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Søndag den 4. maj 2014var der konfirmation i Horne Kirke.

Alle konfirmander siger tak for opmærksomheden på dagen.

Foreste række f.v.: Lærke Sofie Kristensen, Agnethe Nørgård Bejder, Simo-

ne Dunckel Christensen, Caroline Bonde Nielsen, Sanne Haahr Jensen
Bagerste række f.v.: sognepræst Finn Pedersen, Mathias Dahl, Patrick Dahl, Je-

sper Hermansen, Sandra Schougaard Pedersen, EmilStald Pedersen, An:
ders Hove Sørensen, Henrik Richardy Juul Hansen, Mikkel Lindvig
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Foto: Benedikte Hessellund
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SFøRq DIN NABO OM IlÅltIÆUN H^å.S rÅgr Kbgr BUJ.ST

TIL DEN STO8tr FEST I ITOSNE UÅU^EN r.8flDå.G DEN O.

JUI{I og lad os sammen skabe et brag af en fest

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. Kl. 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

t
SANKT HANS AFTEN

iVikingelunden

Sankt Hans aften den 23. juni sørger Spejderne og Horne Sogneforening for, at grillen

er tændt i bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.

Pandekager kan bages På små bå|.

Ca. kl. 20,30 tændes det store bå|, hvorefter dei holdes båltale'

Årets båltaler er Martin Hansen - vores lokale brugsuddeler.

Alle er velkommen,
Horne

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.

SIIøT VORE AililOilCøRER. OE STøTTEN.OS



HVOR UENGE TøR DU VENTE!!

Billetsalget er i fuld gang til den helt store fest, eå
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. Kl. 2'1.15 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 i dag 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-

dorf og 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 0441eller send en mail til:
sportsuoe@qmail.com

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

STøT VORE ANNOilCøRER. DE STøTTER OS



SKAL HORNE VÆRE MED?

Det er nu ca. et år siden "Stafet for livef blev afuiklet 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 geme vil

deltage, ved at gå - løbe eller ..... Hvis man gerne vil arbejde med det, så kontakt ar-
rangøreme fra sidste år for at få lidt info, Det ville være så godt, hvis Home 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 hilsen - Heidioo Kurt Ulla oo Thorkil Li Ulte-ps.Alsel He!!e!

N TRÆNING OG HYGGE VED REDSKABSBANEN
I VIKINGLUNDEN

Søndag denZ2.juni kl. 10 til 11.30

træning i Vikingelunden vil vi gerne

invitere alle, der har lyst til at prøve

ACT træning. Vi står for instruktio-

nen, så alle kan være med

grænser for, hvordan og hvilke ting
man bruger til træningen

ne

Vi giver frugt
På gensyn

Arrangementsgruppen "Aktiv i naturen"

SIøT VONE A}I}IOilqøRER. DE STøTTER OE
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UDFLUGT HORNE PENSIONISTFORENING

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

Hjemkomst Horne Kro kl. 17.30. Se turbeskrivelse i Hornepostens april-udgave.

Pris 400 kr. pr. person.

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

HORNELUNDS VENNER

.Der skete ingen ændringer i bestyrelsen, da Hornelunds Venner holdt generalforsam-

ling,

På valg var: Viggo Aarhus, Marie Nielsen, Lis Hansen og Kirsten Plauborg. Alle blev

genvalg, og bestyrelsen har konstitueret sig med:

Formand: Oda overgård

Næstformand: Svend Bruun

Kasserer: Grethe Ladefoged

Sekretær: Kirsten Plauborg

Menige medlemmer: Marie Nielsen, Lis Hansen, Viggo Aarhus og lngrid Gravenen.

suppleant Per Jespersgaard' 
Hornerunds Venner

UDFLUGT TIL FANø

Udflugt i Hornelunds Venner den 29, juli 2014 til Fanø

Afgang fra Hornelund kl. 12.30

Vi tager færgen til Fanø, hvor vi får en guide i bussen.

Vi kører en tur til Fanø bad, hvor vi ser de gamle og nye hoteller inden vi kører ned på

stranden og videre ned til Sønderho. Her gør vi stop og ser kirken inden vi fortsætter til

Rindby.

Vi holder ind og nyder kaffen ved Fanø Krogaard i Nordby.

Pris 150 kr., som dækker buskørsel, færge, guidet tur, kaffe med lagkage og boller'

Tilmelding til Svend Bruun, tlf, 7526 0365 eller Mary Godt, tlf. 7526 0427

Sidste frist for tilmelding den 24. juli 2014.
Hornelunds Venner

øSTERHERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2014

tirsda 27. maj I Aftentur til Syd Energis nye domicil, Edison Park 1, Esbjerg Vi

kl, 19,00 | kører iegne biler. Rundvisning og kaffe. (maks. 30 personer)

Tilmeldinq til JennyNørt0ft7524 3126 / 2336 3998 senest 23.

7
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HORNE 4H

MADSKOLE
Selvfølgelig erderogså madskole i2O14i uge 32 på Home Skole
Madskole med sund og sjov mad. Præsenter din mad, så den bliver indbydende og
lækker. Vi spiser også med øjnene.

En spændende uge, du bestemt ikke må gå glip af. En uge med maraton i mad og

motion,

Husk tilmelding, Vi ses.

TORVEDAG
Til Torvedagen den 16. august må der gerne bages noget lækker, som vi kan sælge på

4H standen. Kontakt Jette Poulsen.

Horne 4H

FAMILIE OG FRITID

Den 1. april 2014 havde Familie og Fritid generalforsamling.

På valg var Karen Harck, Ruth Jensen og JyttE Søndergård som alle
og Britta Guldager forlod bestyrelsen.
På generalforsamlingen var det ikke muligt at få valgt en ny person, så derfor vil besty-
relsen indtil videre være underbemandet.
Bestyrelsen er nu:

Formand Lisbet Juhler
Næstformand KarenHarck
Kasser Ruth Jensen

Sekretær lneta Goselink
Suppleant Jytte Søndergård

KONTINGENT til Familie og Fritid vil fortsat være 50 kr. pr, husstand.
Fremover kan medlemskab fornyes på Torvedagen og ved Julemarkedet eller ved
henvendelse til Ruth Jensen 3026 0878 eller Lisbet Juhler 5071 5830.

Vi ønsker alle en god sommer hilsen bestyrelsen i Familie oq Fritid.

@
modtog genvalg

Tistnrp Dyrektinik

Hxfi(
l

SI1øT VORE AII}IOI{gøRER. DC STøTTER OS



TORVEDAG I HORNE
(

Lørdag den 16. au\ust\,\
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 ekstra
festlig.

Vi vil også gerne opfordre børn 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.

F
]@llE
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ldrætsforeningen har besluttet at nedlægge håndboldudvalget. Et sidste forsøg på at

finde nogle til udvalget blev gjort i forrige udgave af Horneposten. Dette gav intet resul-

tat. lgennem de seneste år har det været endog meget svært at opretholde et hånd-

boldudvalg i HlF, dette sammen med at antallet af spillere kan tælles på kun to hænder,

har resulteret i beslutningen om at nedlægge håndboldudvalget under HlF. Håndbolden

lever dog stadig videre i Tistrup, men det er da altid lidt kedeligt at måtte nedlægge eh

afdeling i foreningen, men samtidig kunne det jo være en mulighed for at noget helt

andet kunne startes op i foreningen! Nye tanker og ideer er altid velkomne for en drøf-

telse i HlF.

Samtidig med lukningen af håndbold afdelingen i HlF, så har fodbold afdelingen indledt

et samarbejde med Tistrup og Sig hos seniorerne, et samarbejde der ser ud til at ville

afføde en positiv fremtid for fodbolden, antallet af spillere er i hvert fald stigende og i

alle tre klubber er man godt tilfredse. med starten på samarbejdet. I de noget yngre

rækker har fodboldudvalget i Horne ldrætsforening ved hjælp af en målrettet indsats

fået tilgang af en del nye små spillere, en glædelig udvikling.

HIF sportsugen starter snart, så læs dette som en opfordring til at bakke op om dette

arrangement og derved støtte det gode og brede arbejde i ldrætsforeningen. (se pro-

gram andet sted i bladet) Vi ses!
Horne ldrætsfore

SÅ ER SÆSONEN 201312014I VOLLEYBALL VEL

OVERSTAET
'Det har i år været et spændende år, da der var et hold, der rykkede op.

I år har vi haft Holm Jensen til at træne B-mix og Søren Kristiansen til at træne C-mix.

Det har været en Sæson med mange udfordringer, skader, mandefald og nye spillere.

Alle i Horne Volley har gjort et stort stykke arbejde med at få det hele til at fungere.

I starten af sæsonen havde vi en flok spillere på spil-lederkursus (dommerkursus) i Hor-

ne-Hallen.

Dette kursus har haft en positiv effekt på, hvordan kampene er blevet afviklet og dømt.

Vi haft rigtig mange hjemmekampe i Horne, da vi er et af de steder, der er bedst plads.

B-mix gjorde det rigtig godt og vandt B'Mix, som de

lige var rykket op i. C-mix gik det knap så godt, da der

har været en del udskiftning på holdet, men dette

bliver der rettet op på næste sæson. Vi haft spillere fra

Hemmet, Varde, Horne, Sig og Tistrup, så vi er godt

repræsenteret ude i oplandet..

Aret blev afsluttet med en gang bowling i Varde med

efterfølgende spisning og uddeling af pokalen til årets

navn i Horne Volley: Gert Jensen.
Vi vil gerne takke Horne-Hallen for godt samarbejde.

ffiw
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Dog et lille sukl Vi mangler stadig spillere, hvis Horne Volley skal bestå.
Størst mangelvare er piger/kvinder, men alle kvinder og mænd over 16 år er
velkommen. Vi starter i september 2014.

Afd. formand/Søren Kristiansen

BADMTNTON 2013/2014

Badminton sæsonen 2013114 endte med udgangen af marts måned, Et lille tilbageblik

på en rigtig god sæson.

På ungdomssiden var der fremgang af spillere, hvilket er skønt. Der var godt gang i

banerne, En stor tak til de 2 trænere Anne Mette Bøttcher og Sanne Knudsen og deres

2 hjælpetrænere Simon Guldager og Jakob Juul Andersen.

Annemette og Sanne arrangerede en turnering i Horne Hallen i december, hvor der var

spillere fra både Sig og Tistrup, En rigtig vellykket turnering med god opbakning og de

unge fik mulighed for at spille mod andre.

På senior/motionssiden var der også rift om banerne mandag aften. Vi havde et hold

tilmeldt i turnering i double/mixdouble+35, Holdet fik en 5. plads i år.

Som sædvanlig blev der afholdt Horne Mesterskaberne. I år var det lørdag 1. marts,

hvor der var flot opbakning fra de unge spillere. Desværre kneb det tidt med seniorerne.

Men vi havde en god dag med masser af gode kampe.

Desværre har vi måttet sige farvel til Annemette og Sanne som trænere, Da de jo beg-

ge er blevet nybagte mødre. Stort tillykke.

Vi hører gerne fra jer, hvis I er interesseret i at overtage træningen. Henvendelse kan

ske tilAnita Hansen på tlf. 4068 6008.

Tilbage er bare at takke alle spillere for den forgangne sæson og se frem til endnu en

god sæson 2014115.
Med hilsen Badmintonud

Nr.335.
Stof senest lørdag den 2" aug.
Omdeles senest 15. aug.

Nr.336.
Stof senest lørdng den 6. sep"
Omdeles senest 20. sep

To
F--II
E
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lundegervei t[/l. llotne o 680o varde
Tlf. 75 26 02 35 o Mob.: Zl 84 98 2l
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FARVEL TIL HORNE GOSPELKOR

Som menigt medlem af Horne Gospelkor trænger jeg til at udtrykke min skuffelse og

sorg over, at Horne Gospelkor ikke længere trives i Horne.

Vi er etstort kor med 58 medlemmer fra Ansager, Kærup, Skovlund, Ølgod, Outrup, Nr.

Nebel, Årre, Varde, Sig og Horne. Vi har haft nogle fantastiske øveaftener om tirsdagen i

Home Kirke med vores dejlige leder, Lydiah - lille af korpus men mægtig inden for sang
og musik, samt Morten Digman Schmidt som vores dygtige pianist og også sangskriver
og komponist til nogle af vore sange. Både Lydiah og Morten har været bosiddende i

Horne, som mange nok husker.
Vi har sunget af karsken bælg, ofte med store udfordringer og - øve,'øue, øvel Når det
så endelig lykkedes til Lydiahs og vores egen tilfredshed, var vi helt "høje", når vi tog

hjem.

Vi har givet koncerter i mange kirker i omegnen og også store steder som Holstebro
Musikteater og Mariehaven i Ansager. Alle steder er vi blevet budt hjerteligt velkommen
og også fået et begejstret farvel og varme taksigelser. Jo, gospelkoret har været med til
at placere Horne på landkortet!
Det eneste sted, hvor vi ikke mærker denne varme er i vores egen kirke i Horne, når
menighedsrådet pligtskyldigt har holdt den årlige julekoncert. Sørgeligt!

Jeg vil ikke komme nærmere ind på alle de små ting, som har vist os kølighed og misvil-
je. Det er bare så trist, at menighedsrådet ikke har større rummelighed!

Man kunne jo benytte sig af den store chance, det er, at ha' et gospelkor fra et stort

opland tilknyttet kirken. Der kunne arrangeres koncerter med andre kor fra oplandet.

Glæde og sang kunne fylde kirken! Jeg ved godt, at det måske ikke gav flere kirkegæn-
gere om søndagen, men så kunne man jo glæde sig over sådanne koncerter, og over

alle de mange folk fra et stort opland, som fylder kirken med sang hver tirsdag.

Enden på vore små "gnidninger" med menighedsrådet er blevet, at vi flytter til Tistrup,

hvor kirken og menighedsrådet modtager os med åbne arme, når vi begynder en ny

sæson i 2015. Det er også muligt, at vi så skifter navn.

Sørgeligt synes jeg, det er med denne mangel på rummelighed!

Med venlig hilsen Solveig Bruun.

!l',y*ffi[fi\

INDSAMLING KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE

Søndag den 6. april havde Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling.

Der blev indsamlet 12.760 kr. i Horne.

I området Varde gl. kommune blev der indsam'let 142.851 kr,

Tak til giverne, indsamleme, Horne Skole for lån af lokaler og Dagli' Brugsen, der
sponsoreret rundstykker.

Bessie oq Kurt

@*
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Stiftet 20. april 1903

Sportsuge i Horne
31. maj - 6. juni 2Ot4, uge 23

Så skal vi igen ha' samlet hele byen og 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 flere gange i løbet af ugen. Se planen nedenfor. 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 fri afbenyttelse. En for støne børn og 6n for de

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

Lørdag den 31. maj

Kt. 13.00

Kr. 14.00

Kr. 16.00

Kr. 01.00

Serie 4 fodbold - Horne - Hejnsvig

Baren åbner
Årgangsfodbold
Teltet lukker

, -*-
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ARGANGSFODBOLD

Er gadefodbold for årgang 1995 m/k og ældre.

Vi håber, at dette kan blive en tilbagevendende tradition for udeboende børn og de af

deres kammerater, der stadig bor i Horne. Her kan de mødes til en gang bold og ikke

mindst hyggeligt samvær i teltet. Efterfølgende vil der være lidt lækkert at spise fra Hor-

ne-Hallens Cafeteria og måske en rafledyst eller en sømdyst.

Støt sporten i Horne t3



Søndag den 1. juni

Kr.9,00
Kr.9.30
Kr. 10.00

Kr. 10.30

Kr. 14.30

Kt. 16.00

Kr. 18.00

GADEFODBOLD

Gadefodbold i Horne har mange år på bagen, og tilbage i 1983 var der
52 tilmeldte hold, og det er ganske vist.

Det når vi jo nok ikke i år, men kom og støt op om denne dejlige familietradition, enten

som aktiv udøver eller heppende tilskuer og vær med til for alvor at skyde sportsugen i

gang.

Enhe 10 kr. ellerdu kan rafle om prisen.

TOMBOLA, FISKEDAM OG SKATTEKISTEN

Vi har modtaget rigtig mange dejlige og flotte sponsorgaver, som du har mulighed for at

komme i besiddelse af, enten ved køb af lodder i tobolaen, fange en "fisk" i

fiskedammen, gætte koden til skattekisten eller byde på dem til sportsugens auktion.

Vi vil geme benytte lejligheden til at takke for alle bidrag - store som små. Alle
sponsorerne kan ses på opslag i teltet. Det er fantastisk at møde den store velvilje, der
er til at støtte sporten i Horne.

Dukankøbe2lodderitombolaenforl0kr.,Slodderfor20kr.og 15lodderfor50kr,
Hvert forsøg i fiskedammen koster 5 kr. og hvert forsøg i skattekisten koster 5 kr.

RAFLETURNERING

Vi rafler poker og der vil ligge spilleregler på bordene
Der vil være mulighed for at "varme" lidt op i ca. 1 time, før vi starter turneringen.
Startgebyr er 30 kr., og der vil selvfølgelig være flotte præmier til de 4 bedste og en
vandrepokal til årets raflekonge. Hvem kan udfordre Jakob Vig, der blev sidste års rafle-
konge?

Teltetåbner i'l
Horne Hallens cafeteria serverer morgenkaffe og rundstykker

Baren åbner og grillen tændes - tombolaen åbner

Gadefodbold
Rafleturnering

Tombolaen lukker

Baren lukker

14 Støt sportcn i Horne



Mandag den 2. juni

Kl 18 30

Kt.'19.00

Kt. 21.00

Kt.22.00

Baren og tombolaen åbner og grillen tændes

Pokalkamp - Horne - Tistrup

Tombolaen lukker
Baren lukker

POKALKAMP. HORNE . TISTRUP

Gå ikke glip af denne historiske og allersidste kamp mellem disse to nabobyer. Hvem

skal have pokalen til evig arv og eje?

Tirsdag den 3. juni

Kt. 15.30

Kr. 16.00

Kr. 18.00

Kr. 18.25

Kt 18.50

Kr. 18.00

Kr. 19.15

Kt.20.15
K|.22.00
Kt, 23.00

Baren og tombolaen åbner
Hornedysten med 2 udvalgte børnehold

5 mands U-8 drenge - HTS - Varde 1

5 mands U-8 drenge - Varde 1 - Varde 2
5 mands U-8 drenge - Varde 2 - HTS
Grillmenu

Sportsugens auktion
Hornedysten - land kæmper mod by
Tombolaen lukker
Baren lukker

HORNEDYSTEN FOR 2 UDVALGTE BøRNEHOLD

Hornedysten med 2 udvalgte børnehold - Kasper Lindvig vil udfordre 2 børnehold i for-
skellige discipliner.

Kom og hep på Jeres kammeraterl

Fortsættcs ..i:..i

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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GRILLAFTEN

En populær og afslappet aften for hele familien, hvor du kan få en grillmenu til små pen-
ge. Vi har jo desværre kun plads og lov til at have 200 personer i teltet, så derfor gælder
først-til-mølle princippet.

Hanse og Rene Guldager vil tilberede pulled pork (nakkekam fra gris) på grillen og Hor-
ne Kro vil levere coleslaw og salat til burgerbollerne. Husk selv at medbringe service.
Du kan allerede nu tilmelde dig på sportsuqe@qmail.com eller på tavlen i teltet senest
søndag den 1. juni.

Prisen for voksne -100 kr. I børn7-13 år -75 kr. / Børn 0-6 år- gratis.

Billetter betales ved indgangen kl. 17.45

SPORTSUGENS AUKTION

Vi har I år valgt en blanding af kinesisk auktion (10 kr.) alm. auktion og hvid slavehandel.
Auktionarius Keld Jochumsen vil i stil med tidligere år lede os igennem auktionen på

sikker vis.

Vi har allerede i skrivende stund fået flotte præmier til auktionen, der bestemt er et bud
værd.

HORNE DYSTEN

Hvilke udfordringer skal disse to hold mon udsættes for? - Ulla Lindvig vil helt sikkert
lede slagets gang på

underholdende og bedste vis - så kom og få et godt grin.

IW,E Lr(E WIE N S Z O^{E TE RAPr
BALANCE I KROP OG ST'EL

Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskellsportsskader og Reiki Healing.

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horner 6S00 Varde'

li:itY danmark
SYGEFORSIKRING

RåB
ww *.'4t *11*tr.t** a4tå4r81
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Kl. 9.00

Kr. 13.30

Kt.14 - 17

Kl. 15.00

Kt. 18.00

Kt. 18.00

Kt. 18.35

Kt. 19.10

Kr. 18.30

Kr, 19.00

Kt, 23.00

Generationsdag for dagplejen mfl.

Baren og tombolaen åbner
Børnefestival

Kagekonkurrence
Tombolaen lukker
7 mands fodbold - U11 drenge B - Læborg - Varde
7 mands fodbold - U11 drenge B - Varde - HTS
7 mands fodbold - U11 drenge B - Læborg - HTS

Grillen tændes i Vikinqelunden
Cykelsponsorløb i Vikinqelunden
Baren lukker

GENERATIONSDAG

Dagplejen og dagplejebørnenes bedsteforældre, samt beboere fra ældrecentret Horne-
lund mødes til en hyggelig formiddag med fællessang og forskellige lege. Der vil blive
serveret kaffe, saftevand og boller.

BøRNEFESTIVAL

Som noget helt nyt i år vil vi prøve at arrangere en børnefestival for børnehavebørn og

SFO børnene fra Horne.

De vil optræde med flere musiknumre, så mød op og se de små talenter folde sig ud på

scenen.

KAGEKONKURRENCE

Lav en kage og vær med i lodtrækningen om en flot præmie.

Ca. kl. 15.00 holder vi en pause i Børnefestivalen, hvor vi skalfinde vinderen af kage-
konkurrencen. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.
Kontakt Anette Stald på tlf. 30 49 23 68 og tilmeld din kage til konkurrencen.
Efter lodtrækningen kan kageme købes sammen med kaffe/saftevand/sodavand.

Der er ingen ølsalg under bømefestivalen.

Forsættes .......
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CYKELSPONSORLøB

lgen i år skal vi have et cykelløb, men denne gang i Vikingelunden og på mountainbike.
Jørgen Jelling vil lave en spændende bane - så tilskuer - glæd dig - den skulle være
fuld af udfordringer og forhindringer for de modige cykelryttere.
Vore cykelryttere eller hjælpere vil besøge de fleste hjem i Horne Sogn i tiden op til
sportsugen, hvor du har mulighed for at støtte sporten i Horne med et sponsorat. Du vil
samtidigt have mulighed for at vinde flotte præmier sponsoreret af Danske Andelskas-
sers Bank. Blandt alle, der har sponsoreret en rytter, trækkes der lod om 3 stk. gavekort
å 500 kr. Derudover trækkes der lod blandt alle, der har gættet vinderen af cykelkonkur-
rencen. Præmien er 500 kr.

Følgende ryttere vil tage udfordringen op:

Jens Hansen, Malle (Nina Gejl samler sponsorater)
Kurt Poulsen, Bjerremose

Mark Thygesen, Stundsig

Simon Burkarl, Hindsig (Familien samler sponsorater)
Klaus Henneberg, Hornelund (Familien samler sponsorater),
Aksel Hansen, Porsevej

Peter Jeppesen, Gl. Præstevej
Arne Linding, Ndr. Bounumvej
Der vil være mulighed for at købe øl og pølser i Vikingelunden.

/A anaelskassen
- lianrRrtllt kf,b vi ilcfe

f&nr@
HOfne - Gør det med et smil...

Husi vi har åben
alle ugens dage fra

8 .20

I

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 OlM
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Torsdag den 5. juni (Grundlovsdag)

Kt. 13.30

Kt 14.00

Kt. 15.00

Kt. 15.30

Kt 18.00

Kt. 18.00

Kt. 18.35

Kt. 19,10

Kl. 19.15

Kt. 19.30

Kt. 21.00

CYKELTUR FOR HELE FAMILIEN

Tour De Pedal holdet har arrangeret en lille cykeltur for os i et adstadigt tempo og ikke
hurtigere end, at alle kan være med. De har valgt en sikker cykelrute på ca. g-10 km.
Når vi er tilbage i teltet, vil vi spise en dejlig hjemmelavet is fra Skovlund gård-is. Kom og
prøv denne fantastiske smagsoplevelse. En gammeldaws is med en kugle = 20 kr.,1
kugler = 25 kr., 3 kugler = 30 kr., 4 kugler = 35 kr.
Var det mon en idd til Fars dag?

BANKOSPECIAL

lnden eftermiddagen er omme, skal vi også lige spille en runde bankospecial. Alle kan
købe en enkelt plade til 10 kr.

Bankospecial går: ud på, at lytte til en historie, og hver gang der bliver nævnt et tal, skal
dette krydses af på bankopladen. Der er gevinst til 1 række, 2 rækker og ved fuld plade.

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

BanlcoHubben

Baren og tombolaen åbner
Cykeltur for hele familien i bedste Tour De Pedal stil
lsboden åbner
Bankospecial

11 mands fodbold - U13 drenge - HTS - Ølgod
7 mands fodbold - U-10 drenge C - HTS - Jerne
7 mands fodbold - U10 drenge C - Jerne - Ølgod
7 mands fodbold - U10 drenge C - Ølgod - HTS
U-15 drenge HTS - Grindsted

Banko ihallen
Baren oq tombolaen lukker

/\
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Fredag den 6. juni

Kr.8.15
Kr. 17.30

Kr. 18.00

Kr.20.00
KL21.15
Kt. 01.15

ldrætsdag for Horne Skole (baren er ikke åben)
Dørene åbnes i hallen
Festen begynder
Amin Jensen
Fenders

Festen slutter

IDRÆTSDAG FOR HORNE SKOLE

ldrætsdag for Horne skole, hvor der vil blive dystet i forskellige discipliner.
En hyggelig og anderledes skoledag for Hornes skolebørn. I pausen vil der blive serve-
ret en sportsbolle og vand. Medbring gode sko og praktisk tøj.

AMIN JENSEN SHOW

Vi slutter sportsugen med et brag af en fest, der også er omtalt i Horneposten m.fl.
Vi starter med en 3-retters menu leveret af Horne Kro og Horne-Hallens Cafeteria. Der-
efter vil Amin Jensen opføre sit 20 års jubilæumsshov med Jens Krøyer ved flygelet og
Praque philharmonicaorchestrae på storskærm. Slutteligt spiller Fenders op til dairs.

Vi håber at arrangementerne vil tiltrække jeres opmærksomhed, så vi kan få en feslig
uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.
Har I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuge@gmail.com

Sportsugeudvalget: Lotte, Søren, Anette og Hanne

Støt sporten i Horne

Nøne A1161 - 6870 ølgod -Tlt 75 244433
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BøRNEHAVE REGNBUENS FAMILIEBANKO

Støtteforeningen Guldgruppen takker for den flotte deltagelse i familiebanko søndag den

27t4-14. Solen skinnede fra en skyfri himmel, men alligevel mødte 69 personer op til

banko!!!

Vihavde en superhyggelig eftermiddag og mange fine præmier blev delt ud' Vitakker

alle som har bidraget med hjemmelavede kager og flotte sponsorgaver'

I har virkelig været med til at gøre en stor forskel for børnene i Horne - overskuddet af

dagens arnngement vil nu blive brugt til de redningsveste som Børnehaven har brug for,

så det er sikkårt at komme til søen i Vikingelunden. Børnene skal i den kommende peri-

ode (maj) derned på skift i grupperne. Der er haletudser og meget andet at fiske efter i

søen i øjeblikket, hvilket jo begejstrer alle børn i den alder.

Næste familiebanko vil ligge tidligere på åreU vintermåned.
Venlig Hilsen GuldgruPpen

PS - Vi har været så heldige at modtage støtte fra Fonden til forskønnelse af Horne By

og Sogn (Horne Sogneforening). Pengene skal gå til to købmandsdiske - en form for
legehuse. Vi får nu legehusene lavet og efterfølgende anangeret en arbejdsdag, hvor de
skal sættes op. Stor tak for al den opbakning.

Venlig hilsen Guldgruppen og Regnbuen.

ENT HUS ARRANGEMENT I REGNBUEN

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

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

nehave. er for alle
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,,GIV EN HÅND TIL DIT NÆRoMRÅDE,, -P
Onsdag den 23. april samledes godt 40 frivillige for at samle affald i grøftekanterne i hele
sognet. Det er forbløffende, hvad der bliver smidt ud af bilvinduerne. Umiddelbart,synes
man ikke, at der ligger noget i grøftekanterne - man kan i hvert fald ikke se noget inde
fra bilen, MEN når man så kommer ud på sin cykel eller går en tur langs vejkanten, bli-
ver man klogere.

Der blev arbejdet hårdt fra kl. 16.30 til ca. 19. De frivillige startede i ydre del af Horne
sogn og bevægede sig mod Horne By, hvor vi alle samledes på miljøstationen.

Det var voldsomt, hvad der blev samlet af affald den dag. Først blev affaldet hældt op i

en trailer, så blev det indsamlede affald sorteret, og til sidst blev alt smidt ud i de respek-
tive containere på vores fine nye miljøstation.
Det frivillige arbejde blev belønnet med en sodavand eller en ø1.

Stor tak for hjælpen til alle jer, som bakkede op om arrangementet og brugte et par timer
på at være med til at shine Horne op til foråret.

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tff. 75220367, homeoosten@bbsvd,dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A" Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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HJEMMESIDER
Kan de bruges i Horneposten?

Vi mener, der er behov for oplysning om relevante hjemmeside-adresser. Sider som kan

være nyttige, hvis man vil følge med i, hvad der sker eller rører sig i Horne sogn, men

også en vigtig brik i den viden, man som Horne-borger kan høste om det sted, hvor vi

bor.

Vi vil løbende opgradere denne rubrik, som vil få plads her i bladet ved siden af Aktivi-
tetskalenderen,

Vi vil i nærmeste fremtid undersøge, hvor mange hjemmesider der er aktive i Horne. De

bliver så tilknyttet rubrikken.
Horne Sogneforening

HJEMMESIDER

Let adgang til relevante oplysninger, der handler om Horne
www.horne-varde.dk
www.hornesoqnearkiv,dk
wwwissuu.com
www. horne-tistrup-skolerne.dk

Hvis denne rubrik er nyttig, tager vi gerne imod input til siden

HORNE SOGNEARKIV

Så er der igen nyt på hjemmesiden www.issuu.com.
2 nye publikationer: "Manden på Galgeheden", som handler om Marie og Laurids Lau-

ridsen, der opdyrkede heden Lervadvej 49. Publikationen er nyredigeret, men skrevet

af forfatteren Salomon Frifelt. Endvidere ligger historien om Horneposten nu også på

siden.

PS - 2 egnshistorier er næsten klar og vil snart ligge på siden. Det er "En fornærmeiig

Vise" og "En Mærkværdig Cremenal Historie". Disse 2 egnshistorier er spændende,
men også alvorlige,
Historierne er fra henholdsvis år 1800 og 1828.

Horne
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Boull#c A/S Stadionrrejl6,Horne
DK-68q) Vardg Ttt:7526O211 Fax: 7526 0396

frotne ICro

På Horne Kro - er maden attid go'

G de s e ls kab s/mo de tohatcr.
Hyggelig ktostue og krohave.
W lcverer også mad ud af huset

W ses hilsen Kircten & Kart
TE 7526,(ntC
E+nail: kirsten.hansenlOsurfmail.dk

mrcffi
PRIMO DAI\IMARK A/S

. DK€S62 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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D.DAG
6. juni 19M- for 70 år siden

Søren Linding Schmidt, Bjerremose, deltog som amerikansk soldat i 2. verdens-

krig i de alliåredes landgang i Normandiet på 2. dagen efter landgangen af

125.000 soldater den 6. juni 1944.

Søren Linding Schmidt er født den 24. oktober 1912, søn af gårdejer Hans

Marthinus Schmidt og hustru Mette Linding.

I 1938 eller 39 fulgte han farbroderen Karl Schmidt, som var emigreret til Ameri-

ka, hvor han havde opbygget en farm i staten lowa.

I USA startede Søren L. Schmidt med at køre lastbil.

Efter at USA var gået ind i 2. verdenskrig og sendte sine sønner til Europa for at

deltage i befrielsen fra den nazi-tyske besættelse, var det ikke blot svært, men

også ildeset, hvis man som europæer fra det tyskbesatte Danmark ikke meldte

sig som frivillig.

Såren Linding- ScntiOt deltog i invasionen på anden dagen. Han kæmpede hele

vejen frem tilden tyske kapitulation 8. maj 1945. Efter krigen har han fortalt til sin

nu afdøde morbroder Arnold Linding, at de kæmpede fra landsby til landsby.

lsær ved Rhinen var de i meget hårde kampe. Hver morgen troede han, at det

blev hans sidsfe dag.Fra hans deling var de kun 3, som overlevede krigen, har

han fortalt.

Efter krigen bosatte han sig igen i USA, hvor han købte farbroderen Karl

Schmidts farm. Han giftede sig i USA. Sammen med hustruen fik de datteren

Marylin. Konen fik en alvorlig kræftsygdom og døde. I 1973 giftede han sig igen.

UtyliXeligvis døde han på deres bryllupsrelse til Danmark. Søren Linding Schmidt

vai svækket efter krigen, En krig, som han ikke gerne talte om.

Johan Schmidt, Horne, som overtog fødegården i Bjenemose; er halvbror til Sø-

ren Linding Schmidt. Johan og Edna fortæller, at de havde store problemer med

at få ham hjem til begravelse i USA. Som krigsveteran skulle han hjem og have

en heltebegravelse med det amerikanske flag Stars and Stripes over kisten.

Desværre har det ikke været muligt at få oplyst hvilken rang Søren Linding

Schmidt havde, eller om han blev dekoreret efter krigen, da oplysninger om per-

sonsager på soldater fra 2. verdenskrig gik tabt ved en tragisk brandulykke i

1970'erne.

Efter Marthinus Schmidts første kone Mette døde i 1921, giftede Marthinus sig

igen med Martha Bork fra Hennebjerg. Johan Schmidt er søn af andet ægteskab.

Søren Linding Schmidt var endvidere fætter til Helge og Thomas Linding.
Kurt Nielsen
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UDLEJNING AF KANOER 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 siddeprads til 3 personer.
Det koster 100 kr. pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.
For nærmere information og bestilling kontakt rhomas sønderskov, flf. 23 37 37 s6;

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-hyften, og på disse kan man skrive sine arrangemen-
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 deml
vi håber, at grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vit
blive brugt flittigt.

Du ringer direktfi...
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, s*m
du ringer direkte tit, når du har behov for
det, Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så kuntakt migl

Anelte Foss Kristensen

Ttf.968e 1651



GULDKONFIRMANDER SÅ BARNDOMSEGNEN

HORNE: 21 guldkonfirmander mødtes i Horne for at mindes den store dag i april for 50

år siden. Der blev snakket om fortid og nutid i lange baner, mens morgenkaffen blev

indtaget på Horne Kro. Derefter gik turen til kirken, hvor de overværede gudstjenesten.
Og så kom tungerne igen på gled, da de fordelte sig i en række biler for at køre rundt til
deltagernes barndomshjem. På den måde kom de rundt i hele sognet, De så dem alle,
også Mads Guldagers, som blot to dage senere var jævnet med jorden.

Efter turen og kaffen i Vikingelunden blev der snakket af over smørrebrød på Horne Kro.

Deltagerne er siddende med pigenavnet i parantes:
Bodil Larsen (Jensen), Sorø, Christian Nielsen,Horne, Kr. Møller Kristensen,
Skanderborg, Mads Guldager, Horne, Villy Bendtsen, Nordenskov.
Stående fra venstre: Lis Hansen (Øllgaard), Vejen, Olga Lindvig (Hansen), Horne,
lngelise Frahm (Søndergård), Horne, Vagn Anthonsen, Horne, Anni Bro (Matthie.
sen), Esbjerg, Niels Jessen Pedersen, Maugstrup, Anders Hansen, Bramming,
Anne Marie Nielsen (Sørensen), Varde, Anette Knudsen (Bech), Faaborg, lnge
Margrethe Christensen (Pagaard), Them, Villy Pedersen, Tinghøj, Jes Østergaard,
Varde, Svend Erik Jensen, Varde, Mie Jørgensen (Plauborg), Grindsted, og Arne
0lsen, Tjæreborg,
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KIRKETIDER

Søndag 25.05.2014 kl. 09.00 Lars Bom
Torsdag 29,05.2014 kl. 10.30 Kristihimmetfartsdag
Søndag 01.06.2014 kl. 09.00
Søndag 08.06.2014 kl. 10.30 pinsedag
Mandag 09.06.2014 kl. 09.00 2, pinsedag
Søndag 15.06.2014 kl. 10.30
Søndag 22.06.2014 ingen
Søndag 29.06,2014 kl. 10.30
Søndag 06.07.2014 kl. 10.30 Lars Bom
Søndag 13.07.2014 ingen
Søndag 20.07.2014 kl. 09.00 Lars Bom
Søndag 27.07.2014 ingen

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 7526 4055
Horne Kirke - graver Kristen Krog tlf. 5223 0085
Kirkeværge Peder Enemark ' tlf .2288 4197

VISNE PLETTER I GRAVSTEDSHÆKKENE

UDVIKLINGSPLAN FOR KIRKEGÅRDEN

Som flere sikkert har bemærket, er der visne pletter i gravstedshækkene på kirkegården.
Andre kirkegårde har også problemer med, at gravstedshække af thuja viser i ptetter.
Der er flere bud på, hvorfor det sker, Nogle anbefaler, at kirkegårdene anvender taks i

stedet for thuja.

Menighedsrådet har på 2 møder drøftet de pletvis visne gravstedshække. Alle er enige
om, at det ikke ser pænt ud.
Konklusionen er imidlertid blevet, at vi ikke gør noget ved hækkene nu. Årsagen er, at
der her i 2014 skal udarbejdes en udviklingsplan for Horne kirkegård. Vi har for mange
gravpladser på kirkegården, hvorfor planen skal sikre, at vi får en pæn kirkegård måd
færre gravpladser og mindre vedligeholdelse,
udviklingskonsulenten foruenter, at planen er færdig 3j.12.14, derefter begynder iværk-
sættelsen af planen. Det vil tage mange år at føre hele planen ud i livet, da dette først
kan ske i takt med, at gravsteder nedlægges efter fredningsperioden mm. Hvis planen
overordnet indeholder eks. anden type hæk omkring gravstederne, sten i stedet for hæk
eller lignende, vil dette kunne gennemføres på hele kirkegården så hurtigt, som økono-
mien tillader det. Hvis planen ikke berører gravstedshækkene, vil minimum de visne
hække selvfølgelig blive udskiftet.
Du er velkommen til at kontakte graver Kristen Krog eller kirkeværge Peder Enemark (se
telefonnr. under "Kirketider"), hvis du har id6er eller ønsker til, hvordan fremtidens kirie-
gård i Horne kan se ud.

Menighedsrådet
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maJ 28 05.2014

29,05.2014
29.05.2014

01 .06 2014

UGE 23

06.06 2014

22.06.2014
23.06.2014

25.06.2014
27.06.2014
28.06.2014

06.07.2014

29.07,2414
03.08.2013
UGE 32

16.08.2014

16 08.2014

29.08.2014

07.09.2013

09.09 2014

1 3.09.2014

04.10.2014
05.10.2013

02,11,2014
07 .11.2014
18.11.2014

05.12.2014
07.12.2014
21,12.2014

AKTIVITETSKALENDER 201 4

Tour de Pedal. Afslutning
Traktortræk
Bøffelhorn arrangement i Vikingelunden. Spejderne

Spejderne, Loppemarked
Sportsuge
Sportsugen. Amin Jensen jubilæumsshow

Aktiv i Naturen. Træning og hygge i Vikingelunden

Sankt Hans i Vikingelunden. Spejderne og Sogneforeningen

Udflugt. Horne Pensionistforening
4H TEMA. Dansk kalv + Døgnfluen

4H. Døgnfluen
Spejderne. Loppemarked

Udflugt til Fanø, Homelunds Venner

Spejderne. Loppemarked
4H. Madskole
Torvedagen
Abent Hus i Regnbuen

Grillarrangement. Dagli'Brugsen

Spejderne. Loppemarked
Foredrag/debataften. Menighedsrådet

4H-skue. Hindsig Ridecenter

4H. Årsmøde
Spejderne. Loppemarked
Spejderne. Loppemarked
4H. Aktiv nat

Koncert med Horne Gospelkor i Horne Kirke

4H. Juletræsfest

Spejderne. Loppemarked

Juleoptog. Sogneforeningen

juni

dec.

juli

aug,

sept

nov.

FOREDRAG'DEBATAFTEN . SÆT KRYDS I KALENDEREN

Den 9. september 2014 kl. 19.30 inviteres du til foredrag/debataften
v/sognepræst iGrindsted (tidligere Kvong)Egil Hvid-Olsen med en titel i retning af
'Hvorfor er folkekirken så kedelig? Eller er gudstjenesten nu også så kedelig?". Det

bliver i mødelokalet i Horne Hallen. Der er fri entr6. Kaffe kan du købe i Hallens Cafete-

ria til 40 kr. pr. person.
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<ry fistrup-Bounum

J- SMEDE- * T:#H:.**r*n ""
Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOI)

Ttf. 75 26 0l 55

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Ilorne
Trf. 7s260163 - biltlf. 2122680u20330163

$ln.tlllE

EoA,NE t*ttaqæty'ald,
JOHN SOFG HAXSE'I
HORflE . 6E00 vaf,O€. TLF: 75 26 dl St

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

sKo. qAMErør. HERREIøI

DBSIWAAERt

AFETERI
ldræts Pa

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbah Srig. ØgoÅ,ej 33. l'lorne.6800Vsnle

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biter
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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Vi ved, du kan en masse på egen hånd. Det

kan vi også, så hvad kan det ikke blive til, når

vi gør det sammen? Samtale og samarbejde er

en vigtig del af alt, hvad vi gør. Vi mener nemlig,

at god dialog og grundig rådgivning går hånd i

hånd. Vil du være med?

/:Andelskassen
- Sammen kan vi mere


