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TORVEDAG VAR MED HøJ SOLSKIN TILSANDT GAVEREGN

Denne sammensætning med alt det andet på en traditionel Torvedag gjorde dagen
helt igennem vellykket.
Torvedagsildsjæl så det batter.
Ja vi snakker her om Niels Ølgaard Madsen

(billedet) der nu gennem mange år har været en

mand der popper op midt i festlighederne, og det

var heller ingen udtagelse i år. Niels havde en

check med på over 48.000 kr. Penge som Niels

tilvejebringer ved salg'af de tirfg, som vi i dagltg-

dagen går og kasserer, men som Niels altså

omsætter til rigtige kontanter. Det er gennem de

sidste 15 - 20 år blevet til over en % million kr,

Penge som Niels altså ikke stikker i sin egen

lomme, men donerer til Torvedagsudvalget, Det

er da en ildsjæleindsats man kan tage og føle på.

Vi kan ikke takke Niels nok for hans indsats, men

vi ved også, at han brænder for dette arbejde, og

vi håber og tror han forsæfter i mange år endnu.

Selv om Niels' enmandspræstation sagtens kan stå alene, var der i år endnu en donati-
on, Det var Syd Energi, der havde en check med på 122,500 kr. Et beløb som tilfaldt
Horne ldrætspark for indlæggelse af Fibernet i hele sognet, en installation som Syd

Energi afsluttede her i foråret. Næsten halvdelen af sognets husstande er nu tilsluttet
hurtig internetforbindelse.

UDSTILLING AF MODELTOG I HORNEHALLEN
1O ÅRS JUBII.IEUM

Vi kommer igen søndag den 21. oktober kl, 09.00 - 16.00.

Samkørsel med flere private anlæg på 150 meter skinner.

Mulighed for køb, salg og bytte.

Mere info 4014 77 41 v/Klaus Balzarsen.
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GENERALFORSAMLING

Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. oktober 2012kl.19.00 i Horne Hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 13. oktober

2012
Horne Støtteforeninq/Eva

HORNE IDRÆTSFORENING

Horne ld rætsforen ing afholder generalforsamling

tirsdag den27. 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.
Horne ldrætsforeni Harck

HORNE IFS PRÆMIESPIL

Så nærmer tiden sig, hvor vi trækker sidste trækning på de gule præmiespilkort. Sidste'
trækning bekendtgøres i Ugeavisen i uge 40.

Herefter vil vore sælgere komme rundt og sælge de nye kort. Et kort koster 100 kr.

Halvdelen af det indkomne beløb udtrækkes som præmier. Der er i alt 12 trækninger.
Der udtrækkes hver måned

1 præmie å 300 kr.

2 præmier å 200 kr,

3 præmier å 100 kr. og

x antal præmier a 50 kr, efter antal solgte kort, i år 28 stk.

De udtrukne numre bekendtgøres i Ølgod Ugeavis og på Hornes hjemmeside

www'Horne-Varde'dk' Tag godt imod vore sælgere' 
præmiespirudvarget

r
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Kan Horne
undvære sine
institutioner?

Eller har vi kræfterne og viljen?

Med fokus på de spørgsmål har Vision Horne besluttet at indkalde
borgerne i Horne Sogn og skoledistrikt til møde på

Horne Kro
tirsdag d. 13. november kl. l g.OO

Dagsorden:
1 Velkomst - valg af ordstyrer
2lndledning af aftenens emne ved Karl Haahr (fmd f. B&U

udvalgetA/arde kommune)
3 Debat i grupper
4 Valg af ny vision
5 Afslutning

Vision Horne 21111112

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 .6882 Tlstrup . tlf. 74 37 69 30 ; sydbank.dk
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KAN HORNE UNDVÆRE SINE INSTITUTIONER?

Det dramatiske fald i børnefødsler på landsbasis går

ikke udenom Home.
lkke alene fødselstallet afgør vores dagplejeres og insti-

tutionens bømetal. Til- og fraflytninger og brug af tilbud
udenfor Homes skoledistrikt kan hurtigt ændre billedet,

Med relativt få bøm er vi sårbare.
Sammenholdt med..at presset ovenfra på de mindre
skoler og institutionef næppe mindskes i de kommende

år, er der ikke noget der taler for, at vi i Horne har råd til
at lægge os for godt til rette i hængekøjen.

Spørgsmålene er alvorlige:
Kan Home undvære sine dagplejere, sin bømehave, skole og SFO?
Skal Home undvære sine dagplejere, sin bømehave, skole og SFO?
Hvad kan vi gøre, hvis vi skal undgå nedlæggelser eller nedgraderinger?

. ændredeinstitutionsstrukturer?
o ændret indhold?
r ændrede fysiske rammer?
. øget markedsføring?
. tilføj selv flere,,..

Har vi kræfteme og har vi viljen?

Med fokus på de spørgsmål afholder Vision Home det årlige borgermøde på Horne Kro
tirsdag den 13. november kl. 19.00. lndleder til mødet bliver formanden for Børn og
Undervisnings-udvalget iVarde Kommune Karl Haahr. Se annoncen andetsteds i bladet.
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Lundagervei tl4 o Hornc . 680O Varde
Ttf. 75 26 02 35 . Mob.: ?3 849821

UDGA\Æ l{R æ4
STOF SET{EiT LøRIIAG ]IEI{ 10. ]{OV.
UDKOTIHERSEilEST
LøRDAG DEI{ 24. I|oI'ETBER

UDGAVE ilR.325
STOF SENEST Lrørur,AG tlEit 5 JAIrt.
UDKOIIII,IER SEI{EST
LøRDAG DEN 19. JAI{UAR
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GYMNASTTK'Æ..N zo12t1t ''""ffd
Vi er ved at være klar til en ny sæson i gymnastiksalen. Vi begynder traditionen tro i uge
39 (24. - 27. september). Alle hold træner i gymnastiksalen på skolen.
Vi har instruktører til alle hold, så det er rigtig dejligt, men vi mangler et bestyrelsesmed-
lem, så skulle der blandt vore være læsere være en, der har lyst til at prøve kræfter med
bestyrelsesarbejdet, så hører vi gerne.

Vi mangler også flere damer og ftænd på mandagsholdene, så kom prøv om det er
noget for dig.

lgen i år vil vi geme have jer til at tilmelde via mail senest den 16. september, så vi kan
se, hvor mange deltagere, der bliver på de enkelte hold.
HUSK at det er de tre første gange indtil efterårsferien, at der mulighed for at prøve
forskellige hold af.

HUSK tilmelding - senest den 16. september pr. mailtil
Lenebrianhansen@omail.com med navn, adresse, fødselsdato og hold,

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen - 4025 4977 eller ovenstående mail,

Ret til ændringer forbeholdes

e srøT voRE ANI{oNcøRER - DE srøTTER os

sæson 201212013

Mandag Tirsdaq Onsdaq Torsdao
Kr. 17.00 - 18.00

Forældre/barn
Rikke og Lene

Kr. 16.30 - 17.30
Funky Kids

Børnehavekl. - 2.k|.

Mixhold

Anne Marie, Lone,

Rene, Dreas, Ditte

& Diana

Kr. 17.00 - 18.00

Lopperne(4-5år)
Ulla, Lene, Maj,

Christina & Yazmin

Kt. 18.30 - 19.30
Motionsdamer
u/opvisning

Jette

kr. 18.30 - 20.00
Mixhold spring
Fra 3, kl. og opefter
Brian,,Lasse P,

Lasse G oq Emma

K|.17.45 - 18.55
Rytmepiger 3, kl. og
opefter
Janniog Katja

Kt. 19.00 - 20.30
Funktionel træning
Anette

Kt. 20,00 - 21.00
Motionsmænd

u/opvisning

Marinus

Kr. 19.00 - 20.00
Zumba
Karin



IDRÆT OMI MAGEN
iHorne Hallen

Starter onsdag den 26. septem,ber
kl. 9.00 til I 1.00

Bevægelse og samvier er sundt for \Ol
krop og sjæl - også hvis alt ikke mere
er, som det var...
I år har vi,i samarbejde medVorde Kommune,

Center for Sundhedsfremme,fokus på dig, som

hor svært ved at komme ofsted.

Vi er klar til ot tage godt imod dig. 
B[vficOGBEVÅn

Samarbejdet er støttet af Helsefonden. olccuo

øSTER HERREDS SENIOKLUB

Tirsdag den 23. oktober kl. 18.00. Efterårsfest på Horne Kro - spisning, sang og dans. ,

Tilmelding til Helge Linding 75 26 0180/mobit 40 29 45 10.

Tirsdag den 13. november kl. 13.30 i Kulturhuset i Ølgod. Foredrag med forfatteren
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 Andensen 75 24 68 55

Besgrelsen:
Jens ThorhaugeTS 2411 52, Helge Linding 75 26 0180, Jenny Nørtoft 75 24 31 26,
Erik Andersen 7524 68 55, Age Jensen 75 26 03 20
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REI|Y 2012
Lørdag d. 3 november kl. L9.30

I Hallen

Vi ses!

Horne ldrætsforening

REVYH.LDET2'I2 @S
Ane Møller, Katrine P. Schmidt, Birgifte Antonius, Heidi Ellegaard, Susanne Aar-
hus, Maria P. Schmidt, Lene Vig tVielse4 Sarah K. Hansen, Thomas Sønderskov,
Carsten Nørgaard.

Et "stort" hold, der vil underholde med revyen: "Lidt har også ret" den 3. november.
I skrivende stund er vi kun lige i opstartsfasen, så intet ligger fast om noget som helst,

dog er det sikkert at vi vil forsøge at lave er revy, som alle forhåbentlig kan more sig
over.

I pausen uddeler HIF pokaler til årets navn mm., og der kan købes kaffe.
Vi glæder os til en stor aften med et stort revyhold og ikke mindst et stort publikum!

Hilsen HIF og Revyholdet.
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HORNE HALLENS CAFETERIA TILBYDER SPISNING FøR REVY

lørdag den 3. november kl. 18.30

Revy menu
Kyllingebryst ifolie med champignon og tomater

Athen marineret kartoffelfad med peberfrugt, feta og lime
Blandet salal og brød

Pris 75 kr.

Madbilletter kan købes i Horne hallens cafeteria og Horne Brugs
til og med onsdag den 31. oktober.

IN DENDøRS FODBOLD 201212013

Selvom udendørssæsonen stadig er i fuld gang, skal vi så småt til at tænke på indefod-
bold.

Træningen vil foregå om fredagen, og starter fredag den 26. oktober. Træningstidspunk-
terne kan ses i Ugebladet og på www.horne-varde.dk, ugen før træningsslart - træ-
ningstiden er 1 time.

lndendørs fodbold er mindst lige så sjovt som udendørs, og der spilles kampe mod an-
dre.klubber. Der vil også være mulighed for at komme til stævner. lndefodbold tilbydes
fra årg. 07 og ældre.

Hvis du kunne tænke dig at spille indendøns fodbold i den kommende vinter, afleveres
neden stående blanket (i udfyldt stand) i postkassen hos Mark Thygesen, Ølgodvej 1s,
6800 varde

senest den 20. september 2012.

Spørgsmål kan rettes til Mark Thygesen på flf.
www.dbujylland.dk

2720 7310, eller se mere på

EQ

Klip

Spillens navn: Årgang: _(fx lggg)

Adresse: Postnr. og by:

Forældreunderskrift: Ttf.:
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AFTENTUR MED FAMILIE OG FRITID

Den 26. september 2012 kl. 19

Vi besøger Ravhuset v Bjarke Holtzmann Ve$erkærvej 10, 6830 Nr. Nebel.

Bjarke er designer, guldsmed, ravsliber med egen værksted og butik.

Bjarke vil fortælle om sit arbejde, derefter er der mulighed for at kigge rupdt i butik

og værksted og handle, hvis man har lyst. Bjarke serverer kaffe, vin og snack,

Vi mødes ved Brugsen kl. 18.30 og kører sammen derom.

Tilmelding til Britta på tlf. 2718 3808 senest den 24. september.

Gratis for medlemmer.

lkke medlemmer 20 kr.

Der kan købes medlemskort denne aften.

Julehygge onsdag den 2S.november på Horne Kro kl. 18.30

Julen nærmer sig med raske skridt, derfor vil vi gerne invitere dig/jer til en

hyggeaften på Home kro.

Kirsten har fået frie hænder i sit køkken 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 Guldager tlf. 2718 389!.

PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS

Lørdag den 29. september kl. 10.00 - 13.00

Plantemarked i Tambours Have
Traditionen tro afholder 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 haveinte-

resserede, eller gå en tur i det 30.000 m2 store parkanlæg.

Tamboum Have har også plantesalg.

Madkurven kan medbringes, og der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i

kiosken.

Fri entr6 til plantemarked og parkanlægget.

Plantesælgere skal melde sig til Lisbeth Broholm, tlf. 75 29 87 00 eller lisbethbro-

holm@mail.dk.

Tilmeldingen skal ske senest torsdag den 27. september.

fl*-*
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Torsdag 11. oktober kl. 19.00
Foredragsaften i Kulturhuset, Vestergade 5, Ølgod
Seniorgartner Kim Greiner underholder med billedforedraget om "Den romantiske Have
på Frederiksberg", Landbohøjskolens Have.
Kim Greiner er forfatter til bogen "Fra høj hat til gummistøvle/' fra forlaget Borgen og
den handler netop om Landbohøjskolens Have og med bygninger, kunstværker og hvad
der ellers hører til.
Det hele er krydret med anekdoter og finurligheder, og vi får historier om havenymfer,
heksedoktorplanter, storm P malerier m.m. så foredraget er langt mere end et havefore-
drag. Se mere på www,rejsefortaelling.dk
Pris: 75 kr, Prisen dækker entre, kaffe og kage
lnfo: Lisbeth Broholm, tlf. 75 29 87 00
Tilmelding til Lisbeth Broholm t\t,7529 87 00 eller- mail lisbethbroholm@mail.dk senest
søndag den 7. oktober

24. november kl. 14.00
Julehygge i Homehallens mødelokale

mmffi
PRIMO DAI\TMARI( A/S
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
\JYrrl/rrl/. p ri m o I i ste r. co m
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HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den22. september 2012tra kl. 18.30 -
Der er genvalg til musikken, så den leveres også i år af Linde og Skovhøj.

Der er mulighed for bordreservation i hallen.senest torsdag den 20. september på tlf.
7526 0352,

Mad kan bestilles på:

Home Kro tlf. 7526 0019 eller i Horne Hallens Cafeteria tlf. 7526 0352.

Mad og drikkevarer må gerne medbringes. Husk selv at medbringe service og bestik.
Der vil også i år blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten.

Høstfestudvalget

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

MENU TIL HøSTFEST
HORNE KRO

Vi laver hele menuen som tag selvbord.
Forskellige fi skefonetter

Kylingesalat med bacon og karrydressing
Hjemmebagt brød

Marineret kyllingefi tet

Kalveschnitzler med rodfrugter
Svinekam stegt som vildt

forskellige slags kartofler, salater og andet tilbehør

Frisk frugt, hjemmelavet is, æbletærter med cremefraiche
Gulerodskage med valnødder m. mere

3 refter 160 kr. Betales ved indgangen,
Horne Kro v/ Kinsten og Kurt Hansen.

Tlf. 75 26 00 19 eller mail kirsten,hansen@surfmail.dk
Sidste frist for bestilling onsdag den19. september
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MENU TIL HøSTFEST
HORNE HALLENS CAFETERIA

Hvide sild, karrysalat, æg og tomater
Persille pandekager med laks og rejer

Oksefilet
Tomat marineret kylling

lndisk karry kartofler med peanuts

Spidskålssalat, rødbedesalat og ass. salat på fad

Brød

Ost og kager

Menu pris 165 kr.

Horne Hallens Cafeteria tlf. 75 26 03 52

Sidste frist for bestilling onsdag den 19. september

- Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 75260144
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HøSTFEST PA HORNELUND

Hornelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

Høstfest på Hornelund den ,l9. september'2012 kl. 18.00

Underholdning og musik ved Henning Hansen.
Der er spisning: Hovedret, dessert + vin samt kaffe og småkager
Pris for hele aftenen er 100 kr.

Husk tilmelding senest mandag den 17. september til:
Oda tlf. 7526 0241 eller mobil 4024 4881

Grethe tlf. 7526 0116 eller mobil 2445 8830

GYMNASTIK PA HORNELUND

Starter fredag den 7. september 2012 fra kl. 10.00 - 11.00, og derefter hver fre-

dåg samme tid.

Ledere Grethe Ladefoged og Solvej Bruun, som vil sørge for at I bliver rørt samtidig

med social hygge.

Det er gratis for alle medlemmer af Hornelunds Venner.

Mød op, det er en hyggelig formiddag.
Homelunds Venner

SANGAFTEN PA HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19.30.

Vi starter onsdag den 10, oktober 2012o9 derefter 14. november, 12. december,
9, januar, 13. februar, 13. marts og 10. april.
Vi serverer kaffe med brød til 20 kr,

Sæt kryds i kalenderen, det plejer at være nogle hyggelige aftner, og all er velkom-

men' 
Hornelunds Venner

SINDBEBG TøMMEHTIANDEL øLGOD
Nøne A116 1 - 6870 ølgod -Ttf.75 24 4/-33
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HORNE
PENSIONTSTFOPENINq

2012
Dato Forcdragsholder Emne
01.10 Anefte Vinter Hedensted Hånden på hjertet, hvorfor har vi OeGkidtlt

vi kunne have det så oodt
08.10 Bente Brix Hansen "Uno'Diqe iAustralien som 6&årio
15.10 Mette oq PaulNøru0 Lanqs den iyske vestkvst
22.10 Lis lngermann Om en tur hun har gået op gennem .tiiianO på

hærveien som luksus vaoabond
29.10 Pasgaard Tøi
15.11 Anders Bunde Provst Er der noget at grine af, når man bliver gam-

mel?
12.11 Niels Skovsen Lysbilledforednag: Lufikaptajn i de tossedes

panadis

19.11 Niels Jdroen Jensen Kaj Mund og Sandemose
26.11 Hans Hansen Lysbilleder fra Australien
03.12 Ema Vestemaard Sang gg oplaesning
10.12 Ame Smalbro M.A.l. sanq oq musik

Bestyrelsen:

Ellen Damsgaard

Erik Sørensen

Kirsten Christensen
Kirsten Jeppesen
Hans Thomsen

Tlf. 7526 0663 / 2014 7563
Tft.7526 0215
Ttf .7526 0147
Tfi.75260257
Ttf. 7526 0203

øLGOD SQUARE DANCE CLUB

Vi er.en lille forening af danseglade personer, der danser i Ølgod Byskoles Aula hver
mandag aften fra kl. 19 - 21,45,
Vi starter den 17. september 2012.
Danseme er opdelt i 3 sværhedsgrader: 1. hold er begyndere, 2, hold er let øvede og 3.
hold er øvede,

vi har i år fået ny caller (Jan Mikkelsen, Ørgod) som sørger for, at vi får os godt rørt.
Vi kunne godt tænke os flere dansere, så hvis du har lyst, så mød op, De[sjoveste ville
være, hvis du kan tage din mand/kone eller bare en partner med, men det år ingen be-
tingelse,

Prisen for 10 lektioner er 275 kr. Der er 10 lektioner om efteråret og 10 lektioner om
foråret.

Hilsen ØSDC/Kurt Christensen og Hans Otto Ctausen
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Nyboligl Varde

a lJesper Brorson Hansen
Toraegade 7,6800Varde
Tlf. 75 2L 24 24



KROKET

Her bringer vi slutstillingen i amtsturneringen, som er færdigspillet:
Ml - 4. plads, A1 - 2. plads, A2 - 1. plads og går videre til holdfinale
82 pulje 3 - 6. plads, 82 Pulje4 - 4. plads, C1 Pulje t - 4. plads

Cl Pulje4 - 1. plads og går videre til holdfinaler, hvor vindeme går videre til landsme-
sterskabet iVildbjerg den22. og 23. september.

Lørdag den 1. september afholdt vi lørdagsstævne. Der var 88 deltagere som dystede
med hinanden. Vindeme blev:

Ml pulje l: 1. Kristian HedegårdiOrla Andersen; Sole - 2. Evald Møller/Børge Thom-
sen, Ansager
Ml pulje 2: 1. Ejvind Jepsen/Egon Lauridsen, Oksbøl- 2. Sinne Johnsen/Harry Dahl,
Lyhne

Ml pulje 3: 1. Anni Ladefoged/ Karsten Ladefoged, Horne - 2. Jan Grenå/Anton Gade,
Vesterhede

M2 putje {: 1. Margit Gydesen, Horne/Kirstine Knudsen, Ølgod - 2. Bente Gimmer/ Kurt
Kristiansen, Varde
M2 pulje 2: 1. Grethe Bech/Kaj Bech, Billum - 2. Anne Marie Jensen/Jes Jensen, Home
Al pulje 1:1. Arne Jensen/Tommy Vang, Ølgod - 2.Asta Hansen/Kristian Hansen,
Horne

A2 pulje 1: 1. Lis HolUKnut Holt. Høm - 2. Sonja Nielsen/Jens Kr. Møller, Tistrup
Æ pulje 2: 1 Ellen Møller/Anne Marie Baungård, Nordenskov - 2. Frede Sørensen/
Svend Kristensen, Varde
Bl pulje 1: 1. Frede Markussen/Gurli Markussen, Askov- Vejen - 2. Henry Jannsen,
Askov Vejen/Mogens Pedensen, Næsbjerg
82 pulje 1: 1. Ellen Thomsen/Aage Thomsen Høm - 2. Rita Jepsen/Elty Simonsen,
Oksbøl

Clpulje 1: 1. Svend Aage Jepsen/ Michael Vermehren, Kvong - 2. Eaith Rasmus-
sen/Kirsten Jeppesen, Horne

mw

Tistnrp Dyre

LlrTt\t
linih

(

Torvet 4 6862 Tistrup
Tlt.70.261680
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Tistruphallen.

vi kan tilbyoe skydning med riffel og pistol cal 22, samt luftriffel og luftpistol.

Oin ånerår uOen neryining, alle kån være med, børn, voksne, unge og ældre og så kan

børn, forældre og beåsteforældre skyde samtidig, så det er en rigtig familiesport, og det

er aldrig for sent at begynde at skyde,

Alt hvaå du har brug ior 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 måndag og torsdag fra kl. 19-21, første gang mandag den 10' september'

Kom så hurtigt du kån, vi er lige startet når dette 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 atitapning på. Det sociale samvær er vi mange der nyder godt

af, du er også velkommen til at være med.

Kontingen[for sæsonen 2012t13 er 125 kr. for børn o9225 kr. for voksne.

En serie koster 20 kr. for børn og 25 kr' for voksne.

Pistolskydning cal:22-35 kr. for en serie. Luftpistol 30 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. Eleverne vil ili1e orienteret på skolerne, men vil du godt være godt forberedt

skal du måske overveje at være med fra start, der står dygtige instruktører klar til at

hjælpe dig i gang. Du er velkommen til at prøve tre gange, før der skal betales

medlemskontingent.

S.un.r du ydeitige oplysninger, så ring til Leila på tlf. 2175 7447, eller Svend Åge på

SKYTTEFORENINGEN KLAR TIL EN NY SÆSON

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

ilf.7529 9409.

Vel mødt i Tistrup Skytteforening.

STøT VORE AIINO}ICøRER. OE !3TøTTER OTI

Bestyrelsen

SUPER PREMIUM Salg af Super Premium hundefoder
,sanrt diverse hundeudstyr, læs mere
i

på www.arncb.dk eller ring 61223?50

efter kl. 17.00 - Garsten Eøttcher,
Lundagenrej 50

il$in*,il.l|l9GET$
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DAGLi BRUGSEN, HORNE

Fredag den 31. august var der lagt op til fest på Brugsens parkeringsplads. Sidste år
inviterede vi Brugsens medlemmer til et måltid mad og lidt hygge i forbindålse med om-
bygningen af Brugsen.

Dette arrangement havde vi lyst at gentage i år og ca. 140 købte spisebillet til aftenen. I

år stillede vi et telt op, som kunne rumme ca. 90 pensoner,'- vi ville sikre os mod en evt.

regnbyge, som drillede sidste år.

Vejret viste sig.fra den gode side, og der var en rigtig hyggelig stemning både i og uden-
for teltet på parkeringspladsen fra 17.30-21 .00,

Menuen bestod af grillet svinekam m. kartoffelsalat og frisk salat inkl. øllvin, som natur-
ligvis blev leveret fra slagterafdelingen i SuperBrugsen Nr.Nebel.

Henning og Bent sad i hjørnet af teltet og sørgede for hyggelig baggrundsmusik. TAK for
det, - det lykkedes også at få publikum med på en fællessangO
Erling Jensen havde også i år forfattet en sang til anledningen, som vi fik kopieret og delt
rundt så alle kunne synge med - mange tak for denO
I forbindelse med annonceringen til denne aften kunne der købes nøgler til 20 kr. hvor
der var hele 3 nøgler som passede til hængelåsen. Gevinsterne var 3 gange gavekort på

1.000 kr. til køb af varer i Brugsen. Alle nøglerne var ikke blevet udsolgte, men blev det
hurtigt i løbet af aftenen, og 3 heldige vindere blev fundet:
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1. Lone Christensen, Hornelund

2, Jens Hansen, Klokkedoj

3, Natasja Brinch Tobiasen, Mælkevejen

De deltagende børn ca. 10 stk. blev overrasket af Martin, som delte is ud'

Det er rigtig dejligt, så mange møder op til defte arrangement. I år var vi ca. dobbelt så

mange sbm sidste år, og vi håber at kunne gentage succesen til næste år også.

Tak for deltagelsen og på gensyn i Brugsen/Britta, Linda & Martin

ERL]NG JENSENS SANG TIL GRILLAFTENEN DEN 31. AUGUST 2012.

Mel: Sur - sur - sur

Dagli Brugs

Med forretnings-sus
Byder os - på grill - og hygge

Der gør - børn - og voksne - trygge

Hip huna
Detskal Brugsen hå.

Grunden til

At - vi ta'r - til grill.

Er - at Martin - han leverer
Stemning god - i brugs - præsterer

Med - sit"sjak"

Vi - dem sige - TAK.

TAK - de får
For - at godt - det går

Så - vor by - har fin forretning
Der - har positiv - beretning
Føler - sig

Hjemme-du-og-jeg.

Helt unikt

Ekspederer kvikt
Unge - med et smil - om munden

Og et venligt blik - til kunden
Derfor skå
Også TAK- de hå.

Som et hotd

Sammen-spiller-bold.
AnnMarie - bare spreder
Godt humør - sig ingen - keder
Fest- og brus

I vor Dagli Brugs.

ilEnatica
Boul{dc A/S Stadionveil6,Horne
DK-68fi) Varde Tlf: 7526 OZLL Fax: 7526 0396

VINTERSF*T
KRIEMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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{. rk. fra venstre: Mikkel Lindvig, Rasmus Dinesen, Dennis Jeppesen, Jesper
Espensen
2.rk.lravenstre:Sune Pallesen, Sune Spiker, Jonas Eistrup, Simon Pedersen og
Jacob Juul Andersen. Bagerst de to trænere Thorkil Lindvig og Palle Pallesen

VILDBJERG CUP 2012

Traditioner skal holdes,
på dette.

Derfor var det også med lidt bange anelser, at vi i år drog af sted til Vildbjerg. De (Vild-

bjerg Cup)havde flyttet vores campingområde til en mark laaaangt fra banerne. Aldrig
har vi gået så mange kilometer og set så få kampe, - skyldes også lidt at de lå stort set
lige oven i hinanden, Jeg er helt sikker på at næste år, så har alle en cykel med.

Dette tiltrods så blev det igen et rigtig godt stævne, drengene fik spillet kampe i sol og

regn - var der nogen, der blev våde?. Og hjemme på pladsen havde vore campingvog-
ne og telte dannet en lang gade, hvor der blev slappet af, lagt planer, plejet skader og

ikke mindst hygget til langt ud på aftenen - og nogen gange lidt længere.
Lidt "sølvtøj" blev det også til år - Vores U 14 drenge vandt Dominos Cup efter mange
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spændende kampe, bl.a. mod et hold amerikanere som var STORE og som omdelte

Sfenff bobjer efter kampen. Vi fik også, som klub, en MEGA pokal for at have delta-

get i 20 år, skulle godt nok ha' haft den sidste år men bedre sent end...

Traditionen tro så er det med en god fornenlmelse, at vi tager hjem fra dette stævne.

Der var os familier, som har været med i mange år, og der var de nye, som skal bære

traditionen videre. For uanset hvad de finder på i Vildbjerg, så er det bare et stævne som

fungerer og som skal opleves - hvad enten man er spiller eller forælder.

ses til næste år - ikk? 
Fam. Lindvig

HORNE SOGNEARKIV SIGER TAK

Der skal herigennem lyde en stor TAK til Horne Sogneforening (Torvedagsudvalget) og

Horne Støtteforening for velvillig behandling af vor ansøgning om midler til indkøb af 2

komplette Komputere og en moderne All-ln-One Laser Printer.

Denne installation gør det overskuelig at gennemføre, den for tiden, nødvendige digitali-

sering af alle vore arkivalier og billeder. Dette arbejde har grebet så meget om sig de

sidste par år, at vi har været nødsaget til at udskifte vores lidt gamle lT, så vi både hurti-

ge og mere præcist kan udføre vore registreringer, Registreringer, som gør det lettere at

søge og finde, hvad vi og andre interesserede nu kan få glæde af.

Homes historie bliver nu gemt og registreret. Dette arbejde kunne godt, for nogen, lyde

som det tunge stof, men når man er engageret i arbejdet rummer det så meget, at man

bliver grebet af det.

Alle landets arkiver er for mange en vigtig brik, når man slægtsforsker, noget vi på arki-

vet godt kan mærke, Slægtsforskning er en stigende interesse blandt både unge og

ældre. Derfor skal vi være gode til at registrere og holde styr på vore kulturelle værdier.

Det være både personlige og foreningsrelaterede oplysninger.

Arbejdet nu og i fremtiden består i at ha' både en digital, men også en fysisk samling,

noget vi på arkivet bestræber os på at udføre efter bedste evne og derved synliggøre for

alle interesserede.

Vi kan ru langt om længe få afsluftet vor registrering af konfirmandbilleder 1909 - 2012.

Vi fik på Torvedagen næsten styr på de sidste. Men konfirmandbilledet fra 1953

mangler vi stadig.

Arkivernes Dag 2012 er den 10. november.

Og vi holder åbent fra kl. I - 12

Alle er velkomne til en snak om næsten alle historiske og kulturelle emner om Horne

Sogn.
Horne Sognearkiv/Leif Sønderskov
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SPEJDERNE

Efter en vellykket Torvedag, med dejligt vejr og glade mennesker i Horne, ,,,}f
tak tiljer, som velvilligt har sponseret gevinster til vores Tombola. 

Hilsen Spejderne

UDLEJNING AF KANOER

Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM - Spej-
derne i Horne-Tistrup Gruppe.
Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 personer.
Det koster 100 kr. pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.
For nærmere information og bestilling kontakt Thomas Sønderskov, tlf. 23 37 37 56.

LOPPEMARKED

Til støtte for spejdeme i Horne-Tistrup gruppe.
Den første søndag i hver måned afholder ,LOPPERNE',

Hindsigvej29 i Horne fra kl, 9.00.12.00.
Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej.
Priseme snakker vi om.

INDSAMLING AF LOPPER

Hans Guldager 2484 10Zs
Thomas Sønderskov 23A7 3756 l

Poul H. Guldager T5260182
Viola Krog T526 0042
Christina Sønderskov 4035 02gs
Claus Holgaard 7526 0419

lF
loppemarked på

Ilotme Kro G oile s els kab firc de lolcale r.
Hyggelig krostue og krohave.

W lnerer også nad ud a! huset

W ses hilæn Kirsten & Kurt
Trc 7526(W9

På Horne Krc - er mndcn altiil go' Eflail:
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TORVEDAGSNøGLER
lgen i år havde Torvedagsudvalget solgt nøgler. Der var næsten udsolgt, og de heldige
vindere er:

1. Pr. Tove Brink Gavecheck til Dagli' Brugsen på 2.000 kr.

2. Pr. Aksel Thøstesen Gavecheck til Mekaniker Anders Jensen på 1.000 kr,

3. Pr. Nathalie Hansen Gavecheck til Oskars Autoværksted på 1.000 kr.

4.Pr. Martin Kadsen Gavecheck til Horne Kro på 1.000 kr.

5. Pr, Ejvind Larsen Gavecheck til Lisbeth Stig Saxofoni på 500 kr.

6. Pr. Bent Sørensen Gavecheck til Horne Hallen på 500 kr.

7 . Pr, Jens Ole Jepsen Gavecheck til Tl,strup-Bounum Smedeforetning på 500 kr.

Torvedagsudvalget siger tak for deltagelsen i nøgle konkurrencen og tak til alle, der kom
og bidrog til at Torvedagen også i år blev vellykket.
På gensyn næste år.

Udvalget

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl' 1e'30 os støt lok"-*Hlå;, 

bben
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TAK FOR EN GOD TORVEDAG!

Lørdag den 18. august var der Torvedag i Home, og Andelskassen var repræsenteret

med Eva, Kirsten og selvfølgelig maskotten Money Bunny. Vejret var pragtfuldt hele

dagen og torvedagen blev både hyggelig og vellykket.

Andelskassen havde konkurrencer for både børn og voksne, hvor det blandt andet gjaldt

om at finde 5 fejl eller at gætte, hvor mange klodser, der er blevet brugt til at bygge vo-

res Lego-hus.

Vinderne af konkunencerne blev:

Børnekonkurrencen (Præmie: 2 x 2 biografbilletter)
Marie Hansen, Horne og Glenn Nikolajsen, Horne

Voksenkonkurrencen (Gavekort til Horne Kro)
Annette H. Christensen, Horne og Jette Enemark, Horne.

De heldige vindere bliver kontaktet af Andelskassen.

LøBETRÆNING

Vi løber stadig fra Horne skole hver onsdag kl. 19.00. Husk at alle kan deltage,
uanset om man er nybegynder, let øvet eller garvet løber.

Hilsen Løbetholdet
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VAGABONDERNE I STUNDSIG

Med dette tema blev årets gadefest i Stundsig afuiklet.
Som noget nyt var der lagt et formiddagsarrangement ind, hvor de tilmqldte blev trans.
porteret rundt i stundsig og omegn på 2 vogne polsteret med halmballer og trukket af
veterantraktor, Chauffører Jan Stig og Erik Thomsen.
I alt 21 deltog og startede ud ved Stundsig skole og blev beværtet med rundstykker ved
Jan Stigs søhytte ved Ølgodvej. Turen gik videre ad den gamle landevej via Abrahams
dam, forbi nybyggeme på Gl. Landevej 69, og videre ud gennem stavskær for til sidst at
ende ved en dejlig nyanlagt skov og en lille oase i Mogens og Lenes have, hvor der blev
serveret grillpølser. Undervejs var der fortællinger fra fortiden om det sete.

Stundsfu-fotkved shænten til etdybthul med vend. Eererlerettil
stenene tit Herrrgården Nørtoh gravet Stcnene blw brændt fr.,*,
teil-låe', nu omdøbt til "Teglgård-
vandhullet kaldes også Abrahams rlam efter en taterfrmilien som sknllc
have haft bolryi skræntcn

T
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DORIS BRODERSEN PÅ VÆRFT

Som mange sikkert har bemærket, hænger kirkeskibet, Doris Brodersen ikke på sin
plads i Horne Kirke,

Under forårsrengøring af kirken blev det konstateret at den bagerste mast på Doris Bro-
dersen var knækket.

Det blev besluttet at skibet skulle repareres, og derfor skulle der findes 6n med forstand
på modelskibe.

Der blev søgt på internettet. Det eneste resultat udover nationalmuseet var Henning
Thalund i Svendborg,

En dag i foråret var Henning Thalund kørt fra Svendborg for at se på Doris Brodersen.
Det viste sig at masteme var gennemgnavet af borebiller.
Den midterste mast var så angrebet, at den pludselig sank sammen. Så var vi vejen

vist, skulle skibet hænge på sin plads igen, måtte der en hel ny rigning til.
Det forventes at Doris Brodersen er rigget med nye master, ræer og tovværk i løbet af
efteråret.

Skibet vil atter indtage sin plade i forbindelse med en gudstjeneste senere på året, men
mere herom i næste udgave af Horne Posten.

Horne Menighedsråd
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KIRKETIDER

Søndag 16.09,2012 kl.09.00
Søndag 23,09,2012 kl. 10.30 Høstgudstjeneste
Søndag 30.09.2012 kl. 10.30 h.-

sønda! Q7.10z0i2 kt. o9.oo W
gllå3 1113;i3:å llln:l'o Æ
Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 75 26 40 55

Horne Kirke - graver Kristen Krog tlf. 75 26 00 85 / 52 23 00 85
Dam Nielsen tlf.7

HORNE 4H

CLEIVI IKKE ANSNNøOET 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 lyst, 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 hvoralt 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 fra 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,

-
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AKTIVITETSKALENDER 201 2

sep. 19.09.2012 Hornelund. Høstfest

22.09.2012 Høstfest

26.09.2012 Familie & fritid. Aftentur til Ravhuset, Henneberg

okt. 05.10.2012 Horne 4H. Årsmøde

07.10.2012 SPejderne.LoPPemarked

10.10.2012 HornelundsVenner. Sangafien

21.10.2012 Udstilling af modeltog i Hornehallen

23.10.2012 Horne Støtteforening. Generalforsamling

27.10.2012 Gymnastik. Børnedag iØlgodhallerne

nov. 03.11.2012 Horne ldrætsforening. Revy

04.11.2012 Spejderne. Loppemarked

10.11 .2012 Horne Sognearkiv. Arkivernes Dag 2012

13.11.2012 VisionHorne.Borgermøde
14.11.2012 HornelundsVenner. Sangaften

17,11.2012 Gymnastik. Børnedag i Blåvandshukldrætscenter

24.11.2012 Horne 4H. Julemarked

24.11.2012 Horne Havekreds. Julehygge i Hornehallen

27.11.2012 Horne ldrætsforening. Generalforsamling

28.11.2012 Familie & Fritid. Julehygge på Horne Kro

dec. 02.12.2012 Spejderne, Loppemarked

12.12.2012 HornelundsVenner.Sangaften
16.12.2012 JuleoPtog

21.12.2012 Juletræsfest
jan. 09.01.2013 Hornelunds Venner. Sangaften

19.01 .2013 Højskoledag i Horne

febr. 13.02.2013 Hornelunds Venner. Sangaften

marts 13.03.2013 Hornelunds Venner. Sangaften

15.03.-

17.03.2013 Gymnastik. Forårsopvisning, Oksbøl og Ølgod

23.03.2013 Gymnastik.LokalopvisningiHornehallen
april 10.04.2013 Hornelunds Venner. Sangaften

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stzusvej 7, 6800 Varde, tll,75 22 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

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38
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fistrup-Bolf,num
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v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
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JOHIiI BORG HAI{SEX
xoere : Eioo veaoe . nr: 7s zs s gg

sKO. qAMETøI. HERRTIø'

v/Lisbeh $ig . øgoÅ/ei 33 . l'lome. 6800 Vqrde

AFETERIA
Horne

'@dråtsPa
Mødelokaler op til ca. 100 Pen.

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