
Vyrryt#tllt>l !!t!l!t! r l lt t la

tlll. årgang nr.316 sepJokt 2011
arr:tYltli-tll!

Uddeler Martin Ørts Hansen ved den nye Dagli' Brugs,

Fredag den 26. august indbød Dagli'Brugsen til traktement på parkeringspladsen for

kundeine i forbindelse med "åbning" af den "nye" brugs. Ca. 150 havde på forhånd købt

spisebillet og borde og stole var stillet frem på parkeringspladsen. Slagterafdelingen i

SuperBrugsån Nr. Nebel leverede maden som bestod af grillet svinekam med kartoffel-

salat og frisk salat til. Dertil kunne øllvand og vin købes'

Kundeine hyggede sig og glæder sig over både flaskeautomat, nyt indgangsparti og

senest bakeoff, som gør at Brugsen nu selv kan bage rundstykker, franskbrød og andet.

Det nye overdækkede indgangsparti kom også til sin ret, da en regnbyge pludselig for-

styrrede arrangementet.
En hyggelig eftermiddag/aften hvortil Erling Jensen havde forfattet en sang. Tak for den!

Linda Møller



DAI\.EL%
€AUT. EL-INSTALLATøR 6

www.don.el.dk
Døgnvogt Tlf. 75 25Ol 6

Ndr. Bounumvel 11

6870 Ølgod

Tlt.75 24 12 33

Fax 75 24 10 88

HORNE
MURERNE'll

NYBYGGERI

VEDLIGEHOLDELSE

RENOVERlNG

MODERNE STALDBYGGERI

HORNELUND 498 HORNE
6800 VARDE

TLF 75 26 04 67 | MOBIL 23 68 89 50

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 75260214

Ing.: Morten'Henneberg,75260316

Ilorrre
j-rog-ål T o rrrre rf orretnin g
"lfry stadionvej 3, Horne

Trfi75260214

. BOLIQBIQQEBI ,r!5rirTrår. tNDvSTBIayQqEBI ///// a$ ._ /////t LANDBBUesayeqEBr //F$#*NWo PBITIOSHUSE
. EEPAAABTI0NSABBEJOE
. PSoJEKTEBINQAPAYQqEgt

Rlbevel 35 . 6800 Varde ' Tlf. 75 21 22 80

0skar s Autoværksted ApS

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

Højvangen I
Horne,6800 Varde

Fax:75 26 08 08

EINHAMGKCI
16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 02ll, Fax: 75 26 03 96

STøT VORE ANNOI{CøFER . OE STøTTER OS



Høstfest i Horne Hallen lørdag den 24. september 2011tra kl. 18.30 - 01.00

Musikken leveres i år af Linde og Skovhøj.
Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 22. september på tlf. 75

26 03 52.

Mad kan bestilles på Horne Kro tlf. 75 26 00 19 eller i Hallens Cafeteria tlf. 75 26 03 52.

Mad og drikkevarer må gerne medbringes.

Husk selv at medbringe seruice og bestik.

Der vil blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten,

Udvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen,
ldrætsparken, Gymnastikforeningen, ldrætsforeningen og Sogneforeningen

GENERALFORSAMLING ]

Home Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. oktober 20il kl. 19.00 i Horne Haltens mødelokåle

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 15. oktober.
2ar.

Horne Støtteforening/Eva Guldager

HORNE IDRÆTSFORENTNG - GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

onsdag den 30. november 2011 kl, 19.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægte1ne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 20. november
2011.
ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om
foreningen.

Horne ldrætsforening/Dora Harck

sTøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS 3



IDRÆT OM DAGEN

Så er det tid til start på idræt om dagen'

Onsdag den 28. september kl. I - 11 i Hornehallen

Nu er det tid til lidt motion, der er god plads i hallen, så der kan sagtens være mange

flere.

orror.lrr sig om at dyrke motion på egne betingelser, Der er ingen aldersgrænse, alle

kan være med, der er mange muligheder:

Gymnastik, badminton, bordtennis, billard, bob, indendøns kroket eller stavgang'

Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madsen'

Gymnastikken er fra kl. I - 9.45.

Pris pr, gang er uændret 20 kr, 'kaffe 15 kr.
p.s. ÅVeieftågere kan være med gratis indtil 1 ..november, dog betales 15 kr. for kaffe'

Så koh og pråv om det er noget for dig, vi har det vældig hyggeligt sammen.

Vel mødU Thomas, Grethe og Herdis
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VOLLEYBALL

Så skal vi ha'gang i volleyball i Horne igen.

Vi håber på god opbakning igen i år, og håber at endnu flere vil slutte sig til os for at få

lidt motion og hygge.

Vi stirter træningen onsdag den 5. oktobet 2011 kl. 20 - 21.

Så hvis du er meiiem 18-99 år, skal du være hjertelig velkommen til at møde op til træ-

ning i Horne Hallen eller kontakte Lene på tlf. 60 88 60 STeller Søren på tlf. 40 41 65 84.

Vi glæder os til at se dig,

ffiw

BILLARD trw
Så er billardsæsonen startet. Der er stadig åben træning for alle mandag kl. 19-20:30'

Tag naboen med og kom om og spil noget billardl Billard er ikke et spil, som man behø-

veiat have trænet til iflere år, som mange tror. Ligesom alle andre afdelinger i HIF er

der også i billard plads til os alle! Både til os, der ikke er så gode, men også til dem, der

er ret gode! Så kom om og spil noget billard med os om mandagen fra 19 til 20:30 og se

om det er noget for dig! 
BiilardudvargeuMichaer Arbertsen



INDVIELSE AF CYKELSTIEN LANGS GUNDERUPVEJ

Lørdag den 24. september
med start fra Horne kl. 10.00

Fra Gunderupvejcykles videre til Sdr, Mallevej 15, hvor Berit og Chr. Gram invi'

terer på sandwich og kaffe.

Kommunen giver øl og vand,

Skulle der være nogle som gerne vil med, men som det måske kniber at cykle,

kan der også køres i bil,

LøB

Vi løberfra Horne skole hver onsdag kl. 18.30 her iefteråret. Vi har så tænkt, at vi i

vinterperioden vil løbe lørdag eftermiddag. Til foråret vil vi så igen løbe en hverdagsat

ten.

Vi vil løbe på forskellige niveauer, alt efter løbernes behov. Måske er der nogen, der vil

træne til et motionsløb, vi sammen kan melde os til - for hyggens skyld eller for at have

et må|.
De bedste løbehilsner fra Ole Graversen og Bente Dinesen

UDSTILLING AF MODELTOG I HORNEHALLEN

Vi kommer igen søndag den 24. oktober kl, 09.00-16.00

Samkørsel med flere private anlæg på ca. 150 meter skinner.

Mulighed for køb, salg og bytte
Mere info 40 14 77 41 v/Klaus Balzarsen

flotme l(to Goile s elslcobilmofulokaler.

Hlrygelig lvostue og krohave.

W lcverer ogs& mnd ud af huset

W ses hiken Kirsten & Kart
I:rE 752600rC

På Horne Kro - er maden altiil go' E-rnail:
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FAMILIE OG FRITID

Julemarked onsdag den 23. november på Horne Kro kl. 18.30

Kom og oplev, at kroen bliver omdannet til et sandt julemarked. Kom og gør en god

handel, der vil være flere boder, eks juledekorationer, tasker glasting mm,

Så husk pungen, hvis du vil have nogle ting med hjem tiljulen.

Vi starter med en lækker menu, som Kirsten tryller frem. Hvad det bliver, ved vi ikke,

men det dufter nok lidt af jul. Derefter kaffe med småkager. Senere vil der traditionen tro

være amerikansk lofteri med mange fine gevinster. Drikkevarer kan købes.

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

lemmer,

Husk tilmelding senest den 19. november til Britta Guldager tlf. 27 18 38 08. eller på

e-mail britta quldaqer@hotmail.cgm

TV - SYD

Familie og Fritid arrangerer tur til TV-SYD i Kolding

Mandag den 7. november kl. 17 - ca.22.30

Programmet forventes at blive følgende:
Vi mødes ved Home Hallen kl. 16.50. Kl. 17 afgår bus mod Kolding.

lbussen serveres deren sandwich og øllvand. Ca. kl. 18;45 ankomst med præsentati-

onsvideo Kl. 19,00 prøven på aftenens udsendelse følges fra studiet. Kl. 19.30 kaffe og
wienerbrød mens aftenens udsendelse følges på skærmen. K|.20.15 rundvisning ihu-
set, bl.a. studiet og redigeringslokaler, og kl. 21.15 vender bussen hjemad. Under hele
anangementet er der en af TV-SYD s medarbejdere tilstede, og efter kaffen vil der blive
lejlighed til at stille spørgsmå|.
Prisen for denne tur er 100 kr, for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer.
Pga. forudbetaling til TV-SYD er der bindende tilmelding senest den 6. oktober til
Ruth 75 26 00 78 eller Britta 75 26 05 01 - træffes bedst efter kl. 17

Salg af hralitets hundefoder

Et produkt fra Henne Pet Food

Læs mere på WWWÅMCB.DK eller

rlng 6172375t1 hverdage efter 17.00

Carsten Bittdrer, tundagervej 50
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Horne ldrætsbrening
Byder velkommen tll

REW
201{

LøRDAC D. t NOVEilBER

KL.le.30

I HALLEN

Itlld:
Katrine Plauborg Schmidt - Birgitte Antonius - Lene Vig Nielsen
Maria Plauborg Schmidt - Susanne Aarhus - Mette Thøstesen

Heidi Lykke Ellegaar:d - Sarah Kaalund Hansen
Carsten Nørgård - Thomas Sønderskov

REVYEN 2011

Lørdag den 5. november er der atter Revy i Horne Hallen.

Denne gang med et hold, der sjældent er set så stort, hele 10 skal på scenen for at fyre

den af med lidt af hvert, alt sammen med det ene formål at underholde med lokal revy

når det er bedst!

Vi håber, at der vil komme rigtig mange, for ikke bare er der revy, nej ldrætsforeningen

afslutter også året med uddeling af forskellige pokaler og andre spændende ting.

Snyd ikke dig selv for denne aften med en revy, der er endnu bedre end den gode revy

sidste år.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen fra HIF og Revyholdel

Th' til banko i Hornehallen hver torsdag
kr. 1e.30 og støt lok"*-H;å; 

tub,ben

@Q
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SANGAFTEN PÅ HORNELUND

Også i år afholder Hornelunds Venner sangaften på Hornelund.

Følgende onsdage kl. 19.30.

(Datoer rettet iforhold til sidste nr. af Horneposten).
Første gang onsdag den 12. oktober, og derefter den 9, november, 14. decem-

ber, 11, januar, 8. februar, 14. marts, og vi slutter onsdag den 11. april.

Vi byder på kaffe med brød a'15 kr.

Traditionen tro kommer der mange, og alle er velkommen.

Hornelunds Venner

HøSTFEST PA HORNELUND PLEJECENTER

Hornelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

HøSTFEST på Hornelund Pleiecenter 4. oktober kl. 18.00

Underholdning og musik ved Henning Hansen.

Der er spisning + kaffe og kage, og prisen for hele aftenen er 75 kr.

Husk: tilmelding senest torsdag den 29. september til Oda Overgård på tlf. 75

26 02 41 eller lngrid Graversen på tlf . 75 26 03 77
Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING

Alle møder begynderkl. 14.00

Dato Foredraqsholder Emne

26.09 lnoelise Wenzel, præst Et socialt enoaoement

03.10 Lars Bom. oræst En fortællino

10.10 Chris Hansen Lysbilleder fra 'Jeg havde også en farm i Afri-

ka"

17.10 Bennv Blumensat Fra fænosel til alterbord

24.10 Ame Smalbro M. A. l. sanq oo musik

31.10 Pasoaard Tøi

07.1 1 Annette Vinter Hedensted Hånden på hjertet "Hvofor har vi det så skidt,

når vi kunne have det så oodt?"

14.11 Lis Vig Fortæller sammen med 2 indsatte fra Sdr,

Omme stabfænosel

21.11 Lissi Starup Musikalsk undefioldning med 3 harmonika +

trommeslaoer

2011

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



GYMNASTK PÅ HORNELUND 
N

Starter fredas den 2, september kl. 10 - 11 os derefter hver tiiSil%irilTi,:,1r.,

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

Tistnrp Dyrektinik

STHå(

JULEMARxeo pÅ HoRNELUND

Æ&Afholdes i år søndag den 27. november kl. 14.00

Kom og vær med til at gøre eftermiddagen rigtig hyggelig. Alle er velkomne.

Vi starter med julemarked kl. 14, og derefter vil der være mulighed for at hygge

sig sammen med beboerne på Hornelund til kaffe med kage, som kan købes for
25kr.
NB. Hvis der er nogen, der har julemarked ting og sager, som de vil forære
til Julemarkedet, vil vi meget gerne om I vil aflevere det på Hornelund og
helst senest tirsdag den22. november lige over middag. Tak.
Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vo-

res tegning og salg af medlemskort for sæsonen21fl12.
Hornelunds Venner er glade for denne støtte, men skulle der være nogen der
brænder for et medlemskab, kan altid man henvende sig til foreningens formand

Oda Overgård, eller ved ån af vore arrangementer.
Hornelunds Venner
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Så er det igen tid til en Sangaften' Så syng da Danmark lad hjertet talel!

SANGAFTEN

Søndag den 6. nov. kl. 19.00 gymnastiksalen på Horne Skole

Katrine lngwersen og Hans Overgård fra Viborg vil med ord og toner præsenterer nye

sange og salmer, men vi skal selvfølgelig også synge sange vi kender i forvejen.

De vil præsentere sangenes baggrund, hvorefter de vil lede og akkompagnere fælles-

sangen.

Vi sår frem til, at rigtig mange igen vil opleve en hyggelige og oplysende aften i fælles-

sangens ånd.

Alle er velkomne.

Entre voksne inkl. kaffe/the med brød: 50 kr.

Entre bøm/unge u/16 år inkl. sodavand m/brød 30 kr.

fl !10

*ftr
På gensyn
De arrangerende foreninger: Horne ldrætsforening, Horne 4 H, Horne Gymnastik'
forening, Menighedsrådet, Familie & Fritid og Sogneforeningen,

HORNE SOGNEARKIV

Efterlysning af konfirmandbilleder
Vi er i sognearkivet i gang med at opdatere vor samling af konfirmandbilleder.

I arkivet har vi registreringer tilbage fra 1909, men mange af dem er halvdårlige

kopier,
Så hvis I har et originalt konfirmandbillede, vil vi gerne låne det, så vi kan få det

scannet, og derved få fremstillet et rigtigt billede.

Også gamle skolebilleder fra Stundsig, Bounum og Horne Skoler har interesse,

Ja, alle gamle billeder som har relation til Horne Sogns historie har interesse,

men vigtig er det, at man har navne og ca. årstal med.

Alle som kan bidrage til sognets historie med arkivalier eller bare en snak om

sognet er velkommen til at besøge os.

Vi hartil huse på Hornelund, 1. sal, og har åbent den 1. og 3. tirsdag i hver
måned fra kl. 14 - 17 eller efter aftale.
Tlf,75 260527 Mobil24 61 55 50

Horne Sognearkiv/Leif Sønderskov.
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HVORDAN SIKRER VI OS DEN BEDSTE SKOLEGANG FOR

HORNE SOGNS BøRN?

Historie:. I foråret 2009 kom Varde Kommunes politikere i tanke om at det var en god ide

at fleme 7, klasse fra de mindre lokale skoler,

. Der var bred folkelig modstand, og det resulterede i at skoleme fik lov til at be-

holde 7, klasse O.
. I efteråret 2010 kom så Varde Kommunes sparekatalog 2012, hvor der blandt

andet var foreslået at Horne skole skulle nedlægges, trods at skolens økonomi

pr. elev var under gennemsnittet for kommunen og et klassegennemsnit, der lå

på kommunens gennemsnit.

. lgen stod sognet sammen. Der blev skrevet mange fornuftige høringssvar. Vi

fik lov til at beholde skolen, men det blev som en filial af Tistrup Skole.

I forbindelse med at der b\ev stemt om skolenedlæggelser, fik politikerne sne-

get fiernelse af 7. klasse med ind af bagdøren, så det der blev lovet fra politisk

side, holdt i knaP halvandet år! @

Hvorfor:. Kan vi stole på politikerne? Hvad sker der, når de finder ud af, at der ikke er

sparet det de forventede ved sparekatalog2}l2?
. Hvordan vil forældrenes indflydelse være ved en filialskole? Vil man ikke nemt

blive trynet af "storebro/' som jo fortsætter med deres oprindelige ledelse. Nog'

le forældre vil nok vise interesse, men der vil også være mange, der synes at

det virker uoverskueligt at få indflydelse.

. Hvad sker der med kvaliteten af undervisningen, når 2 på hinanden efterføl-

gende klasser bliver under 28 elever og skal samlæses?

. Kan en filialskole tiltrække kvalificerede lærere?

. Hvordan sikrer vi, at vores lille samfund forbliver en samlet enhed, og hvordan

sikrer vi fortsat tilflytning, så vi kan opretholde børnehaven - som jo kan lukkes

hvis den når under 35 børn, og mister vi den, mister vi samtidig fødekæden til

skolen?

\ . Hvordan sikre vi os ikke fortsat at blive offer for nedskæringer og kvalitetsfor-' 
ringelser på skoleområdet?

. Hvilke muligheder har vi for at sikre den bedste skolegang for Horne Sogns

bøm?

Har du lyst til at høre mere, så kom til november.mødet i Horne Vision den 14.

november og lad os få debatten i gang?
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Vestjylland Afdeling arrangerer Plantemarked i Tambours have, Bredmosevej 21,

6800 Varde, ved Karlsgårde Sø.

Traditionen tro atrolder Vestjylland Afdeling efterårsplantemarked den sidste lørdag i

september.

På plantemarkedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter til haven, samt an-
dre haverelaterede ting. Kom og gør en god handel og få en snak med andre planteinte-

resserede, eller gå en tur i det 30.000 m2. store parkanlæg. Tambouns Have har også
plantesalg. Madkurven kan medbringes. Der er også mulighed for at købe kaffe, kage, øl

og vand i kiosken.

Alle er velkomne til at sælge planter. Husk, det skal være sunde planter og fri for skade-

dyr.

Alle - både medlemmer og ikke-medlemmer - er velkomne til at møde op for at købe
planter, eller har man bare lyst til at kigge, er det også i orden.

Frientrå til plantemarked og parkanlægget.

Tilmelding til plantesalg og yderligere information:
Lisbeth Broholm, tlf. 75 29 87 00, mail: lisbethbroholm@mail.dk

Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19.30

Vestjylland Afdeling arrangerer Taghaver, tagterrasser og vandopsamling
Kulturhuset i Ølgod

Per Malmos holder foredrag om emnet og kommer meget ind på mulighederne for at

bruge regnvandet som en ressource i stedet for at lede det til kloakken.

Entre - 50 kr. inkl. kafie.
Tilmelding senest 8. oktober 2011 til Lisbeth Broholm, tlf. 75 29 87 00, mail: : lis'
bethbroholm@mail.dk

Lørdag den 19. november kl. 14.00.

Juledemonstration i mødelokalet i Horne hallen.

Helle Bom, der ejer firmaet DEKO LlVlNG, kommer og fortæller om årets trend inden

for dekonationer, ophæng og anden pynt til advent og jul.

De fremstillede ting bliver sammen med en mængde andre gevinster bortloddet, når

kafien er drukket.

Alle er hjerteligt velkomne - det bliver helt sikkert en både god og hyggelig eftermid-

dag.

Entre inkl. kaffe med hjemmebag. Alle er velkomne,
Medlemmer: 40 kr. lkke medl.: 50 kr.
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Nu starter gymnastikken
i Horne.
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Horne Gymnastikforening
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Sommerferien er godt overstået, og vi er ved at være klar til en ny sæson i gymnastiksa-

len. Sæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39 (26.'29. september).

Alle hold træner i skolens gymnastiksal.

Det har ikke været nemt at få kabalen til at gå op, og i skrivende stund har vi ingen in-

struktør til Puls og Styrke, og vi mangler hjælp til pigeholdet. Så er der nogen blandt vore

læsere, som har lyst til at prøve kræfter med et gymnastikhold, så hører vi gerne'

Bemærk at der lidt ændringer i klasse-inddelingen på nogle af holdene, og nogle hold

har fl yttet træningstider

Generelt for alle hold gælder, at vi gerne vil have jer til melde til via måil senest

den 21. september, så vi kan se, hvor mange deltagere, der bliver på de ånkelte

ho1d.

Man kan stadig deltage de første tre gange på et hold inden man afgør, om det er

noget for en.

HUSK Tilmelding - senest den 21. september pr. mail til
Lene-brianhansen@mail.tele.dk med navn og hold

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen -75 26 00 05/40 25 4977 eller mail. lene-

brianhansen@mail.tele.dk

Bestyrelsen:

Lene Jensen, formand tlf. 75 26 00 05/40 25 49 77

Berit Gram, kasserer tlf. 75 26 01 63

Trine Gram, sekretær tlf. 5127 57 98

Susanne Pedersen, dragter/tøj tlf .23 84 4213
Hanne Burkarl tlf. 20 94 04 69

Vigtige datoer i løbet af gymnastiksæsonen:

29. oktober 2011 Børnedag i Ølgod Hallerne

19.november2011 BørnedagiBlåvandshukldrætscenter
16. december 2011 Fælles juleafslutning i hallen

Februar 2011 Generalforsamling, Tid og sted oplyses i Horne Posten

16. - 18. marts 2012 Forårsopvisning iHelle Hallen & Oksbøl

24. marls2012 Lokalopvisning i Horne Hallen

lcrt14r



Forældre/Barn
Tirsdage kl, 17.00 - 18.00

Første gang 27. september Susanne Pedersen Rikke Dammark

Kontingent 400 kr. inkl. T-shirt 23 84 4213 28 8227 19

Hej alle børn

Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i gymnastiksalen.

Så ta' mor og far i hånden og kom og vær' med.

Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber. Vi glæder os til at se jer til

en ny sæson.

Lopperne 4 - 5 år (fylde 4 år inden årets udgang)

Torsdage kl. 17,00 - 18.00

Første gang 29. september
Kontingent 325 kr. inkl. T.shirt ulla Lindvig Lene Hvolbæk

40 93 01 10

Leg, bevægelse, sang og rytmik. Ditte Hedegård Jessen

Tons og tummel på måtter Maj Christiansen

Funky Kids
Børnehavekl. - 2. kl. - mixhold Anne-Marie Nielsen 24 63 61 60

Onsdage kl. 16.30 - 17.30 Heidi Poulsen 40 50 34 90

Første gang 28. september Lone Harmsen 22 37 75 30

Kontingent 325 kr, inkl. T-shirt Rene Knudsen 20 44 50 19

Dreas Nissen 99 55 46 18

Bemærk! 10 min. info for alle forældre
fra start til første træning.

Hej Piger og Drenge

Er du til funky fede rytmer? SÅ er det nul
- Vi skalspringe på trampolin/Teamtrack
- Vi skal danse Funky
- Vi skal have sved på panden

- Vi skal lege og ha'det sjovt.
Kom og vær med.

l.l
-
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Springhold - mix

3. kl. og opefter
Tirsdage kl. 18.30 .20 .00 Brian S. Hansen Charlotte S. Hansen

Første gang 27. september 20 33 00 95 26 11 84 15

Kontingent 400 kr. inkl. dragt

Bemærkl 10 min. info for alle forældre Lasse H. Gram Maria Schmidt

fra start til første træning.

Går du i 3.k1, og opefter, er frisk og trænger til udfordring, så er vi gymnastikholdet for

dig

Der vil være både spring og rytme, sjov og leg O, Så kom og spring ud i det.

Vi har fået en Teamtrack, så den skal vi også udfordre.

Vi glæder os til at se jer.

Rytmepiger 3. kl. - og opefter
onsOage tZ,+5 - 19.00

Første gang 28. september Janni Vig Lene Jensen

Kontingent 400 kr. inkl. dragt 27 82 84 08 40 25 49 77

Så er det tid til at give den gas igen.

Vi skal lave masser af gymnastik, lege og andet skæg og ballade. Så hvis du er til mas-

ser af sjov, smil på læben og sved på panden, så mød op i gymnastiksalen,

Zumba
0nsdage kl. 19.00 - 20.00 Karin Møller Nielsen

Første gang 28. september 2691 47 16

Zumba Fitness

Zumba er en ny og spændende måde at træne på. Det er nemt at lære og du forbræn-

der masser af kalorier, mens du har det sjovt med at svinge hofterne til skønne latiname-

rikanske rytmer O
Zumba er fitness, der er baseret på dans - inspireret af den traditionelle salsa- samba-

og merengue-musik, som man kun kan blive i godt humør af O
Så har du lyst til at deltage i en glad og anderledes fitness{ime, hvor vi forbedrer vores

kondition samtidig med, at vi har det sjovt, så mød op i gymnastiksalen på Horne Skole.

Husk vand og indendørs sko. Medbring evt. et par strømper til at tage uden på skoene,

da det er en fordel at kunne glide lidt på gulvet.

lc')
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Funktionel træning/styrketræning
Torsdage kl, 19.00 - 20.30

Første gang 29. september
Kontingent 400 kr.

Anette Schmidt

75 26 01 50

Funktionel træning er styrketræning med særlig fokus på kropsstammen (muskelkorset-
tet omkring mave og ryg), men konceptet indbefatter også styrketræning af musklerne i

ben, balder, skulder og arme..

Træningen foregår på et hold, men øvelserne er bygget op, så de kan afpasses til den
enkeltes fysiske formåen.

fræningen veksler mellem styrketræning, stabiliserende øvelser og pulstræning,

Vi vil i træningen anvende forskellige træningsredskaber som f.eks. elastikker,
vægte, redondobold, store bolde, kettle bells.
Forskellige træningsformer som f.eks. effekttræning, ACT-træning, pilates, funktionel
træning vilindgå i programmet.

Holdet er både for mænd og kvinder, unge som jer, der er i den modne alder.
Du har mulighed for at holde din krop i sund form, så giv dig selv lov til at være med på
prøve 3 gange, inden du bestemmer dig for, om det er noget for din krop.

Motionsdamer uden opvisning
Mandage kl. 18.30 - 19.30
Første gang 26. september Jette Poulsen
Kontingent 325 kr. 75 26 03 So

Så er det nu .......Op af stolen .....hen i gymnastiksalen.
Vi skal strække og styrke alle muskler i kroppen.
Få styr på balancen og ha' pulsen op.
Hvad er din undskyldning? -- nej vel.......
Glæder mig til at se jer alle nye som gamle.

Motionsmænd uden opvisning
Mandage kl. 20.00 - 21.00
Første gang 27. september Marinus Poulsen
Kontingent 325 kr. 75 26 03 56

Nå, de herrer - så kan vi igen.
Det må være tiden at fruen synes du skal have bugmuskulaturen strammet op
Så mød op og få rørt hele kroppen.
Vi ses i gymnastiksalen

l.)
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Træningstider sæson 2011 12012
htr

Mandag Tirsdao 0nsdag Torsdaq
Kt. 17.00 -18.00
Forældre/barn
Susanne, Rikke

Kt. 16.30 - 17.30
Børnehavekl.- 2.k|.

blandet
Anne-Marie, Lone,
Heidi, Rene, Dreas

kt. 17.00 - 18.00
Lopperne (4-5 å0
Ulla, Lene, Ditte,

Maj

kt. 18.30 - 19.30

Motionsdamer

u/opvisning

Jette

Kr. 18.30 - 20.00
Mixhold spring og

rytme for 3. kl. - opef-
ter
Brian, Charlotte,
Lasse. Maria

17.45 - 18 55

Piger 3.k|. - opefter
Janni, Lene

Kr. 19.00 - 20.30
Funktionel træning
Anette

Kt. 20 00-21.00

Motionsmænd

u/opvisning
Marinus

Kr. 19.00 - 20 00
ZUMBA
Karin

mrcffi
PRIMO DANMARI(A/S

' DK€862 Tistrup
Denmark

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

l.l
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Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup .t11.7437 69 30 j sydbank.dk

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisbefi StiS. øgoÅ,ei 33 . Florne. 6800 Vorde

h)
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Nybolid Varde
vlJesper Brorson Hansen
Tbroegade 7,6800Varde
ilf.75 212424



tidsrummet august - maj.

September 5. + 19. November 1.+28.
Oktober 3. + 17, + 31 December 12,

l{oRNE 4H 2011

7. okt. Årsmøde i Horne Hallen

11. nov. AKTIV NAT tilden 12. nov.

?. nov. Sangaften på skolen. (nærmere besked følger)

2. dec. JULEFROKOST

Vælg de holdbare løsnlnger:

r Llmprodukter af høl kvalltet

r Totallsrnlnger

o Punktllg leverlng

r Konkurrenced)4gtlge prlser

r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Undervlsnlng I korekt vålg
og brug af klæbestoffer

r 40 års erfarlng

Tlf. 762tt024o
F8fJ. 75 911 O39
w.pki.dk. pkiopki.tk
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pga. den våde høst har Sdr. Malle Maskinstation købt en ny mejetærsker med
larvefødder.

Mejetærskeren kan påmonteres plukkebord, så den også kan høste majs.
Sdr. Malle Maskinstation tilbyder også at crimpe korn og majs samt tilsætte syre.

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 : metteeqsgaard@hotmail.com, Tlf. nr. : 25 1 3 6548

VELKOMMEN TIL HORNE
VWVW.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: annemetteie@qmail.com, Tlf. nr.: 2299 1 360
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SKYTTEFORENINGEN KLAR TIL EN NY SÆSON

Så er Tistrup Skytteforening klar til at starte den nye vintersæson under

Tiskuphallen.
Vi kan tilbyde skydning med riffel og pistol cal'.22, samt luftriffel og luftpistol.

Din alder er uden betydning, alle kan være med, børn, voksne, unge og ældre, og så
kan børn, forældre og bedsteforældre skyde samtidig, så det er en rigtig familiesport, og

det er aldrig for sent at begynde at skyde.
Alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i Skytteforeningen, det kræver kun, at
du møder op. Vi glæder os til at byde velkommen til gamle såvel som nye skytter.

Vi skyder hver mandag og torsdag fra kl. 19 - 21, første gang mandag den 12.

september.

Kom så hurtigt du kan, vi er lige startet, når defte blad udkommer. Har du f.eks. en

stressende hverdag, er skydning ikke blot en dejlig sport, men også en god måde at
træne koncentration og afslapning på. Det sociale samvær er vi mange, der nyder godt

af, du er også velkommen til at være med.

Kontingent for sæsonen 2011112 er 1 25 kr. for børn og 225 kr. for voksne.

En serie koster 20 kr. for bøm og 25 kr. for voksne.
Pistolskydning cal:22 koster 35 kr. for en serie, luftpistol30 kr.

Der gives rabat hvis der skydes cal.22 og luft samme aften.

Der vil som sædvanligt,blive afholdt skoleskydning for Horne og Tistrup Skolers 5.

klasser. Eleveme vil blive orienteret på skolerne, men vil du være godt forberedt, skal du
måske overveje at være med fra start, der står dygtige instruktører klar til at hjælpe dig i

gang.

Savnerdu yderligereoplysninger, så ring tilLeila påtlf.75 260233ellerSvend Åge på

flf.75 29 94 09,

Vel mødt i Tistrup Skytteforening/Bestyrelsen

@
Hodde -

ffi=il^I TØMFIEFI
Østpanken 24 . 6El40 C]ksbøl
30 50 13 75 / 75 eEl O€i SlEl
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TOILETBYGNINGEN INDVIET

Den 28. august blev der afholdt et super godt arrangement i Vikingelunden - Skovens

dag - og ved den lejlighed blev både den nye toiletbygning og den stationære ACT-bane

indviet af Sogneforeningens formand Kurt Burkarl på hans sædvanlige gode, humoristi-

ske og finudige måde.

At toiletbygningen virkelig har været savnet ses tydeligt af, at der 5 dage efter ibrugtag-

ningen er helt opbrugt af toiletpapir og papirhåndklæder!

Som tidligere skrevet skal der ugentlig rengøring og jævnligt opsyn til, og der er allerede

rengøringshjælp frem til november. Tak for det!

Fremadrettet forestiller vi os, at rengøringshjælperne påtager sig jobbet en fast uge, som

de så år efter år har ansvaret.for, indtil de selv "siger op", så Sogneforeningen ikke hvert

år skal have det store arbejde at finde ca. 30 hjælpere, Skulle man blive forhindret i at

passe "sit job" isin faste uge, kan man finde 6n at bytte med.

Vi vil hænge et skema op på skabet i toiletbygningen, hvor I kan skrive jer på, eller I kan

maile jeres hjælp til: aksel.hansen@privat.dk. Meld jer som hjælpere - hold jer nu ikke

tilbage!

Der er mange, vi skylder tak for, at vi nu er i mål med toiletbygningen. Tak til sponsorer'

ne og hjælperne i forbindelse med opstillingen, fliselægningen og tilslutningen af el, vand

og tank.

Stor tak til Støtteforeningen, Sydbank, Sdr. Malle Maskinstation, Tistrup-Bounum Smed

og Arne Albertsen' 
Horne sogneforening

TORVEDAGSNøGLER

Torvedagsudvalget

-P

Nøne Alt6 1 - 6870 Ølgod -nf.75 24 443;3

24 STøT I'ORE ANilO}ICOREB JDE STøTTER OS



SKJERN BANK PÅ TORVEDAGEN I HORNE

Skjern Bank deltog i år for første gang
med en stand på Torvedagen i Horne.
Traditionen tro var der rigtig mange mødt
op - og dermed var der også mange gæ-
ster i Skjern Banks stand, der fik sig en
snak om økonomi samt deltog i Skjern
Banks konkurrence.
På billedet ses Anne Grethe Forsom, der
blev den heldige vinder af en grill pakke til

1.000 kr. fra "Slagteren mad med mere" i

Varde.

Gavekortes overrækkes af Kirsten Søren-
sen fra Skjern Bank.



Den sikre skolevej er sponseret af lngrid, Søren, Klaus, Julie ...

Andelskassen har sponseret refleksveste til de nye skoleelever i 0.'klasse
på Horne Skole - eller egentlig er det lngrid, Søren, Klaus, Julie og alle de
andre kunder i Andelskassen, der har sponseret vestene. For uden kunder,
ingen sponsorkroner.

Skolestart er ensbetydende med mange små, nye trafikanter, der færdes i trafikken -
måske på egen hånd for første gang. Andelskassen har sørget for, at det bliver lidt
nemmere at få øje på børnene, når de går eller cykler til skole - de har nemlig forsynet
alle elever i 0. klasse med refleksveste.
Ved samme lejlighed fik alle elever på skolen lektiebøger, blyanter og linealer af Andels-
kassen, men det er især de mindste elever og deres refleksveste, som folk i Horne vil
lægge mærke til.

- Uanset om vi kan lide det eller ej, går vijo mod mørkere tider nu. Om nogle uger er det
mørkt, når børnene skal til og fra skole, og så har sådan en refleksvest stor betydning,
når det gælder om at blive set i trafikken. Derfor er vi meget glade for, at Andelskassen
på den her måde kan være med til at gøre den lokale skolevej mere sikker for børnene
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her i området, siger Kirsten Lauridsen, der er kunderådgiver i Andelskassen.

Vestene1ever op til gældende krav, og det betyder blandt andet, at de kan ses mindst

140 meter væk. Når man bærer en refleksvest, nedsætter det risikoen markant for at

blive ramt af en bil i mørket, Det er især vigtigt, at bøm har traflkvest eller andre reflekser
på i de mørke måneder, fordi de er små og kan være svære at se.

Kunderne som sponsorer
Det er dog Andelskassens kunder, der skal have æren for refleksvestene og uddelingen
af skolematerialer.

Kirsten Lauridsen forklarer: - Andelskassen har altid været et pengeinstitut, der har fokus
på kundeme. Derfor er det kun naturligt, at vi giver noget af sponsorværdigheden videre
til vores kunder. For det er jo kun fordi, vi har så mange gode kunder, at vi eksempelvis
kan sponsere refleksveste tilde nye skoleelever.
- Vi har fokus på, hvad der tjener kunderne bedst, og det drejer sig altså både om råd-
givning, der gør en forskel, og om at være medvirkende til at skabe et levende og trygt
lokalt miljø. Når man så får mulighed for at give et bidrag til vores børns sikkerhed, så
ligger den jo lige til højrebenet, lyder det med et smil fra Kirsten Lauridsen.

rmr@
Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8.20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 Ol44
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Bhdef rffiorrrer
D.jnmr
HORNEPOSTENS REDAKTION

Birtha Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, tlf. 752203 67, birthaschmidt@mail.dk

Eding Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Vatde, tlf .7526 0074
Leif Søndeskov, Lundagervej 30, Home, 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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Lrndagervei 44 . Horne . 68OO Varde
Tft-rsz6oz3s. Mob.:23 84 !t8 21

MENU TIL HøSTFEST
HORNE HALLENS CAFETERIA

Hvide og røde sild, karrysalat, æg og tomater
Varmrøget laks på salat bund

Rødvinsmarineret svinekam
Lasagne

Kylling Chap Suey
Kartoffelsalat med rukola og pamasanflager

Rostimed kartoffelmos

Salat og brød

Daim is
Chokoladesnitter og Hindbærkage

Prefozola og Brie ost

3 retter 150 kr,, som betales ved indgangen

Horne hallens cafeteria tlf. 75 26 03 52
Sidste frist for bestilling onsdag den 21. september
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KIRKETIDER

Søndag 18.09.2011 kl. 09.00
Søndag 25.09.201 1 kl. 10,30 Høstgudstjeneste
Søndag 02.10.2011 kl, 09.00
Søndag 09.10.2011 kl. 10.30
Søndag 16.10.2011 kl. 09.00
Søndag 23.10.2011 lngen
Søndag 30.10.2011 kl, 10.30
Søndag 06,11.2011 kl. 09.00 Atlehetgens*
Søndag 13.11.2011 kl. 10.30

,fu

ff.ved gudstjenesten på allehelgens dag nævnes de personer fra sognet, der er døde i

det forgangne år.

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig ilf. 75 26 40 Ss
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne flf. 75 26 00 42
Horne Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen
flf. 75 26 00 85

flf. 75 26 00 78

MENU TIL HøSTFEST
HORNE KRO

Vi laver hele menuen som tag selvbord

Sild, karrysalat, æ9, tomat, forskellig fisk

. Hønsesalat med ananas

Svinemørbrad med pæresalat, farseret kalkun, kalveschniEler
forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt brød

Frisk frugt, hjemmelavet is, blåbær kage med hvid chokolade
samt andre desserter

3 retter 150 kr., som betales ved indgangen.
Horne Kro v/ Kirsten og Kurt Hansen, tlf. 75 26 00 19

Sidste frist for bestilling onsdag den 21. september
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AKTIVITETSKALEN DER 201 1

sept. 24,09.2011 Plantemarked i Tambours have

24.09.2011 Høstfest

okt. 02.10.2011 Spejderne. Loppemarked

04.10.2011 Hornelunds Venner. Høstfest på Hornelund Plejecenter

07.10.2011 Horne 4H. Årsmøde

12.10.2011 HornelundsVenner.Sangaften

23.10.2011 Modeltog. Udstilling i Hornehallen

25.10.2011 Horne Støtteforening.Generalforsamling

nov. 05.11.2011 Horne ldrætsforening. Revy

06.11.2011 Spejderne. Loppemarked

06.11.2011 Horne Gymnastikforening. Sangaften

07 .11.2011 Familie & Fritid' Bustur til TV Syd i Kolding

09.11.2011 HornelundsVenner. Sangaften

19.11.2011 HorneHavekreds. Juledemonstration

2g.11.2011 Familie & Fritid. Julemarked på Horne Kro

27.11.2011 JulemarkedpåHornelund
30.11.2011 Horne ldrætsforening. Generalforsamling

dec. 02.12.2011 Horne 4H. Julefrokost

04.12.2011 SPejderne.LoPPemarked

14.12.2011 HornelundsVenner.Sangaften
16'.12.2011 Juletræsfest

18.12.2011 JuleoPtog

2012
jan 11.01.2012 Hornelunds Venner. Sangaften

28.01,2012 Horne Menighedsråd. Højskoledag i Horne

febr. xx.02.2012 Familie & Fritid. Køb, salg og byttemarked husholdningsartikler

xx.02.2012 HorneGymnastikforening Generallorsamling

08.02.2012 HornelundsVenner.Sangaften

marts 14.03.2012 Hornelunds Venner. Sangaften

24.03.2012 Home Gymnastikforening. Lokalopvisning

april 11.04.2012 Hornelunds Venner. Sangaften

17.04.2012 Familie & Fritid. Generalforsamling

LOPPEMARKED

Til støtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe

Den første søndag i hver måned afholder Lopperne loppemarked på Hindsigvej 29

i Horne fra kl. 9.00 - 12.00

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej. Priserne snakker vi om.

lF
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Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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Andelskassen
- sommen kon vi mere

Vi tror på fremtiden - og vi tror
på dig. Få et lån i Andelskassen.

Elaempelvis:
. Boliglån til førstegangskøbere: 4,85 o/o*

. Byggekredit: 4,45 o/o*

. Billån med mulighed for at springe ydelsen over: 5,95 0/o*

Kom ind i Andelskassen og fortæl os, hvad du ønsker at låne penge til.

*Forudsætter 
a I m i ndel i g kreditvu rdering. Renten er va riabel.

Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde . Telefon 87 gg 39 50 . wwwandelskassen.dk

Ånc{elskusse*n 'cn dr:i ,rl [,]arsiu,: AnrJE-.1:rk,:ller:; Liau{,1 Av/:,


