faktisk vidste jeg ikke

hvad jeg egentlig søgte i livet, da jeg først flyttåde hjemmefra.

Første stop var Varde, hvor jeg hev en middelmådig studentereksamen i hus. Dernæst

arbejdede jeg på Henne Røgeri, en skæg periode sammen med mange andre unge,

som heller ikke helt vidste, hvad de skulle videre til. Men jeg lærte at flå skindet af en

frossen laks uden at ødelægge både skind og fisk,

Efter fuldendt 'røgerieksamen' drog jeg som mange andre en tur til USA for at opleve

"The Land of The Free". Godt 3 måneder blev det til før jeg vendte hjem - med stor

længsel efter mors gode mad og så langhåret, at min egen mor ikke umiddelbart kunne

kende mig i lufthavnen.

Derefter gik turen videre til København, hvor jeg tog min uddannelse tileksportingeniør,

Efter endt uddannelse fik jeg job hos A.P. Møller i deres lT virksomhed, Mærsk Data.

Det blev 10 rigtig spændende år med masser af udfordringer i verdens stønste container-

rederi - 6 år i København og 4 i Asien med base i Singapore,

Hos Mærsk Data var jeg så privilegeret at deltage i arbejdsopgaver i mange forskellige

lande og flere verdensdele. Min første større tur gik til Guatamala i Centralamerika. Jeg

husker også stadig en tur til Tunis samt opgaver i Santos, Brasilien og forskellige ture til

Østeuropa. Ture, som alle har gjort stort indtryk på mig og givet mig masser af både

erhvervs- og livserfaring stadig i en meget ung alder.

I 2004 fik jeg chancen for at arbejde hos Mærsk Singapore i deres regionale afdeling

dækkende Sydøstasien. I alt 4 år blev det til i Singapore med ansvaret for lT setup'et i

regionen, En fantastisk periode både arbejdsmæssigt og privat. Jeg har været så privile-

geret at kunne rejse til lande som lndonesien, Thailand, Vietnam, Cambodia, Fillipinøne

og Malaysia, hvor jeg i samarbejde med de lokale kolleger udførte forskellige .iobaktivite-
ter. Til tider frustrerende men altid udfordrende pga. de meget forskellige kulturer og

værdier, der er i Asien i forhold til de danske værdier og den danske kultur. Man må dog

også huske på de mange 'ekstra' oplevelser der også dukkede op i den periode - som

for eksempel en rundvisning på verdens dengang største containerskib Emma Mærsk

(officielt kan dette skib medbringe 11.000 tyve-fods containere ilasten). En helt fanta-

stisk oplevelse at stå på broen og kigge ud over et næsten 400 meter langt skib fyldt
med containere - eller hvad med en overnatning i et af de gamle vagttårne på den store
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mur i Kina? En meget kold oplevelse i en lidt for tynd sovepose men helt sikkert 6n af de

oplevelser man aldrig glemmer, når man meget tidligt vågner og ser solen stå op med

den store mur slangende sig igennem landskabet,
Jeg tror det var omkring mit tredje år i Singapore jeg begyndte at tænke over næste

skridt i livet. Varmen og fugtigheden, de mange mennesker og den meget materielle
'brug og smid væk' indstilling i Singapore blev mere og mere pågående. For mig var det

dengang vigtigt at finde en ny hjemmebase med et mere ideelt klima, lidt mindre arbejde

og meget mere "livsværdi" - man kan vel sige "højere til loftet med mere plads at svinge

armene på".

Jeg har altid været tiltrukket af Australien. Denne kæmpe landmasse på den anden side

af jorden der, for vores tid (mange glemmer at de oprindeiige ejere af landet, The Abori-

ginals eller mere korrekt "lndigenuous Australians" 'migrerede, fra Afrika for omkring

50.000 år siden) blev grundlagt og 'genskabt' for omkring 200 år siden under ekstremt

strenge klimatiske forhold af engelske indsatte fragtet ind med Skib fra England. Kun de

stærkeste overlevede og man kan stadig fornemme denne "råhed" og ekstreme nationa-

le stolthed når man møder de lokale australiere i dag - specielt hvis man begiver sig ind

i landet til de mindre samfund.

Australieme er også for mange kendt som glade livsnydere, som ikke går af vejen for en

øl og for at starte grillen op ved selv den mindste anledning - specielt i forbindelse med

sportsaktiviteter som belejligt fylder rigtig meget i kalenderen. Om sommereri er det
cricket der tager næsten al sendetiden. Dette afløses af rugby og australsk fodbold om

vinteren. For mit vedkommende følger jeg nu australsk fodbold ("Aussie Rules" som det
hedder). Spillet er mere direkte (man kan fx ikke blive udvist), mere krævende (hver

spiller løber omkring 20 km for hver kamp - som forløber over 4 quarters af hver 20 min

effektiv spilletid) og med færre stop og "Hollywood kunstpauser" som man desværre ser
ofte i den europæiske udgave af fodbold.
Nå men tilbage til historien:
Jeg ankom til Sydney i august 2008 efter at have taget afsked med Mærsk. Mit nye

'hjem' arbejdsmæssigt var på det tidspunkt, og er stadig, DB Schenker. Et tysk logistik-
og transportfirma med global rækkevidde på niveau med Mærsk. Jeg lærte ret hurtigt, at
selvom fællesnævneren for begge selskaber er global transport, så er logistikdelen me-
get mere kompliceret end det at fragte containere fra havn A til havn B på et skib. Alt i alt
var jobskiftet en stor udfordring for mig og jeg lærer stadig hver dag i min nuværende

rolle med ansvar for lT setup'et for Australien og New Zealand.

Ud over de mange spændende arbejdsopgaver har jeg været fokuseret på en livsstil

hvor fritidsaktiviteter balancerer med arbejdsopgaver.
Nogle af dernere rnarkante oplevelser for mig har været motorcykelture til Ayers Rock i

det centrale Australien samt en 4.000 kilometer lang tur fra Sydney og hele vejen vestpå

til Perth i den anden ende af landet, Jeg har også på en weekend kørt et såkaldt "distan-

celøb på tid" til grænsen mellem New South Wales og Queensland. På denne tur fik jeg

en slem forskrækkelse da jeg tidlig søndag morgen med ca. 100 km i timen fik en 
*Y::..,

Juhoaveme kober vi sehloloelid hos
xoR"xeposrex s lHnoHcbnEn



kænguru op på fonskærmen. Den slags sammenstød mellem dyr og køretøjer sker des-
væne otte og især i de tidlige morgentimer eller før solnedgang hvor dyrene er mere
aktive for at finde føde. Til alt held forblev motorcyklen oprejst men jeg er ikke sikker på
"Joey" overlevede.

Ud over min interesse i at opleve verden fra sædet på en motorcykel er min anden store
interesse at spille musik. Jeg husker stadig tilbage til musikskolen i Varde hvor jeg som
lille dreng startede bag trommerne. Hvor var det dog træls at skulle lære den rigtige
teknik og spille efter noder. I dag er jeg meget taknemmelig for at have været igennem
musikskolen, hvilket også minder mig om en enkelt sæson bag trommeme i forbindelse
med Home Revyen. Skægtl Teknikken jeg lærte kommer mig stadig til gode den dag i

dag. Jeg har indtil videre spillet i forskellige rockorkestre her i Sydney (fx
www,thevelvettimemachine.com og for meget nylig skiftet til www.damnation.com.au)l
For mig giver musikken en rigtig god balance til at håndtere arbejdsstress og man lærer,
at succes i et band hvor alle er ligeværdige kræver en helt anden arbejdsproces end på

arbejdspladsen hvor den hierarkiske orden hersker.
Når jeg i dag, her på kanten til de 40 år, kigger tilbage på mit liv så vidt, har jeg nået
mange af de må|, jeg har sat mig for. Nogle af dem har jeg været bevidst opmærksom
på jeg skulle'nå, andre har nok ligget i min bevidsthed, men uden jeg har aktivt har for-
fulgt dem.

Jeg husker en TV udsendelse for nogle år siden hvor en klog person nævnte, at man
igennem livet vil blive mødt med (mindst) 2-3 livsforandrende beslutninger at skulle tage.
Beslutninger, som, afhængig af hVorvidt man 'går til venstre eller højre', vil skabe resten
af ens liv.

For mig skete dette første gang da jeg valgte mit første job hos Maersk. Jeg havde et
jobtilbud på samme tid hvor jeg kunne være blevet sælger for en lille dansk virksomhed
(som jeg faktisk seriøst overvejede da udsigten til en firmabil var et stort hækplaster for
en ung mand). Valget for Mærsk banede vejen for senere at blive tilbudt positionen i

Singapore. Med et 'ja{ak' til den post (den 2. store beslutning) blev vejen åbnet for se-
nere at tage beslutningen om at emigrere til Australien som nok mere ubevidst end be-
vidst har været en drøm for mig i mange år.

Med mange afkrydsninger på min liste over ting at skulle nå her i livet nyder jeg i dag
tilværelsen i Sydney. Ud over klimaet og livsstilen her er der er en tilpas mængde af
spændende arbejde til at holde min hjerne beskæftiget og jeg har på samme tid valgt at
have tid til min motorcykel og min musik.
Hvis der sidder nu nogle og har mod på at komme ud og se verden, kan jeg kun ånbefa-
le at tage det første skridt og ikke tænke så meget over resten. Når man først er i gang
og har taget beslutningen, falder alt på plads. Afslutningsvis og relateret: det er altid
bedre at tage en middelmådig eller endog dårlig beslutning end slet ikke at tage nogen!
For spørgsmål og/eller kommentarer skriv meget gerne til mig på
iohn.sand@hotmail.cory.
Mange hilsner til alle i Horne

Joh
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Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Mandag

Tirsdag

0nsdag
Søndag

Tirsdag

25.11.2012
02.12.2012
09.12,2012
16j2.2012
23.12.2012
24,12,2012
25.12.2012
26.12.2012

30.12,2012
01.01.2013

kr 09.00
kr. 14.00

kr. 09.00

kr,10.30
kl, 09.00
kt. 14.00
kt, 10.30

kt. 09.00
kt. 10.30
kt.10.30

Lars B. Nielsen

juleaften

1. juledag

2. juledag

Nytårsdag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge lnger Dam Nielsen

flf. 75 26 40 55

flf. 75 26 00 85 / 52 23 00 85

flf. 75 26 05 56

BIRGITTE ANTONIUS

Birgitte Antonius, som vi netop har haft den fornøjelse at opleve på scenen ved Horne

revyen, har lavet mange musikprojekter med børn og unge, og nu har hun sammen med

Mette Tarbensen også skrevet en lærebog, "Krudtugler, toner og taktarter", Bogen hen-

vender sig til musiklærere i 3.-6. klasse. Den giver læreme nogle metoder til at skabe
musik sammen med børnene. Bogen er udkommet på forlaget Dansk Sang.

Tillykke til Birgitte med udgivelsen af bogen.

HVEM KAN HJÆLPE?

Billeder af det gamle klubhus fra 1938 på Horne Stadion.

Vi har i Horne Sognearkiv ikke billeder af det gamle klubhus, men skulle der væ-

re nogen, der ligger inde med nogle sådan, er vi meget interesseret.

Alle billeder som er taget på Horne Stadion, hvor klubhuset indgår som en del af

billedet kan bruges.

Ring eller kom op tilos på Arkivet, hvis I har noget.

Horne Sognearkiv, 1. sal Hornelund Ældrecenter, tlf. 2461 5550
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nov. 24.11.2012
24,11.2012
25,11.2012
26.11,2012
27.11.2012
28.11.2012

dec, 02.12.2012

03.12.2012
04.12.2012
10,12.2012, 12,12.2012
16,12.2012
21.12.2012
26.12.-

28.12,2012
jan. 09.01.2013

19.01 .201 3
.febr. 13,02.2013

marts 13,03.2013
15.03.-

17.03.2013

23.03,2013
april 10.04.2013
juni 02.06.-

09.06.2013

AKTIVITETSKALEN DER 201 2

Home 4H. Julemarked
Home Havekreds. Julehygge i Homehallen
Julemarked på Hornelund
Horne Pensionistforening. Lysbilleder fra Australien
Horne ldrætsforening. Generalforsamling
Familie & Fritid, Julehygge på Horne Kro

Spejderne. Loppemarked
Horne Pensionistforening. Sang og oplæsning
Home Gospel Kor. Julekoncert
Home Pensionistforening, Sang og musik
Homelunds Venner. SBngafien
Juleoptog
Juletræsfest

Julebadminton
Homelunds Venner. Sangaften
Højskoledag i Horne
Hornelunds Venner. Sangaften
Hornelunds Venner. Sangaften

Gymnastik. Forårsopvisning, Oksbøl og Ølgod

Gymnastik, Lokalopvisning i Hornehallen
Hornelunds Venner. Sangaften

Horne Sportsuge
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tta
g
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F
ø,o.

Lundageruei tlll . l1grne . 580O Varde
Tlf. 75 25 02 35 . Mob,: ?3 84 98 21

T]DGAVE I\TR. 325
STOF SENESTITøRDAGDEI{ 5. JAN.
UDKOMMER SENEST
LøRDAG DEN 19. JANUAR.

T'DGAVE NR. 326
STOF SENEST LøRDAG DEN 16. FEB.
UDKOMMER SENEST
LøRDAG DEN 2. MARTS
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SMEDE- os Ii|I\SKINFORBETNING A

Aut. VVS-inst

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Tlf.7s 26 0l 55

E|R,
KLOAK.

v/Chr. Gram. Sdr. Mallevei 15' Horne
Tlf. 75260163 - bilttf. 21226801120330163

JOHN BORC HANSEI{
HOR!{E - 6to0 YAfiDE - TLF:75 26 (n 93

sKo. D.AMETø,. HERRITø'

v/t-isbe{h Stig. Øgadvei 33 . l-lorn€' 6800 Vorde

AFETERI
Horne

,f@*g 
laråts Park

v,w
Mødelokaler op til ca. 100 Pers.

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

Telefon ?5 26 02 30
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