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43. åryang nr. 333 apriUmaj 2014

GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER

Derafholdes generalforsamling på Hornelund mandag den 14. april kl. 19'00

Dagsorden ifølge vedtægten' 
Hornerunds Venner

I DETTE ilUTNERAF HOR]TEFOSIEII BLÅ.:
iuets stre H, *ets konfirmarder, forårets og sornrrrcrens begivenheder
sant refurater fa generalsamlingø i Høne Sogneforening Horne ldrætspak.

MANGEL PA SELVDICIPLIN

Obtte UitteOe er taget den 1. marts

2014 kl. 16.00 og overskriften er jo fuld
dækkende. Her har en bruger af vores
udmærkede miljø affaldsstation totalt
misforstået ideen med stationen. Hvis
ikke brugeren får røde ører ved synet
af dette billede, så er det jo mangel på
selvdisciplin. Ganske enkelt.

ULVE PA HORNEEGNEN

Markbogen 1683 viser, at navnlig enlige gårde og små landsbyer i Øster Horne Heneds

vidtstrakte heder led stor skade af ulve, således Fruerlund i Horne Sogn.

I Stauskjær i samme sogn var der dengang "en gård i heden, hvorpå et gammelt gan-

ske hus. Gården led stor skade, (af ulve) såsom den lå i vild hede"
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I(ÆRE FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE TIL BøRN I BøR.

NEHAVEN REGNBUEN

I inviteres hermed til familiebanko

Vi skal have en hyggelig eftermiddag med familiebanko søndag den2714 kl. 13.30 i

Horne Skoles gymnastiksal. Der er mulighed for at vinde flotte præmier og der kan

købes kaffe, the og kage m.m.

Overskuddet af dagens arrangement vil Støtteforeningen Guldgruppen bruge til red-

ningsveste til børnehaven. Børnehaven kan godt lide at bruge Vikingelunden. De tager

hve-rt forår på skovlejr dernede, men søen kan være farlig, og vi vil gerne være med til at

sikre trygheden for alle,

Støtteforeningen blev stiftet i maj 2011. Kommunens vedvarende besparelser og mang-

lende offentlig transportmuligheder gør, at vi gerne vil hjælpe til en lidt sjovere hverdag i

børnehaven.
Vi har gjort det muligt via ansøgninger om fondsmidler, indsamling af sponsorater, hjæl-

per til ved sociale arrangementer, håndklædesalg og småkagesalg til Lanternefesten i

Horne. Vi arbejder også i øjeblikket på en julekalender tiljulen 2014.

Den 5. maj sender vi hele børnehaven med bus til Fiskerimuseet i Esbjerg. Der bliver

koblet en naturvejleder på, og vi glæder os rigtig meget til dagen'

Tak til alle som har været med til at gøre det muligt ved at støtte os.

Håber I vil bakke op om vores bankoarrangement.

Entr6 50 kr. pr voksen (5 Plader)
Entr6 25 kr. pr barn. (2 Plader)

Ulla Linding, Henrik Kobberholm, Gitte Schou og Jeanette Simonsen.

Kontaktperson ved spørgsmålUlla Linding, mobil2120 1516, mail:ulla.linding@live.dk

DAGLI BRUGSEN INFORMERER

Vi afholder den årlige informationsaften på Horne Kro

mandag den 12. maj 2014 kl. 19.00

Brugsen byder på kaffe med kage, mens uddeleren fortæller om året 2013 i Dagli Brug-

sen. Bagefter er der ølsmagning, hvor vi smager på specialø|.

Billetter kan afhentes i Dagli Brugsen senest den 10.mai.

vi håber at se alle vore trofaste kunder' 
Martin - Britta & Linda

PS. Vi gentager succesen fra sidste år og afholder grillarrangement på p'pladsen
i kalenderen nu oq mere infoden 29. auqust. Sæt kryds i kalenderen nu oq mere into tølger senere.
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KROKET

Kroket, ja hvad er det, et spil hvor alle kan være med,

som foregår på græs i det fri, frisk luft vi får på samme tid.

Buer og kugler vi stiller op, køllen kan prøves og lånes nok

træning og energi - det øvelse gir så måske du mester bli'r

snak -hygge -venskab vi får - og der nydes mangen kaffertår

maj - juni - juli er træningen gratis for nye spillere

Mandag - torsdag 13.30 - 16.30

Onsdag aften 18.30-21 .00, da vil vi sørge for, at der er nogle at spille med

Vi håber, at nogle har lyst at være med. Medbring selv kaffe, kop og brød.

VEL MØDT

mw

FORARSRENGøRING - ''GIV EN HAND TIL DIT NÆROMRADE"

Anangementet i september var en stor succes, så derfor vover vi at gentage det -
denne gang med det formål at få alle grøftekanter i Horne Sogn tømt for skrald og skidt,
så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen.
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne, sorterer affaldet til de respektive
"spande", og hele arrangementet slutter med en sodavand/øl på Sogneforeningens
regning. Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd

onsdag den 23. april kl. 16.30 - ca. 18

I alle dele af sognet er der fundet en person, der denne dag vil koordinere arbejdet.
Tøv ikke - meld jer og tilbyd jeres hjælp
Tilmelding til Keld Jochumsen iochumsen@bbsyd.dk, (tlf. 2562 2614) senest lørdag
den 19. april.

SOGNEMøDE -'' NABOHJÆLP''

Der er efterhånden en hel del husstande i sognet, der har oplevet det ganske
lige at været blevet udsat for indbrud.
På denne meget kedelige baggrund er Sogneforeningen blevet opfordret til at afholde
et sognemøde med emnet "Nabohjæ|p".

På mødet kommer fra politiet Keld Reinholdt, Oksbøl og fortæller, hvordan man kan
sikre sin bolig - såvel teknisk som taktisk. Efter denne orientering på ca. 1 time er der
mulighed for eventuelt at danne nabohjælpsgrupper.
Mødet finder sted i Horne Hallens mødelokale mandag den 19. maj kl. 19.00
Alle er velkommen
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5å er vi klor til ACT trening i Vikingelunden

Håber mange så vores fremvisning i Horne hallen i forbindelse med gymnastikopvisnin-

gen og har lyst til at være med til træning i Vikingelunden.

Hvad er ACT træning? (Advanced Circuit training).

Det er cirkeltræning, som både træner muskler, led, sener og ikke mindst kondition. I

virkeligheden bygger den på mange forskellige træningsformer. Grundelementet kom-

mer fra det der kaldes Crossfit og så hentes der elementer ind fra andre idrætsgrene.

ACT kan laves med keftlebells (støbejernskugler i forskellige vægtstørrelser) sandsæk-

ke, forhamre, haktordæk, trækævler, bildæk og selvfølgelig brug af de forskellige red-

skaber på vores stationære bane. Kun fantasien sætter grænser. Man træner funktio-

neille øvelser, styrke og puls og får hele kroppen med.

OPSTART: Mandag den 28. april 2013 - I alt 8 mandage, dog ikke den 2. juni,

hvor der er sportsuge. Sidste træning inden sommerferien bliver søn-

dag den 22.iuni.
Nærmere informationer følger.
kl. 19.00 i Vikingelunden
ACT træning med instruktører (Deltagere skal være over 12 år)

Hvis du tænker, at denne ACT vil være for hårdt for dig at starte ud

med, så kan vi instruere dig i øvelser på naturbanen. På naturbanen

kan mindre børn sagtens deltage.
Der kan vælges i mellem følgende betalingsmuligheder:

120 kr. pr. person for 8 træninger
250 kr. for en husstand for 8 gange

25 kr. pr. person pr. gang

Betaling kan indsættes på konto 7725-5003632 med tekst AN - indbetaler navn.

Vi har diverse spil, som også kan benyttes i det tidsrum der trænes.

Ved spørgsmål kan du kontakte: Anette Schmidt 2074 0513, Tina Hedegård 5093

1567, Lena Mikkelsen 2427 3745 eller Lene Jensen 4025 4977

for Aktiv i Naturen i Horne

TIDSPUNKT:

Hvad får man?

PRIS:

Nøne Æ16 1 - 6trt0 ølgod -Tlf.75 24 4433
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TOUR DE PEDAL 2014

SnarT er det tid igen
til årets TOur de Pedal

-hUsk det er for ALLE
stoRe og små!

Vicykler alle onsDage i maj
klokken nittEn fra P-pladsen ved stadion

Der er mange Præmier undervejs
Det gældEer ikke om at komme først!
Det hanDler om.motion & frisk luft

snak & herligt sAmvær
Meget billigt - kun 2 kr. pr. gang

Der cykles om onsdagen kl. 19.00 - startJlodtrækningskort kan købes fra kl. 18.45.

Mød op sammen med dine børn og tag dine naboer og bekendte med, så vi kan blive

rigtig mange cyklister i år.

Medbring gerne frugt og vand til pausen.
Vi cykler en passende tur - ca. 10-15 km afhængig af vejret med stop undervejs, hvor vi

besøger forskellige spændende steder og trækker lod om sponsorerede gevinster, og i

år vil der den sidste cykelaften blive udloddet en særlig stor gevinst!

Vi cykler følgende onsdage:
7. maj Vi besøger Sognearkivet på Hornelund

14. maj Vi besøger Solveig Bruun på Gl. Landevej
21. ma1 Vi besøger Merete og Jesper Hovaldt i Transbøl
28. maj Vi slutter af med hygge i Vikingelunden

TOUR DE PEDAL- udvalget
Dagmar Kristiansen, Hanne Burkarl, Linda Møller og Else Jochumsen

bor4i I lll
de feqql"

tur,E Lr(E I.EIE N S Z O NE TE RAP r
BALANCE r KROP OG SI,EL

Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne,63OO Varde.

@t ffid*:ur*m*'*: RÅB
'tW.** htit t*tr.i\ *trtÅMt*t
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HAR DU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING?

Hvis ikke vil vi hermed opfordre dig til at gøre detl Dit medlemskab vil støtte og styrke

alle de opgaver og tiltag, som Horne Sogneforening arbejder med - og du vil aktivt

være med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo.

Arligt kontingent: Husstand (par) 200 kr.
Husstand (enlig) 100 kr.

Du kan indbetale i Horne Andelskasse: Reg. Nr. 7725 - konto nr. 5003616 eller betale

kontant til Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18 eller kontakte kasserer Lise Jeppesen på

tlf. 75260266 eller på mail li@liseoqvalle.dk

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn
Horne

BOOKING AF GRILL-HYTTEN I VIKINGELUNDEN

Man vil stadig kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive hængt
blade op i det lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan man skrive sine arangemen-
ter (skriv navn og antal deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har plan-

lagt anangementer på samme datoer.
MEN det skal kraftigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv

om nogen har skrevet sig op til at afholde et arrangement. Det kan give andre mulighed
for at vælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinqe dem!

Vi håber, at grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil

blive brugt flittigt.

Horne

%.@ 
SKAL HoRNE vÆRE MED? %l,r,q**

'\.

Det er nu ca. et år siden "Stafet for livet" blev afviklet på Ølgod stadion, og det blev en

kæmpe succes, derfor håber vi, at der er nogle nye, der gerne vil lægge noget arbejde i

det i år, sørge for at få samlet nogle penge sammen og finde personer, der gerne vil

deltage, ved at gå - løbe eller..... Hvis man gerne vilarbejde med det, så kontakt ar-

rangørerne fra sidste år for at få lidt info. Det ville være så godt, hvis Horne kunne være

med igen iår.
I år er det fra den 14. juni kl. 11.00 til 15, juni kl. 11.00 på Ølgod stadion.
Med venlig hilsen - Heidi og Kurt Poulsen, Ulla og Thorkil Lindvig, Ulla og Ak99j_Hgt99!

bl
*--""*" 
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STøT UONE AiliFMEhER. DE S øTTEN OA



TRAKTORTRÆK VED SDR. MALLE MASKINSTATION

Traditionen tro afholder Varde-Ølgod egnens landboungdom traktortræk ved Sdr. Malle
Maskinstation

Kr. Himmelfartsdag torsdag den 29. maj med start kl. 11.00

Det bliver en spændende og oplevelsesrig dag. Kom og se de store traktorer trække
den 23 tons tunqe slæde over 100 meter.

SKAKFORENING

Er der nogen i Horne, der er interesserede i at spille skak? Vi gør et forsøg.
Vi mødes i Horne Hallen den 4. marts 2014 og den 1. april 2014.

Alle dage den første tirsdag imåneden fra kl. 9.00 tilkl. 12.00.
Vi holder pause kl. 10, hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til en pris å20 kr.
Vi skal selv medbringe skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding, alle er velkommen.

På udvaloets veone. Svend

øSTERHERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2014

Tirsdag
22. april kl. 13.30

Vi besøger Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25,

Esbjerg. Vi kører i egne biler. Rundvisning og kaffe.

Tilmelding til Johannes Nielsen 7524 1151/ 5095 0235 senest 15.

april

Tirsdag 27.maj
k|.19.00

Aftentur til Syd Energis nye domicil, Edison Park 1, Esbjerg. Vi

kører iegne biler. Rundvisning og kaffe. (maks. 30 personer)

Tilmelding til Jenny Nørtoft 7524 3126 / 2336 3998 senest 23. mai

Den 17.-18. juni Tur til Fdhr og Ejdersted
Tilmelding til Jens Thorhauge 7524 1152 I 4055 9152 senest den

1 . april. Betaling senest 8. april på konto 7702-1169610 mærket

nr. 14061701 + nawt. Se særomtale i Horneposten nr. 332

18.-24. august Tur til Færøerne
Tilmelding tilJens Thorhauge 752411521 4055 9152 (Maks.40
deltaqere) senest 1. mai. Se særomtale i Horneoosten nr. 332.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14
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HORNE PENSIONISTFORENING

Der blev afholdt generalforsamling på Hornelund med god tilslutning.

Formand Ellen Damsgård omtalte året som et godt år med god tilslutning til vore møder.

40 - 50 pr. gang. Der har været afholdt 20 møder i alt. Også vores udflugt til Slesvig var

fuld besat. Vi beholder navnet Horne Pensionistforening selv om hovedorganisattonen

nu hedder Danske Seniorer.

Om vor bowling torsdag formiddag i Varde. Det går godt, men der er plads til flere. Det

er imellem kl. I - 10 med en kop kaffe efterfølgende.
Er du interesseret i at blive medlem af pensionistforeningen, kan du henvende sig til Erik

Sørensen, Bjerremose Tlf .7526 0215
Ellen Damsgård takkede for godt samarbejde i det forløbne år.

Erik Sørensen oplæste regnskabet, som viste et mindre overskud.

Valg: Ellen Damsgård - Kirsten Jeppesen og Kirsten Ås Christensen blev alle genvalgt

tilbestyrelsen.
Efter generalforsamlingen holdt vi et lille Bankospil.

Horne Pensionistforening/Hans Thomsen

UDFLUGT HORNE PENSIONISTFORENING

Tur til Assens onsdag den 25. iuni 2014 - afgang fra Horne Kro kl. 8.00

Vi kører direkte til Assens. Undervejs vil vi nyde et rundstykke og kaffe.

Første hold besøger Ernst Samling, beliggende Østergade 57, som er et usædvanligt

museum, der er skabt af sølwarefabrikant Frederik Emst. Faderen, Johan Ernst, grund-

lagde i 1890 en sølwarefabrik, som først i 1900-årene hørte til blandt de største i Dan-

mark og årligt producerede adskillige tons sølvbestik. Begge fabrikanter samlede gam-

melt sølv, men Frederik blev mere end almindeligt interesseret i antikviteter. Han fyldte

lejligheden med fund fra ind- og udland, og da han gik på pension, åbnede han sit hjem

for publikum, ligesom der blev indrettet udstillinger i nogle af fabrikslokalerne. Porcelæn

indtog en særlig plads i fabrikantens hjerte, og han samlede en del ostindisk porcelæn,

ligesom en række europæiske fabrikker er repræsenteret. Blandt disse eksempelvis

Meissen, hvorfra nogle af samlingens bedste stykker stammer.

Der bliver lidt frihed for hold 2 inden start, hvor de kan gå rundt og se på den gamle

hyggelige by og ikke mindst kirken.

Efter vi har nydt vor madpakke kommer vores guide Peter Bendix Pedersen og tager os

med på en tur rundt i den smukke natur omkring Helnæs og rundt i Assens. Vi kommer

forbi halvøen Helnæs, Dreslette Kirke, Turhuse, Hagenskov gods og meget mere.

Hjemkomst Horne Kro kl. 17.30, hvor vi slutter med aftensmad.

Pris 400 kr. pr. person.

Tilmelding senest 10. juni til Ellen tlf. 7526 0663 / 2014 7563 eller Erik tlf. 7526 0215

Horne
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W\,WV,HORNESOG NEARKIV. DK

Et par klik og du er inde på Horne Sognearkivs ny hjemmeside.

Horne Sognearkivs ny hjemmeside er en realitet, og man kan nu surfe rundt på siden,

som henvender sig til dig med relevante oplysninger, men vi vil også løbende være i

dialog med sognets beboere, så vi kan være hinanden behjælpelige med oplysninger

som går begge veje. Et eksempel kunne være. På Arkivet har vi et billede som vi mang-

ler oplysninger til, om de personer som er på billedet, hvor gammel billedet er osv.

Sådanne forespørgsler lægger vi på siden.

Den dynamiske del på siden vtl vi tilpasse efter behov. Det betyder, at hjemmesiden

nogle gange vil skifte karakter og indhold.
Hvis du har brug for et svar på noget lokalhistorisk, kan du skrive til Arkivet under me-

nuen KONTAKT øverst på siden. Det gælder også, hvis du har en god sognehistorie,

du vildele med Arkivet. Så skriv endelig.
Vi håber med hjemmesiden, at vi kan komme i nærkontakt med vort publikum. Det

gælder såvel herboende som forhenværende Horne-borgere, og at vi kan nyde godt af

hinandens viden om lokalhistoriske oplevelser.
Horne

1 864

Den 18. april mindeholdes 150 året for Slaget ved Dybbø|, hvor 700 danske soldater

blev dræbt og 554 såret. Også unge her fra egnen deltog i krigen. Bl.a. gårdfæster Jens

Horsbø1, Bounum.

I Hornepostens december nummer bragte vi uddrag af breve, som Jens Horsbøl skrev

hjem til sin gravide kone Kirsten og børnene Christine og Karen.

Alle brevene ligger i Horne Sognearkiv, og kan læses på www.issuu.com, hvor man

skriver Horne Sognearkiv i søgefeltet, og derefter ruller nedad på siden indtil brevene

dukker

t-
F-,
B

I
ll
3.

l-undagervei 4rt. Horn€. 6t0O Varde
1i1.75260,235. Mob,: ?3 84 98 2l

Nr.334. \

Stof senest lørdag den 10. maj
Omdeles senest 24. mai

Nr.335.
Stof senest lørdag den 2, aug.
Omdeles senest 15. aug.
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Mandag 14. april (uge 16) Mandag 12. maj (uge 20)

UDLEJNING AF KANOER

Tistnrp Dyrettinik

HHfi(

v
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.

TORVEDAG I HORNE

Lørdag den 16. august

Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt spe-
ciel chance for at gøre lidt reklame for deres område. Og vi vil gerne opfordre alle til at
sætte deres eget særpræg på Torvedagen, og dermed være med til at gøre den eksha
festlig.
Vi vil også gerne opfordre bøm i alle aldre til at ha' en stand, hvor der vil være mulig-
hed for at sælge lidt af det gamle legetøj.
Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af hoppeborg og en klovn der
laver sjove figurer af balloner.
Kom og vær med til at gøre Horne synlig, både for gamle Horne borgere, for tilflyttere
og ikke mindst for kommende borgere.
Vi mødes kl. 9.00 - midt på gaden - til kaffe og rundstykker.
Får en sludder med gamle og nye venner.
Herefter kan der handles i alle boderne.
For at bestille en standplads kan du kontakte Kirsten Jeppesen på tlf. 75 26 02 57

Torvedagsnøgler kan købes fra august.
T
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TEMATURE MED 4H ... OPLEVELSER, ALLE KAN DELTAGE I

BESøG NATURMÆLK, som er et økologisk meieri +EfTirsdag den 15. april
Efter eilitte foredrag om mejeriets drift, får vi en tur rundt på *t*_)6
[?:r.frffiJ]<an 

se mejeriet iarbejde, få smassprøv.,on ':tff
Håber rigtig mange har lyst til denne oplevelse. ., ffi
Vi mødes dernede præcis kl, 14.00 iir,r n,,/td,:)tkt swjili

NATURMÆLK, Gerrebækvej24, 6360 Tinglev Nt1Tl:RM"åtfi

BESøG SORTBROGET MALKEBESÆTNING OG SKOVLUND ISMEJERI

Lørdag den 17. majkl. 14.00 (BEMÆRKÆNDRET DATO)

Få en rundtur i stalden, hvor Karin Hagting vil fortælle om ders bedrift og senere om

ismejeriet. Der serveres kaffe med brød. ls kan købes.

BESøG HOS DANSK KALV, fredag den 27. juni kl. 17.00

Efter den megen omtale i dagspressen om kalveaflivning vil vi tage ud til Henriette og

Heise og se en masse dejlige kalve fuld af liv og godt humør. Henriette vil fortælle om

deres arbejde med kalvene.

Disse kalve bliver også til bøffer, mend e har levet et godt liv.

Tilmelding til alle ture senest 2 dage før afholdelse. mobil 2481 8463 eller
imoousen@bbsvd.dk
Håber at rigtig mange vil tage med os på disse ture 

Horne 4H

HORNE 4H - VIGTIGE DATOER I 2014

15. april TEMA besøg på Naturmælk iTinglev
10. maj Udflugt til Enghave natur og dyrepark. Tilmelding senest 1. maj

17. na1 TEMA malkekvæg og ismejeri - NY DATO

IIotme Kro G bilc s els kah s/tttø delo kalc r.

Hyggehg luostue og krohave.

W leverer også nad ud af huset

W ses hiken Kirsten & Kurt
nrE 75260019

På Horne Kro - er mtden altid go' E{nail:
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HVOR LÆNGE TøR DU VENTE!!

Billetsalget er i fuld gang til den helt store fest, &#,
I HORNE HALLEN FREDAG DEN 6, JUNI

men der er plads til flere, og derfor vil vi gerne opfordre dig til at være ambassadør for
festen og få så mange som muligt med fra din gade/vej.

Vi har forberedt en tre trins raket som består af:

1 . Kl. 18.00 starter vi med en lækker 3 retters menu
2. Kl. 20,00 går Amin Jensen på scenen med sit 20 års jubilæumsshow
3. KI.21.15 spiller Fenders op til dans

Amin Jensen vil underholde med sit 20 års jubilæumsshow comedy vs opera med
Jens Krøyer ved flyglet samt Praque Philharmonicaorchestra på storskærm.

Fenders startede helt tilbage i 1975 og kan idag prale af en verdensrekord. Foruden at
være et af de mere sejlivede bands herhjemme så har intet andet dansk band eller
udenlandsk band deltaget i dansk melodi grandprix så mange gange som Fenders. Hele
5 deltagelser er det blevet til med sange som "'Det Løgn" og "Vild med eventyr (banke

banke på)".

I 1987 blev det sågar til en sejr med sangen " En lille melodi" sammen med Anne Her-
dorfog Helge Engelbrecht, som var en del af bandet i denne periode.
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Vi sælger billetterne igennem Varde Turistbureau.

http://www.vardebilletten.dk eller tlf. 75223222 for 390 kr. pr. billet

Hvis I har ønsker til bordplanen kan I kontakte Hanne, 2987 0441 eller send en mail til:
sportsuqe@qmail.com

Med venlig hilsen Sportsugeudvalget v/Lotte, Søren, Anette og Hanne

ffiu ringer dinekts*..
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, snm

du ring*r direkt* ti[, når du har behov f*r
det. F{vis du kunne tænk* dig *t prøve det,

så kont*kt migl

Anette Foss Kristensen

Ttf.9s8z 1651



SPORTSUGE2Ol4- UGE 23 w
Så skal vi igen ha' samlet hele byen, alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi
glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores
arrangementer som de foregående år.

Grillen vil være tændt hele ugen, hvor der kan købes pølser/brød og kyllingespyd

m/salat, og i teltet kan der købes toast og meget andet.

Teltet vil være opvarmet hele ugen.

Der vil hele ugen være to hoppepuder til afbenyttelse, 6n for større børn og 6n for de

mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at benytte hoppepudeme.

Programmet er næsten klart, der kan dog forekomme lidt ændringer, tilføjelser.

Lørdag den 31.maj :: -
Kl. 13.00 Serie 4 fodbold - Home - Hejnsvig

;ii:'i;:il Xår.gtåab.ld (sadefodbold forårsang 1e84-1ee5 m/k) 'V
Kontakt Søren Thomsen på tlf. 2320 5250, hvis du skulle have lyst til at
spille årgangsfodbold og endnu ikke har hørt noget Han kan fortælle

dig, hvem der er kontaktperson for din årgang.

Hygge i teltet med en let anretning fra Horne Hallens cafetena

Søndag den 1. juni

Kl, 9.30 Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker serveret af Horne

Hallens Cafeteria.

Kl. 10.30 Gadefodbold/entrå kr. 10,- eller rafle om indgangsprisen

K|.14.30 Rafleturnering

Hele dagen: Gæt koden til skaftekisten - løber indtil koden gættes

Tombola med mange ftne sponsorgaver

Fiskedam

Mandag den 2. juni
Kl. 19.00 Pokalkamp - Horne-Tistrup

Tirsdag den 3. juni

Kl. 16.00 Hornedysten med 2 udvalgte børnehold

Kl. 18.00 Hanse og Rene Guldager vil lave pulled pork på grillen og Horne Kro vil

levere coleslaw og salat til burgerbollerne.

Pris: voksne 100 kr./børn 7 -13 år 75 kr./børn 0-6 år gratis.

Der er plads til 200 pers., så det er først til mølle princippet.

Tilmelding på sportsuqe@qmail.com eller på tavlen i teltet i uge 23.

K|.19.15 Sportsugens auktion - en blanding af auktion, kinesisk auktion og hvid

44

slavehandel

3fr luafiri'1
Boull#c A/S Stadionvejt6,Horne
DK-6800 Varde Tlf: 7526 A?LL Fax: 7526 O396
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Kt. 20.15

Onsdag den 4. juni
Kl. 9,00 -Generationsdag 

for dagplejen mfl.

Kl.14 - 17 Børnefestival

Aksel Hansen, Ponevej
Peter Jeppesen, Gl. Præstevej
Arne Linding, Ndr. Bounumvej

Torsdag den 5. juni

Hornedysten med 2 udvalgte hold. Ulla Lindvig vil udsætte de udvalgte
hold for diverse underholdende udfordringer.

Kt.15.00

kt. 19.00

Kt. 14.00

Kt.18.00
Kl. 19.15
K1.19.30

Fredag den 6. juni
Kt. 8.15

Kl.18.00

Kagekonkurrence - der hækkes lod blandt alle, der bidrager med en
hjemmebagt kage. Tilmelding ved Lotte påilf .2125 7718. Efter todtræk-
ningen kan kagerne købes sammen med kaffe/saftevand/sodavand.
Cykelsponsorløb i Vikingelunden, hvor Jørgen Jelling laver en spæn-
dende bane, så tilskuer - glæd dig. Der vil være mulighed for at købe øl
og pølser. Følgende ryttere viltage udfordringen op:
Jens Hansen/(Nina Gejlsamler sponsorater), Malle G,:
Kurt Poulsen,'aprremose ,ffi1
Mark Thygesen, Stundsig f^W
SimonBurkal/(Familiensamlersponsorater),Hindsig \/.'\2*
Klaus Henneberg/(Familien samler sponsorater), Hornelund

Vi glæder os

til at se Jer i

uge 23-2014

Cykeltur for hele familien i bedste Tour de pedal stil
Tilbage iteltet, vilvispise en dejlig hjemmetavet is fra Skovlund Gårdis
og spille en enkelt runde banko-special.
U-13 drenge HTS-Ølgod

U-15 drenge HTS - Grindsted
Banko i Hallen

ldrætsdag for Horne Skole - der vil blive dystet i forskellige discipliner.
En hyggelig dag for Hornes skolebørn, hvor der i pausen vil blive serve-
ret en sportsbolle og vand
Vi slutter sportsugen med en brag af en fest. Se særskilt annonce.

l\Tt-
',,--."1'

(3 v

Vi håber, at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi kan få en fesilig
uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.

Har I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuqe@qmail.com
Sportsugeudvalget: Lotte, Søren, Anette og Hanne

Th'dl banko i Hornehallenhver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

BankoHubben
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25 ARS JUBILÆUM I REGNBUEN

Den 3. marts var det den helt store festdag i Regnbuen. Børnehaven kunne fejre 25 års

jubilæum. Hele formiddagen blev der festet med pålægskagemand, skattejagt, æresport,

flag over hele huset og legepladsen og ikke mindst fint besøg af "Dronningen", som holdt

tale og kom med en flot stor gave til Regnbuen i form af udendørs Lego klodser.

Om eftermiddagen var alle forældre inviteret til kaffe og lagkage. Maiken holdt en rigtig

fin tale, og derefter var der mulighed for at dykke ned i en masse minder gennem børne-

havens 25 år. Der var både billedalbum og avisudklip, selv fra den gang børnehaven

blev grundlagt. Mange forældre havde valgt at kigge forbi, og der blev både gratuleret

med blomster og gaver. Vores egen støtteforening, Guldgruppen, kom med flotte fugle-

foderhuse. Fra kommunen kom dagtilbudschef Anette Brodde for også at gratulere, hun

havde også medbragt en fin gave til børnene.

Det var en helt igennem fantastisk dag for både børn og voksne. Vi vil hermed gerne tak

alle som var med til at gøre denne dag endnu festliqere.

HUS ARRANGEMENT I REGNBUEN

Lørdag den 16. august afholder vi åbent hus anangement i Regnbuen i anledningen

af vores 25 års jubilæum. Der vil her blive mulighed for at se vores nyrenoverede bør-

nehave. er for alle

18
'' j

sTøT voRE Allltol{cønEn - OE Sf,øTTER 06



STøT lmRE I||NOI'EOREF. DE STøTTER OS



GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN ta' t r -LrL'LLrt I I lt.7_,,h"S
Vi vil gerne takke for den fantastiske opbakning til vores traditionsrige gymnastikopvis-

ning. Lørdag den 22. marts var der som sædvanlig fuldt hus til afslutningen på gymna-

stiksæsonen.
Endnu en gang'var det en fornøjelse at se alle holdene vise, hvad de har arbejdet med i

vinterens løb.

Undervejs var der også fremvisning af, hvad ACT træning er, så vi håber, at mange nye

deltagere vil finde vej til Vikingelunden den 28. april. Se opslag andet steds.

Udover vore egne hold havde vi besøg af de unge piger, der er blevet lidt ældre. Fanta-

stisk flot og inspirerende gymnastik. Powertumbling fra Outrup begejstrede som sæd-

vanlig. De fyrede rigtig mange flotte spring af og havde indstuderet et lille show. De er i

alderen fra 6 til 20 år. Motionsmændene fra Tistrup, hvor der er rigtig mange mænd fra

Horne med, imponerer hvert år. De havde igen i år følgeskab af damerne fra Varde,

som de laver fællesserie med. På dameholdet var der også deltagelse fra Horne. Hus-

flidsefterskolen fra Skjern stod for afslutningen, og det var absolut aftenens største

hold. Ca. 160 unge mennesker fyrede den af, så der var brug for pladsen i Horne Hal-

len.

Midt på aftenen havde vi alle vore ledere og hjælpeledere på gulvet, så de kunne få en

STOR TAK for det frivillige arbejde de hvert år yder til stor glæde for alle vore gymna-

ster.
På gensyn til næste sæson. Hold øje med programmet på hjemmesiden: www.horne-

varde.dk eller her i Horne Posten.
HGF/Lene Jensen

INDTRYK AF GYMNASTIKOPVISNINGEN I HORNE

DEN 22. MARTS 2014

Tingelingelater Tingelingelater

Akrobater "Motionate/'
"loppe/' - "Kids" - og Spændstig' - mænd

Outrup - Gub Og - damer -'VlP"
Store - piger Gæstehold - fra efterskkolen
Stok - og - hatte Gav det blot - et ekstra - "Hip"

inqer - så det siqer "Donq"

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.
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PRIMO DANMARI( AIS

' DK€S92 Tistrup
Denmark

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

Zhn
Horne - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 }lM
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BERETNING FOR HORNE SOGNEFORENING 2013

Aret 2013 har været et godt og aktivt år for Horne Sogneforening. Bestyrelsen har lavet

et kæmpe arbejde, som jeg gerne her vil komplimentere for. Bestyrelsen konstituerede

sig efter sidste generalforsamling med undertegnede som formand, Kurt Burkarl som

næstformand, Lise Jeppesen som kasserer, Else Jochumsen som sekretær. Aksel Han-

sen, Jens Karlsen og Leif Damsgaard som de øvrige medlemmer. Før jul var der en del

artikler i JydskeVestiysten om vanskeligheden ved at finde medlemmer af de forskeliige

foreninger, der var villige til at opstille til bestyrelsesvalget. Jens Karlsen har valgt at

trække sig fra bestyrelsen pga. aftenarbejde. Det har ikke været nemt at finde medlem-

mer, der er villige til at tage en tørn i bestyrelsen. Det er selvfølgelig ikke et problem

alene for Horne Sogneforening, men det opleves som et generelt problem ved diverse

generalforsamlinger. JydskeVestkysten fandt ud af, ved at kontakte forskellige forenin-

ger, at folk ikke ønsker at sidde i en bestyrelse, men har ikke noget imod at påtage sig

en opgave for foreningen, som de kan se en afslutning på. I en del udvalg brugte man

også selvsupplering. Det er selvfølgelig godt, når opgaverne bliver løst, men jeg mener,

det kan blive et demokratisk problem, hvis generalforsamlingen ikke er i stand til at væl-

ge en bestyrelse. På generalforsamlingen er det nemlig medlemmernes ret og mulighed

at stille den valgte bestyrelse til ansvar for årets aktiviteter, og evt. vælge en anden be-

styrelse, hvis man ikke er tilfreds. Den mulighed har man ikke på samme måde med et

selvsupplerende udvalg. Mange opfatter bestyrelsesarbejdet som meget arbejdskræ-

vende, og det er det! Men det morsomme er, at nogle af de praktiske opgaver, der udfø-

res for Sogneforeningen er mindst lige så tidskrævende, men det er folk heldigvis stadig

villige til at udføre, og tak for det!

Horne Sogneforening er vidtfavnende forening, og som Leif Sønderskov siger: "Sogne-

foreningen er den forening, der tager sig af det, som ingen andre gør!" Der kommer hele

tiden nye opgaver, men der kommer også ting frem, som bestyrelsen ikke vidste, var

under vore vinger. Lise Jeppesen gør et stort arbejde for, at vore opgaver og aftaler

bliver sat på skrift, således at kommende bestyrelser ved, hvad der hører med.

Landsbvforskønnnelse: Kommunen afsætter hvert år 100.000 kr. til landsbyforskøn-

nelse. I 2012fik vi 33.000 kr. og en del af arbejdet blev færdiggjort i 2013. Granit langs

kirkegårdsdiget, maling af autoværn og beplantning ved Børnehaven.

Vikinselunden er en af foreningens vigtigste opgaver. I 2013 har vi startet på udtynding

i beplantningen, hvilket også vil fortsætte i 2014, dette arbejde køber vi os til. Der blev

opsat en infotavle, der skal bruges til at fortælle om de mange muligheder, der er i sko-

ven, hvomår den kommer i gang må vi se! Toiletbygningen fungerer fint, det er heller

ikke her vanskeligt at få rengøringen klaret på frivillig basis, tak for det. Græsslåningen

foretages også med passende mellemrum. Men det var fantastisk at se, hvor flot græs-

arealet og hele Vikingelunden blev, da Torben Ellegaard slog stierne helt ud til buskene.

Torben har lovet, at gøre det et par gange i løbet af sæsonen. Tak også for det. Bålhyt-

ten bruges stadig flittigt, og kalenderen i hytten klarer bookningen.

"Giv en hånd til dit nærområde": Et af de nye tiltag i 2013 var: "Giv en hånd til dit

nærområde", der blev afuiklet den 4. september fra 1 6.30 til 19.00. På torvedagen havde

folk ved vores stand tilmeldt sig til denne arbejdsaften. Man startede i hhv. Stundsig,
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Asp, Bjenemose og Home med at samle affald, rydde græs og sætte blomsterløg ved

byskiltene. Herefter arbejdede man sig mod Home, hvor der i Vikingelunden blev fjernet

ukrudt, malet toilethus, legeredskaber, bænke og kørt flis ud. Til arrangementet, der fik
en del avisdækning var der mødt 40 hårdtarbejdende borgere. Arbejdet sluttede med
spisning i bålhytten, hvor Stig Lerbech og Søren Dahl kræsede for os. Et dejligt arran-
gement, der bør gentages. - Men der skal mange opgaver til, den første gang slog de
lige til!

Julebelvsninq: Det blev i 2012 lovet, at den nye julebelysning også skulle udvides til
såvel Stundsig, Bjerremose og Asp, det lykkedes, selvom det var ved at knibe til sidst.
Aksel, Jens og Kurt lavede et stort stykke arbejde for at få det til at lykkes. Resultatet var

fantastisk. lngen andre steder har man tilsvarende i så små byer. Julepyntningen i Horne
og især omkring torvet var også flot. Vi kan være rigtig godt tilfredse. Støtteforeningen,
Torvedagsudvalget og Fonden til forskønnelse af Horne Sogn og Sogneforeningen har

stået for fi nansieringen.

Super Miliøstation: Genbrugspladsen, der blev til Super Miljøstation, var nok det emne,
der optog de fleste i Sognet i 2013. Hvordan skulle det gå? Set i bakspejlet må vi nok
sige, at den fungerer fint. Med hensyn til de penge Niels Ølgaard tjener til Torvedagsud-
valget, så går det nok også. Vi får resultatet at se i august.

lnfoskærmen: Et af de vigtigste tiltag i 2013 er lnfoskærmen ved Brugsen. lnfo-

skærmen kan benyttes af foreninger (Sogneforeningen, Støtteforeningen, HlF, HGF,

Spejderne), der har købt sig adgang, til at onentere om arTangementer i Horne Sogn.
Øvrige foreninger kan i begrænset omfang få adgang til lnfo-skærmen. lnfo-skærmen

kan ikke benyttes til kommerciel reklame, dog kan Dagli'Brugsen Horne reklamere i

begrænset omfang. lnfo-skærmen kan ikke bruges til politisk propaganda. Der er mulig-

hed for flere foreninger, til at købe sig ind i infoskærmens ejerkreds. Som det sidste nye

kan nævnes, at Pensionistforeningen og 4- H er kommet med. Der har været fugtpro-

blemer med skærmen, som vi håber er løst med kassen, der er sat udenom skærmen.

Det var måske meget sundt, at den var nede i en periode, så fandt man ud af, hvor me-
get man savnede den!

Bvporlaler er sat op ved indfaldsvejene til Home. De er blevet flittigt brugt, og i løbet af
kort tid vil der komme lys i dem, når Sdr. Malle Maskinstation får tid. Udviklingsrådet har
ifølge Per Jespersgaard fundet penge til installationen.

Torvedaq arrangeres af Torvedagsudvalget, der er et selvsupplerende udvalg under

Sogneforeningen, derfor aflægger Lise også Torvedagsudvalgets regnskab senere.

Torvedagen har den form og størrelse, der passer til Home, en hyggelig formiddag. -
Højtalermæssigt skal der laves forbedringer til næste gang. Sogneforeningen var repræ-

senteret på Torvedagen, hvor vi fik folk til at melde sig til arrangementet: Giv en hånd til

dit nærområde.
Velkomstpakken oq Storken har ligget underdrejet i en periode, men nu har Lise og

Peter Jeppesen lovet at tage sig af uddelingen, som jeg synes er en god tradition, som
vi ikke må undvære.

Fortsættes .......
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snervdninqsordninqen får en del opmærksomhed, især når den første sne falder. så
går det op for nogle, at de ikke har fået betalt! Der er 218 mulige betalere i Horne og kun
40 holder sig udenfor af fonskellige grunde, hvilket må betegnes som en succes.

Medlemstallet har ikke i mange år været tilfredsstillende. Dog er der sket en lille stig-

ning i 2013. Spændende at se, om julebelysningen i hele sognet vil influere medlemstal-

let i 2014. Af 499 mulige medlemmer har 263 betalt, hvilket svarer til 52,7 Yo. Tankevæk-

kende at ikke flere vil bidrage til fællesskabet!

Juleoptoq med Varde Garden, uddeling af slikposer er en gammel tradition, der i år fik

tilført noget nyt, idet Dagli' Brugsen uddelte nissehuer til børnene, et godt tiltag. Tak for

det.

Sct. Hans fest. høstfest oq iuletræsfest er arrangementer Sogneforeningen er medar-

rangører af og repræsenteret i udvalgene. Der er ikke de senere år sket ændringer i

afviklingen, så de vil ikke blive omtalt nærmere.

Vision Horne er et selvsupplerende udvalg under Sogneforeningen. lfølge Dorthe Bei-

der ligger udvalget underdrejet i øjeblikket. Udvalget opstår sikkert igen, når der er be-

hov for nye ideer.

PR: Vi har fra Sogneforeningens side været meget opmærksom på at omtale vore ar-

rangementer og tiltag via diverse medier. lnfoskærmen i Brugsen er oplagt, den ses af

mange beboere. Hornes hjemmeside: www.horne-varde.dk, der økonomisk betales af

Sogneforeningen, forsøger vi også at være opdateret med vore anangementer såvel

under Aktuelt og i Aktivitetskalenderen. Horne-Posten er stadig nok vores vigtigste me-

die, især til den ældre del af sognets beboere. Horne Postens økonomi er ikke for god,

men de fonkellige foreningsformænd gav på et formandsmøde tilsagn om økonomisk

støtte, hvis det blev nødvendigt. Tistrup News har vi brugt i et par år, og der er ingen

tvivl om, at vi har fået sognet sat på medielandkortet. Efterfølgende er der kommet en

eftenegning, som vi ikke havde forventet. Den omtale der er af Horne Sogn, og den tid

der er brugt på det såvel som kørsel, regningen herfor sendes til Sogneforeningenl Vi

skal på det næste formandsmøde i sognet have lavet en aftale foreningerne imellem,

hvordan vi fordeler udgifteme.

Udviklinqsrådet HHST: Home er repræsenteret i Udviklingsrådet HHST ved Anton

Nielsen og Per Jespersgaard, der gør et stort arbejde. Valget til udviklingsrådet har

tidligere foregået her på Sogneforeningens generalforsamling, men er nu flyttet til for-

eningernes formandsmøde.

Andelskassen: Vi har fået en del støtte i løbet af året. Andelskassen har støttet forenin-

gen med morgenkaffe til Torvedagen. De har givet støtte til infoskærmen. Vi har fået

5000 kr. for lånegebyrer i foråret. Ligeledes har de betalt kaffen til generalforsamlingen

såvel sidste år som i år. Vi er glade for det gode samarbejde.

Støtteforeninqen har støttet anskaffelsen af julebelysning, opsætning af infoskærm og

til sidst en ekstrabevilling, idet infoskærmens neftilslutning blev meget dyrere end forven-

tet. Det er vigtigt, at have gode støtter i baghånden.

Til slut vil jeg takke alle de frivillige, der holder grønne områder i og omkring byen. Ar-

bejdet i Vikingelunden og på Vikingestien, opsætning og nedtagning af julebelysning.

Tak for indsatsen. Til sidst en ekstra tak til bestyrelsen for godt arbejde og en fri tone.
Keld Jochumsen
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Keld Jochumsen
Næstformand: Kurt Burkarl
Kasserer: Lise Jeppesen
Sekretær: Else Jochumsen
Medlemmer: Aksel Hansen, Leif Damsgaard og Poul Henning Guldager (ny i besty-

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK
Onsdag den 19. marts 2013 kl. 19:30

Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetællere:
vatg af dirigent bestyrersen foresrog Kurt Burkarr. Varget vedtage, W
Valg af referent: bestyrelsen foreslog lrene Bennetsen. Valget vedtaget.
Valg af stemmetællere: Jens Hansen og søren Jensen foreslået og vedtaget.
Dirigenten har konstateret, at der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

Formandens beretning:
Formandsberetning 2013 v. Holger Schmidt

Så er der igen gået et år i Home ldrætspark. Det første hele år efter vores nybyggeri, og

første år med fitness og spinning. Og så er det helt store spørgsmå|, har det indfriet.

vores forventninger, har vi nået det antal brugere i fitness, som vi håbede på, og har'den

nye tilbygning med mødelokale og foyer givet mere liv og omsætning i cafeteriet, som vi

fra bestyrelsen havde forventet?

Medlemstallet i fitness er pt. på ca. 100. Vores succeskriterie var minimum 100 med-

lemmer, så det må siges at være opnået. Vi ved selvfølgelig godt, at perioden lige efter

jul er højsæson for dårlig samvittighed omkring motion, og derfor er der ekstra mange

medlemmer lige nu, i forhold til sommerperioden. Vi fik i efteråret bevilget penge fra

støtteforeningen til indkøb af 2 ekstra spinning cykler for at kunne følge med efter-

spørgslen fra interesserede brugere.

Hvad angår vores ny mødelokale, så er der blevet holdt en del flere fester end vi tidlige-

re har haft, og det har givet en noget større omsætning i cafeteriet. Nærmere herom

under gennemgang af regnskab. Når alt kommer til alt, må vi sige, at vi fra bestyrelsen

er godt tilfredse med det første år, det har levet op til de forventninger vi havdd

Jubilæum: Den 20. april holdt ldrætsparken officielt indvielse af nybyggeriet, samtidig

med at vi fejrede, at det var 75 år siden, at ldrætsparken blev indviet. En rigtig hyggelig

dag. Stor tak til alle de fremmødte og tak for gaver og taler.

Afdrao på lån til kommunen: Efter års diskussion i kommunen og halleme imellem, blev

det vedtaget, at vi skulle til at afdrage på vores lån til kommunen, og for Horne ldræts-

parks vedkomne fik vivalget mellem at holde os tilaftalen fra 1981, og så skulle hele

beløbet på 1.289.158 kr. betales i 2018 og vi får så ikke noget udligningstilskud. Altema-
Fortsættcs ..::..:
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tivet var at afdrage lånet over 20 år begyndende fra 30. juni 2013 med 2 årlige afdrag på

32.229 kr.l den ordning giver kommunen et årlig udligningstilskud på 18.048 kr., så det

årlige afdrag bliver på 46.410 kr. Vi valgte den sidste løsning. Hvad der sker fremadrettet

er svært at spå om, men ud fra det sidste møde i SlV, er de kommunale lån åbenbart

ikke helt afdiskuteret endnu.

Røq i køkkenet: Lørdag den 19. oktober udbrød der brand i cafeteriet. Det medførte

store sodskader i både cafeteriet og køkkenet. Det har taget lang tid at få det hele op at

køre igen og har givet en del ekstra arbejde til ldrætsparkens ansatte, lidt overflødig

efter en meget travl periode med byggeri og opstart af fitness. De sidste afregninger

med forsikringsselskabet er endnu ikke afsluttet.

Ananoementer: Horne ldrætspark deltog traditionen tro på Torvedagen, og som de sid-

ste mange år med lykkespil. En god måde at få en snak med Hornes borgere på. Tog-

udstilling, babybasar og HTH juletræ er også blevet afholdt og er booket til næste år

igen. Spisning før Revyen er efterhånden blevet en tradition, dog med den lille ændring i

år, at maden kom fra Horne kro på grund af brand i cafeteriet. Stor tak til Horne Kro for

hjælpen, indtil vores køkken var funktions dygtigt igen. Pokalen for en særlig indsats

blev igen i år uddelt, denne gang til Christian Gram for en stor indsats over en ånække

med hjælp og initiativ til en del projekter i Horne sogn. Det var så i grove træk hvad der

er sket i årets løb.

Planer for året: I efteråret fik vi bevilget 150.000 kr. til at lave ny indkørsel og flisebelæg-

ning foran hallens indgang. Vi var nok lidt for optimistiske omkring, hvornår det kunne

være færdigt. Vi må konstatere, at når frivilligt arbejde, vejret og hensyntagen til arran-

gementer i hallen skal passe sammen, kan sådan et prolekt meget nemt komme til at

rykke en del. Så det må helt klart være en af de ting, der skal prioriteres højt i det nye år.

Der er blevet efterspurgt noget holdtræning i forbindelse med fitness, vr har fået startet

cirkeltræning, og der har været rigtig god tilslutning til det, men der har også været andre
ideer fremme om holdtræning, men tiltag som allerede findes i gymnastikforeningens

regi, så vi kunne meget nemt komme til at tage medlemmer fra gymnastikforeningen, og

det var jo ikke meningen.

Altemativet kunne være et samarbejde med gymnastikforeningen. Der har været afholdt

et møde, de to formænd imellem, og de er begge enige om, at det er vejen frem.

Spørgsmålet er bare, hvordan vi griber det an, så det arbejdes der videre på. ldrætspar-

ken kunne også godt tænke sig at få alt gymnastik flyttet om i hallen, men det kræver et
større depot, så der er plads til gymnastikforeningens redskaber, også en ting, der skal

arbejdes på for at få løst, Det skal lige nævnes at ldrætsparken i samarbejde med gym-

nastikforeningen, har søgt Real Danica om penge til en hal adskillelse og forlængelse af
depotet, vi fik desvæne afslag.

Hallens tag var på dagsorden sidste år, men blev udskudt, da vand på gulvet muligvis

skyldtes måden, der blev udluftet på, og ikke så meget tagets skyld. Det har så i løbet af
vinteren vist sig, at det nok ikke var udluftningen alene, det var galt med, men nok mest
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taget der er udskiftnings klar. Der arbejdes pt. i samarbejde med Horne Tømreforretning

på en'løsning. Så der er nok at tage fat på.

Til sidst en stor tak til Støtteforeningen for penge til spinningcykler og projektet med ny

indkørsel og fl isebelægning.

Tak for godt samarbejde i det forgangne år til Thorkil, Else Marie og Lisbeth og det øvri-
ge personale, til vores instruktører, bestyrelsen og brugerne af vores faciliteter. Og til

allersidst, tak til Martin for den store indsats du har ydet, i den tid du har været med i

bestyrelsen.

Der blev spurgt til fofioldene for rygerne - svaret var at der ikke var taget stilling til det.

Fitness centeret er momsregistreret - det var en fordel ifm. indkøb af maskineme, men
det betyder, at vi skal svare moms af kontingentindtægten. Ved at lægge det i forenings-

regi kan HIP undgå den moms post, ligesom uddannelse af inshuktører i så fald ikke
rammer HIP regnskab.

Håndbold nedlægges sandsynligvis i Horne, da der tilsyneladende ikke er tilslutning til

det fra august.

HIF ønsker et møde med HlP, bestyrelse, halinspektør og personale.

Der blev spuryt til om der kan foretages samkøring af fonikringer for HIF og Hlp, idet
HIF ikke kan miste noget uden at HIP også rammes. Det betyder at begge foreninger
rammes på selvrisikoen. Det skal undersøges.

Der blev spurgt til taget - der pågår stadig samarbejde med diverse tagteverandører.

Endnu er der ikke truffet nogen afgørelse og på økonomisiden ser det ikke for godt ud.

Vi skal dog passe på de følgeskader, der kommer af vand.

Fremlæggelse af regnskab og budget:

Regnskab og budget omdelt og gennemgået på generalforsamlingen.

Regnskabet for 2013 ser rigtig dårligt ud, og samlet er resultatet et underskud på

400.000 kr. Dette har flere årsager og kort ridset op, er det øgede lønudgifter ifm. lang-
tidssygemelding, oprydning og genindkøb m.m. efter branden i oktober. Kommunens

tilskud til skolens aktiviteter er reduceret til 1/3, og der er endnu udeståender med fonik-
ringsselskabet.

Der var flere spørgsmål til regnskabet ligesom det blev kommenteret, at udformningen
var lettere uoverskuelig. Regnskabets udformning er for at efterleve krav fra Varde
Kommune.

Der blev stillet spørgsmål til, at der er lagt budget med underskud, det gør man normalt
ikke.

Der blev spurgt til de midler, der er givet fra Støtteforeningen til indkøb af cykler samt til
forskønnelse af indgangsparti. Disse er ikke umiddelbart synlige i regnskabet, hvilket
ikke er hensigtsmæssigt.

Forbættes .......
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Fremover ønskes det, at det fremgår af regnskabet, at der er doneret penge fra Støtte-

foreningen, og hvad de er anvendt til. Dette må være krav til revisionsfirmaet, dog skal vi

også efterleve regnskabskravene fra kommunen.

Valg til bestyrelse og suppleant:
På valg: Holger Schmidt (modtager ikke genvalg), Martin Lund (modtager ikke genvalg),

Christian Gram (modtager genvalg), Christian Andersen (modtager genvalg), Henrik

Jeppesen (træder ud af bestyrelsen)

Valgt er: Christian Gram, Christian Andersen, Klaus Lund, Niels Andreas Nissen og

Mogens Jakobsen. Suppleant Leif Damsgaard

lndkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

Eventuelt:
Årets gang i HIP ved Thorkild Lindvig.

Gymnastikforeningens formand takkede HIP's bestyrelse for deres indsats. Det er tyde-

ligt, at der bliver lagt rigtig mange frivillige timer.

På bestyrelsens vegne rettede Christian Gram en stor tak til Holger for hans indsats som

formand iHlP.

INDSAMLING AF

Thomas Sønderskov
Christina Sønderskov
Claus

LOPPER

2337 3756
4035 0295
3134 0419

Poul H. Guldager
Viola Krog

Trine Knudsen

2368 8954
2946 5398
2338 1781

HIP er konstitueret som følger:

Formand

Næstformand
Menig

Menig
Menig
Kasserer

Sekretær

Søren Dahl
Christian Andersen
Niels Andreas Nissen

Klaus Lund

Mogens Jakobsen
Christian Gram

lrene Bennetsen

Linda Albertsen

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. 9-12

Vi har møbler. bøoer. niosqenstande oq alt i Pnserne snakker vi om

v
HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Vade, llt. 7 522 0367, homeoosten@bbsvd.dk

Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf,7526 0074

LeifSøndemkov, Lundagervej 30, Horne,6800 Varde, tlf.7526 0527 eller2461 5550

Kurt Vrg Nielsen,Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 
1522 

3838 
:
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KIRKETIDER
Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

13.04.2014
17.04.2014
18.04.2014
20.04.2014
21.04.2014
27.04.2014
04.05.2014

kr. 09.00
kr. 10.30
kt.09.00
kt. 10.30

kr.09.00
lngen
kr. 10.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 4g, Sig
Home Kirke - graver Kristen Krog
Kirkeværge Peder Enemark

palmesøndag

skærtorsdag

langfredag
påskedag

2. påskedag

konfirmation

flf. 7526 4055
ilf. 5223 0085
ilt.2288 4197

ĴK

ffi
FOREDRAG/DEBATAFTEN . SÆT KRYDS t KALENDEREI,I

Den 9. september 2014 kl. 19.30 inviteres du til foredrag/debataften
v/sognepræst iGrindsted (tidligere KvonglEgil Hvid.Olsen med en titel i retning af

"Hvorfor er folkekirken så kedetig? Eiler er gudstjenesten nu også så kedelig?". bet
bliver i mødelokalet i Horne Hallen. Der er fri entr6. Kaffe kan du iøbe i HallenJCafete-
ria til40 kr. pr. person.

KONFIRMATION I HORNE KIRKE, SøNDAG DEN 4. MAJ 2014
KL. 10.00 (ELEVER FRA 7 A OG 7 B, T|STRUP SKOLE)

Agnethe Nørgaard Bejder, Ølgodvej 8g, Bjerremose
Simone Dunckel Christensen, Gl. Præstevej 83, Horne
Sanne Haahr Jensen, Ringkøbingvej 270, Hindsig
Lærke Sofie Kristensen, Aspgårdvej 6, Asp
Caroline Bonde Nielsen, Ølgodvej 89, Bjenemose
Sandra Schougaard Pedersen, Aspgårdvej 10, Asp
Mathias Dahl, Engkanten 5, Horne
Patrick Dahl, Engkanten 5, Horne
Henrik Richardy Juul Hansen, Habrehøjvej 15, Horne
Jesper Hermansen, Mallevej 84, Horne
EmilStald Pedersen, Hornelund 49, Horne
Anders Hove Sørensen, Solvangen 10, Home
Mikkel Lindvig, Fabriksvej 1 1, Horne

Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus lørdag den 3 majml. kl. 10-12 og af-
hentes af konfirmanden ml. kl. 12-12.15. Kirkens intet ansvar

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS æ



AKTIVITETSKALENDER 201 4

april 14.04.2014 Tour De Pedal

14.04.2014 Præmiewhist

14.04.2014 HornelundsVenner. Generalforsamling

15.04.2014 4H TEMA. Besøg på Naturmælk iTinglev
21.04.2014 Tour De Pedal

23.04.2014 Forårsrengøring "Giv en hånd til dit nærområde"

27.04.2014 Familiebanko. Regnbuens støtteforening

28.04.2014 Tour De Pedal

28.04.2014 Præmiewhist

maj 04.05.2013 Spejderne. Loppemarked

10.05.2014 4H. Udflugt til Enghave Natur- og Dyrepark

12.05.2014 lnformationsaften Dagli'Brugsen

12.05.2014 Præmiewhist

17.05.2014 4H TEMA. Malkekvæg og ismejeri - ny dato

19.05.2014 Sognemødeomnabohjælp.Sogneforeningen
20.05.2014 Generalforsamling. Regnbuen

29.05.2014 Traktortræk

29.05.2014 Bøffelhorn arrangement i Vikingelunden. Spejderne
juni 01.06.2014 Spejderne. Loppemarked

UGE 23 Sportsuge
06.06.2014 Sportsugen.AminJensenjubilæumsshow
23.06.2014 Sankt Hans i Vikingelunden. Spejderne og Sogneforeningen
25.06.2014 Udflugt. HornePensionistforening
27.06.2014 4H TEMA. Dansk kalv + Døgnfluen
28.06.2014 4H.Døgnfluen

juli 06.07.2014 Spejderne. Loppemarked

aug. 03.08.2013 Spejderne.Loppemarked
UGE 32 4H. Madskole
16.08.2014 Torvedagen
16.08.2014 Åbent Hus i Regnbuen
29.08.2014 Grillarrangement. Dagli'Brugsen

sept. 07.09.2013 Spejderne.Loppemarked
09.09.2014 Foredrag/debataften. Menighedsrådet
13.09.2014 4H-skue. HindsigRidecenter

okt. 04.10.2014 4H. Arsmøde

05.10.2013 Spejderne. Loppemarked

nov. 02.11.2014 Spejderne.Loppemarked
07 .11.2014 4H. Aktiv nat

dec. 05.12.2014 4H. Juletræsfest
07.12.2014 Spejderne.Loppemarked
21.12.2014 Juleoptog. Sogneforeningen
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v/Chr. Gram. Sdr. Mallevej 15, Horne
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JOHN BORG HAXSEil
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Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

AFETERI
,#*, ldræts Pa

vK@
Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeft Stlg. ØgoÅci 33' Horne. 6800Vorde

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
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AAndetskassen
Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde
Telefon 87 99 56 70 .www.andelskassen,dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Bedre indeklima?
- Lån til energiforbedringer i Andelskassen

Hvis du efterisolerer dit hus, kan du spare penge på varme-
regningen måned efter måned og undgå træk, fugt og

skimmelsvamp. Oven i købet kan du måske sikre, at din

bolig får en bedre energimærkning. Et godt energimærke
på boligen giver både højere kvadratmeLerpris og mindre

nedslag i prisen, når boligen skal sælges.

Andelskassens energilån kan bruges tii alle typer energi-
forbedringer af dit hus eller sommerhus, og håndværker-
fradraget betyder. al du kan lrække op lil 15.OOO kr. pr.

person fra i skai for udgifter til arbejdsløn"

Kontakl Andelskassen og hør mere cm dine muligheder.

- Sammen kal vi rnere


