
Søren Linding Schmidt, født i Bjerremose den 24.

oktober 1912, deltog som amerikansk soldat i de

allieredes landgang i Normandiet i 1944.

Søren Linding Schmidt har fortalt, at de kæmpede

fra landsby til landsby, og at han hver morgen troe-

de at denne dag ville blive hans sidste. Kun 3 fra
hans deling overlevede krigen. Hjemme i USA

overtog han farbroderen KarlSchmidts farm istaten
lowa. Han var mærket af krigen og døde 61 år
gammeli 1973

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 ekstra
festlig.

Vi vilogså 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 slove 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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DAGLI BRUGSEN HORNE

afholder traditionen tro

GRILL.ARRANGEMENT
PÅ PARKERINGSPLADSEN FREDAG DEN 29. AUGUST KL. 17.O().2O.()()

Menuen i år er: helstegt pattegris m. kartoffelsalat, salat, flute,

dertil 1 fadøl/1 glas vin. Pris: 50 kr.

Børnemenu: pølse m. brød og sodavand. Pris: 20 kr.

Billetteme sælges på Torvedagen og kan købes indtil onsdag den 27 . august.
På grill-aftenen trækkes lod om 10 gavekort å 100 kr. på billetten, så husk at medbringe

den.
Mød op tilen hyggelig aften og få billig og nem aftensmad.

Håber vi ses.

Martin-Britta&Linda

FOREDRAG'DEBATAFTEN . SÆT KRYDS I KALENDEREN

Den 9. september 2014 kl. 19.30 inviteres du til foredrag/debataften
v/sognepræst i Grindsted (tidligere Kvong) Egil Hvid-Olsen med en titel i retning al
"Hvorfor er folkekrrken 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 til40 kr. pr. penson.

IDRÆT OM DAGEN

starter igen:

Onsdag den 24. september kl. 9 - 11 i Hornehallen

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

Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser.

Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med, der er mange muligheder:

Gymnastik, bad minton, bordtennis, billard, bob, kortspil,

petanque, folkedans og stavgang.

Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Jette Poulsen

Gymnastikken er fra 9.00 - 9.50

Pris for deltagelse indtil jul er 200 kr. og kaffe 15 kr. (man bestemmer selv, om man vil

have kaffe)

Så kom og prøv om det er noget for dig, vi har det vældig hyggeligt sammen.
Vel mødV Krista, Grethe og Thomas , HIF
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HUS ARRANGEIIENT I BøRNEHAVEN REGNBUEN
16. AUGUST 2014 1P-llilE

I forbindebe med åreb Torvedag holder Bøneharæn åbent hus for no*, Aoffi
andre interesserede i anledning af vores 25 års Jubilæum. Vi byder på en kop kafie/tre
og der blivø mulighed br at se vores bømehave. 1. sal blev sat i stand i 2013, yinduer

blev skiftet og taget lagt om. Forældrcne har arbejdet på legepladsen og pyntet på

bømehavens facde. Vi er sblte af resultabt og klar til at vise det frem. Billeder fra
arkiv vil på dagen også blive fundet frern, så der er mul(;hed for se tilbage...

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Perconabt forældrebestyelsen og støtteforeningen til Bønpbaven Regnbuen

PS Børnehavens støtbbrcning 'guHgruppen" har en stard til torvedag, hvor bømene
har mulighed br at få lavet ansigtsmaling og lå en kørctur i en mobrcykelrned side.

Oreskud qår til tur ud af huset i Bømehaven.

TORVEDAG - SOGNEFORENINGENS STAND

Kom og besøg Sogneforeningens stand på Torvedagen den 16. august og hør

vore 2 arrangementer her i efteråret.

Til det første arrangement den 6. september vil vi gerne have mange hjælpere, for den

dag skal vi have alle de fældede træer i Vikingelunden lavet til flis. Måske vil der også

være andre arbejdsopgaver.
Meld jer gerne på Torvedagen til at hjælpe med dette arbejde.

Det andet arrangement foregår på Krosvinget 6 den 1. og 2. oktober. Her vil der være

mulighed for, at folk kan komme med æbler fra egen have og få dem presset tiljuice -
læs mere om defte arrangement i næste HornePosten.

Besøg Sogneforeningens stand og få en snak!
Horne Sogneforening

lP,qE
mere om

HUSK!
Jagtforeningen kommer rundt
fredag eftermiddag den 15.

august
og sælger friske rødspætter

(dagen før toruedag)

['l:'e o o r,..
q ' .".-.''j
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træning(Crossfit) og sPinning.

Der kan afprøves små test af kroppens styrke.

Der vil være forskellige øvelser, så man kan konkurrere imod naboen eller en ven.

Alle kan være med.

Vi (Horne Gymnastikforening og Horne ldrætspark) arbejder for øieblikket med et nyt

set-up. Gymnastikforeningen rykker deres hold fra skolen og om i Horne Hallen. Samti-

dig vil vi efter opfordring pt. udbyde holdtræninger i:

Zumba/Power/Puls
Circle træning for senior (dag)

Circle træning i fitnesslokale
Circle træning i hallen

Funktionel træning

Disse holdtræninger vil så kunne købes enfen som enkelf-holds-træning eller som en

"pakke", hvor båd-e deltagelse på samtlige hold samt træning i fitnesscenteret indgår.

Bømeholdene bliver selvfølgelig udbudt enkeltvis'

Kom til vores stand til Torvedagen og hør nærmere om vores nye set-up.

Sæt kryds i kalenderen ved søndag den 14. september, hvor vi laver et opstarts'

arrangement med forskellige træningsaktiviteter i hallen.

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den27. september 2014lra kl. 18.30 - 01.00

Der er genvalg til musikken, som igen leveres af Linde og Skovhøj

Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 25. september

på tlf. 7526 0352.

Mad kan bestilles på:

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

Mad og drikkevarer må gerne medbringes. Husk selv at medbringe service og

bestik.
Der vil blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten.

Grillen er tændt på hjemveien.

Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen,

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Den 13.

4H DYRSKUE 2014

Ridecenter,

KAGEKONKURRENCE

Har du lyst til at deltage i kagekonkurrencen til 4H Børnedyrskuet lørdag den 13.

september 2014 så læs videre
lgen i år er der en kagekonkunence, som går ud på, at publikum skal stemme på den
flotteste kage.

Du skal aflevere din kage senest kl. 9.15, og din kage får et nummer, som publikum kan
stemme på. Publikum kan stemme fra kl. 9.30-12, hvorefter der vil blive afholdt en auk-

tion på kageme, og pengene tilfalde 4H-barnet.
Konkurrencen er kun for 4H-medlemmer, og der er ingen tilmelding.

Mere information hos Gitte på 23237178

Regler: 1 kage pr. 4H medlem. Kagen skal pakkes i klar cellofan med en papplade eller
lignende nedenunder (du får ikke p"laden igen, hvis du vælger at sælge på auktion). Der
må ikke stå navn eller alder på kagen. Publikum skal stemme på 3 forskellige kager på

samme stemmeseddel, så det er publikum, der bestemmer vinderen. Auktionen bliver
afholdt efter frokost. Det er pynten/udseendet publikum skal vurdere, ikke

BADMTNTON 2014/2015

Ungdomstræning med opstart den 15. september 2014
Kl. 15.45-16.45 træner U11 og yngre.

K|.16.45-18.00 træner U12 og ældre
Så bare vær frisk og mød op!

ffiw

Motionister med opstart den 1. september 2014
Mandage kI.18.00-22.00 og onsdage kl. 15.30-16.30.
Baner kan bestilles ved Anita Hansen på tlf. 4068 6008 eller på mail thomashan-
sen@mail.tele.dk fra mandag den 18. august. Banen lejes for en hel sæson og for en
time ad gangen. Hver bane koster '1.400 kr.

Vi ser frem til at se såvel nye som gamle til den kommende sæson.

TOGUDSTILLING I HORNEHALLEN

Udstilling og kørsel med modeltog i Hornehallen
den 19. oktober kl. 09.00 - 16.00

Med

'6'
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ACI trening i Vikingelunden - eftersommeren 2Ot4

Så er vi klar til at fortsætte 6 gange udendørs træning i Vikingelunden.

Hvad er ACT træning?(Advanced Circuit training)'

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

virkeligheden bygger den på mange forskellige træningsfonner. Grundelementet kom-

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

ACT kan laves med kettlebells (støbejernskugler i forskellige vægtstønelseQ sandsæk-

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

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

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

DER TRÆNES FøLGENDE ,IAANDA6E:

11., 18. q 25. ougust og t., 8. og 15. september

kl. 19.0O i Vikingelunden

ACT trening 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 naturba'

nen. På naturbanen kan mindre børn sagtens deltage.

Der kan vælges i mellem følgende betalingsmuligheder:

133 [l il ::ffi lJijj',i#8ffi!,
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

Arrangør: Arbejdsgruppen for Aktiv i Naturen i Horne

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Anette Schmidt 2074 0513, Tina Hedegård 5093 1567, Lena Mikkelsen2427 3745 eller

Lene Jensen 4025 4977

TIDSPUNKT:

HVAD FÅR,IAAN?

PRIS:

Tistnrp Dyreklinih

HHfi(
.''r
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FRILUFTSGUDSTJENESTE DEN 31.08.14 KL. 14.00 ITAM.
BOURS HAVE

lgen i år er Horne menighedsråd og sognepræst Finn Pedersen medarrangør af frilufts-

gudstjenesten i Tambours Have. Det er denne gang Michael Bergerud fra Faaborg-

Aane, der prædiker. Alle fra Horne Sogn er derfor hermed inviteret til at deltage i fri-
luftsgudstjenesten kl. 14 den 31. august 2014 i Tambours Have. Kaffe/the og kage

kan købes efter guds$enesten. Der er gratis adgang til Tambours Have denne efter-

middag.
Menighedsrådet

FOREDRAG/DEBATAFTEN

Den 9. september 2014 kl. 19.30 inviteres du til foredrag/debataften v/sognepræst i

Grindsted (tidligere Kvong) EgilHvid-Olsen med en titel i retning af "Hvorfor er folkekir-

ken 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 Cafeteria til 40 kr. pr. person.

Menighedsrådet

INVITATION TIL KIRKEKAFFE DEN 14.09.14 I KIRKEHUSET

Søndag den 14. september 2014 er der gudstjeneste i Horne Kirke kl. 10.30. Alle

fra Home Sogn er velkomne til gudstjenesten, men vi vil også gerne invitere til kirkekat
fe (kaffe/the og polsk kage) efter gudstjenesten. Kirkekaffen bliver i Kirkehuset. Det er
gratis.

Organist Roma Korbas og Menighedsrådet

HøSTGUDSTJENESTE DEN 21.09.14I HORNE KIRKE KL. 10.30

Søndag den 21. september er der høstgudstjeneste i Horne Kirke kl. 10.30. Denne

dag erstattes prædiken af Jens Jødal fra Kirketeateret, der opfører "Den barmhjertige

samaritaner" og inddrager tilhørerne i forestillingen.

Vi håber, at du har tid og lyst til at komme til en anderledes gudstjeneste.

Soqnepræst Finn Pedersen og

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF.75 2214 14
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FRIVILLIG SÆTTER SIG SELV TIL KORTBORDET

Efter 25 år som frivillig hjælper ved præmiewhist i Horne har Kirsten "VattFLeppeffi

besluttet at sige stop. Hun har udført et imponerende arbejde og har i de seneste år

været den, der stod for selve arrangementet. Hun har klaret alle små som store pro-

blemer med et smil, og hun møder alle med en positiv indstilling. Hun er det, der er

selve indbegrebet af en rar person.

Der bliver spillet præmiewhist 20-22 gange om året, da der er kort på bordet i ldræts-

parkens mødelokale hver 14. dag. Kirsten Jeppesen har ikke svigtet en gang i de 25 år,

så det er blevet til cirka 550 gange. Det bliver svært at overgå.

Selv om Kirsten jeppesen har sagt fra som hjælper, har hun ikke lagt kortene på bor-

det. Hun fortsætter nemlig som "menig' kortspiller, og vi glæder os til det fortsatte sam-

arbejde med en af de frivillige, der ikke gør meget væsen af sig selv, men altid er der

for andre.

På

"Gtv EN HAND TIL DIT NÆROMRÅDE" - ENDNU EN GANG! N
Lørdagden6.septemberkl.g-ca.13 ffi %
Sognrååningrn uit på Torvedagen reklamere for endnu en omgang "Giv en tiånO tit Oit

nærområde".

Denne gang er hovedformålet at få lavet flis af alle de fældede træer i Vikingelunden. De

sidste 2 vintre er der blevet fældet rigtig meget, og mange grene er slæbt ind mellem

træerne. Alt dette skal slæbes ud og flises og lægges ud på stier m.m. igen.

Der bliver måske også andre arbejdsopgaver, hvis rigtig mange tilbydersig som hjælpe-

re. Arrangementet sluttes af med pølser og øllvand i grill-hytten.

Kom og meld jer som hjælper på vores stand på Torvedagen - eller til Keld Jochumsen

(25622614) senest onsdag den 27' august 
Horne sogneforening

-l)
ry.

L.
STORKE PÅ SXoUNS GAVL

Vi har efterabet de gode borgere i Kvong! Vi synes nemlig, at det er sådan en god idå at

sætte en stort op for hver lille ny borger i vores sogn. På Home Skoles gavl ud mod

Gunderupvej vil der blive sat en fin træstork op for hver ny lille Horneborger i 2014. Tak

til Marcus, skolens pedel, for opsætning af storke.

Til nytår bliver alle storke taget ned, og så vil der igen blive sat 6n op for hver nyfødt i

2015. Lige nu hænger der 6 storke på gavlen - velkommen til alle I små og tillykke til
jeres stolte forældre! 

Horne sogneforening

SIøT rcNE ATilOilOøRER. DE gfIøTTER OA



KORT FRA BYRADET

Salg af byggegrundepå Lundagervei
Vade lGmmune har en del byggegrunde rundt omkdng, der har
stået til salg i 3 år eller rprc. Disse udbydes til salg til højestbyden-

de. Tilovertagelse irden 31/12. Buddet skal mindst dække omkæt-
ningeme ved byggemodningen.

De næmeæ regl€r for udhrddet firdes på Vades hjemmeside. I Hone bliver 4 byg-

gemodne grur& på Lundagervej brsøgt solgt under denne odning De vil teoretisk set
kunre handbs til urder 100"000 kr. st<. Et ganske godt køb, @et den smukke belig-
genhed ibetrryhing.

Juniorklub på llome Skole
Efiensom intet erdnu er erdeligt vedtaget, er ikke alle deblier pa plds. fvlen det kan

med nogenlunde sikkerhed fæt$lås, at der fra ffi n15 Uiver ehblelet en såkaldt'juni-
o*lub' på l'lonte Skole som et lilbtd for bøm fta 4.S. klasse. Det er tanken at junior-

klubben skal være et dagl[t tilbud for bønene efter skolelid og fem til kl. 17.

Ordningen er et rcsultat af en harmonbedng på områlet. Det vil sikre samme økonomi-

ske fundanent for alle skoleklubber. ltlen tianken er, at der skal være udbredt grad af
fiihed til at indrette ordningem efter de lokale foiltold.
Der vil også blive ehbhmt en ungdomsklub (7. kl. - 18 å0 i forbindelse med 

'ltstrup

Skole. Disse ungdoms- og juniorklubber er i høring nu og vil blive vedtaget henover

efteråret.

Ophævelse af 25års regel
Det har givet grcbund br båle kasseEnkning og administntivt bøvl, at foreningemes

lokaletilskrd mr afrrærq$t af andelen af medlemmer under 25 år. Den regel er derfor

bleræt abkaffet, så alle kan søge på lige fod. For at markere brtsat fokus på de urge, er
det direkb tilskud pr. n€dlem urder 25 år blevet hævet. Den nye ordning kan give et

øget brq af de kommunale fæiliteter, rcn det øio kun positivt.

støT ArolorGenEn - DEsrøTTEn o8

Stig Leerbeck, 7526 0236

HJEMMEKAMPE PÅ HORNE STADION .VETERANER 
E]

Dato Kt. Hold
11. auoust 19.00 Horne - Grindsted
18. auoust 19.00 Horne - Nordenskov
25. auoust 19.00 Horne - Blåbierq
8. seotember 19.00 Horne - Oksbøl
22. seotember 18.30 Horne - Skovlund/Ansaqer

Gunnar Ditlevsen

10
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FODBOLDTRÆNINGSSTART EFTERÅR 201 4

HORNE - TISTRUP - SIG BOLDKLUB

Træningen er startet i uge 32/33. ., :

STøT VORE AllNOilCøRER. OE STøTTER OS

Hold/årqanq Træninostidspunkter Træninqssted
U17 drenge
Argang 1997, 1998 og

1999

Mandag og onsdag
Kt 18 30-20 00

August:Tistrup

September. Home
Oktober: Siq

U14 piger

Argang1999, 2000, 2001

oo 2002

Mandag
Kt. 17.30-18 45

August: Horne

September:Sig
0ktober: fistruo

U14 drenge
Argang 2001 o92002

Mandag og onsdag
Kr. 18 30-20.00

August: Sig

September: Tishup
Oktober: Horne

U12 piger

Argang 2003, 2004 og

2005

Tirsdag og tondag
Kr. 17.30-19.00

August: Horne

September:Sig
Oktober:Tistruo

U12 drenge

Argang 2003

Tirsdag og torsdag
Kr. 17.15-18.30

August:Tistrup
September: Horne

Oktober:Siq
U11 drenge
Argang 2004

Tirsdag og torsdag
Kt. 17.15-18 30

August:Tistrup
September:Home
Oktober:Sio

U10 drenge

Argang 2005

Mandag
Kt.17.30-19.00

August:Tishup
September:Home
Oktober:Siq

U9 drenge/piger
Argang 2006

Mandag

Kl.'17.30-18.30
August: Sig

September: Tistrup
Oktober: Horne

U8 drenge/piger
Argang 2007

Mandag
Kt. 17 30-18 30

August: Sig

September: Tistrup
Oktober: Horne

U7 drenge/piger
Argang 2008

Mandag
Kt. 17.30-18.30

August Sig

September: Tishup
Oktober: Horne

U6 drenge/piger
Argang 2009

Mandag
Kr. 17.30-18 30

August: Sig

September: Tistrup
Oktober: Horne

11



HøSTFEST P HORNELUND

Hornelunds venner inviterer beboere, personale og pensionister til
Høstfest på Hornelund onsdag den 17. september 2014 k1.18.00

Underholding og musik v/ Bent Poulsen

Der er spisning: Hovedret, dessert + vin, samt kaffe og kage.

Pris for hele aftenen er 100 kr.

Husk tilmelding senest den 12. september til:

Oda Mobil 4024 4881 eller Grethe tlf. 7526 0116 / mobil 2445 8830
Hornelunds Venner

Tirsdag 16. sep-
tember k]. 14.00

øSTERHERREDS SENIORKLUB

Virksomhedsbesøg hos Grene, Kobbervej6, Skjern. Grene
forhandler næsten alt fra store maskiner til små skruer. Vi kører i

egne biler. Tilmelding til Jenny Nørtoft 7524 3126 / 2336 3998
senest 12. september.

mrcffi
PRIMO DANMARI( A/S

, DK€862 Tistrup
Denmark

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

12 SIOT VORE AilT'OOG'RER. OE STøTTER OA



Sqncltil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse

og har maskiner til udlejning.

Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, bore-
maskiner, nedbrydnings- hammer og mere til.

Se os på www.sanatit.dk

. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Mobil
Karl Brian

26209096 2L820340

Firmaet Sanatit, der eies d de 2 naboer l(arl Kristian Pavia Jørgensen og Brian Peter-
sen, Homelurd bydes velkommen som ny annoncør i Home Posten.. Firmaet $lbyder
maskinudleining og skadedyrsbekæmpelse.

UDFLUGT TIL BORRIS HEDE DEN 28. JUNI 1987
Fra Home Jagtforenings protoko!, skrevet af Kurt Simonsen

Tidlig morgen, i en sommer, hvor man kun havde kendt til regn, mødte 27 naturelskere

op klokken 4 for med bus at køre til Bonis Hede, hvor vi blev vist rundt på tenænet af en

meget levende fortæller ved navn Frydenlund. En lun og alt vidende natur farer, der
fonsiod at vise landskabet frem. Jeg tænker på det skønneiyn ud over Omme Å.

Senere, efter at vi havde set utallige stykker råvildt, viste Frydenlund lidt af sine evner, vi

havde opserveret en rå med lam ca. 50 meter fra bussen, Frydenlund gik ud, råen

sprang, lammet trykkede, men da Frydenlund imiterede råens kalden, sprang lammet

som en glad hundehvalp ham i møde, og efter at være kommanderet dæk, blev det taget

op i hans arme og snakket med af alle. Frydenlund kunne med hundrede af fortilfælde

garantere, at mor og bam snart igen ville finde sammen,. Efter at vi havde sat vores

guide al kørte vi til Borris, hvor vi fik morgenkaffe. Turen alt inkludive 75 kr.
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Du ringer direkte...
I Skjern Bank har du en {ast rådgivel som
du ringer direhe tit, når du har behov for
det. Hvis du kunn* tænke dig at prøve det,
så kontakt, migl

Anette Foss Kristensen

Ttf" 9682 16s1

14 gTøT VOæ AililOilqORER. OE TOTTER OA



Horne Aftenskole

PROGRAM 2OL4 - 2015

ur
Ff,

15



Horne Aftenskoles program 201412015

350 medlemmer tager ikke fejl - er du den næste der tar' imod et af vores tilbud?

Alle vore dygtige undervisere er klar til endnu en inspirerende og lærerig vinter. Så mød

glad og forventningsfuld op på et eller flere af holdene for at dygtiggøre dig, skabe relati-

oner og oplev glæden ved at gøre noget for dig selv, i selskab med andre.

Der er noget for enhver - både hænder, hovedet - ja hele kroppen såmænd.

Af nye tiltag kan nævnes betonstøbning.

Ellers udbydes det velkendte, så meld dig hurtigt - først til mølle princippet.

Vi arbejder igen i år sammen med Sig-Thorstrup Husholdningsforening.

ALLE kan deltage i kurserne.

Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i gooooood tidl

Tilmelding på enten mobil: 31 95 42 69 eller mail: henoghaj@gmail.com

Deltagerbetaling via homebanking senest 1 uge før kursets start!

Reg. Nr. 7725 - 5004424 (husk at skrive dit navn + holdets navn)

Gospel
V/Lydiah Wairimu
Start tirsdag den 19. august kl. 1 9.30 - 21 .30 i Horne kirke

Derefter hver tirsdag indtiljul (dog undtaget i skolernes ferie)

Kom og vær med - kurset er for alle sangglade.
Vi udbyder workshops og tager også ud og afholder koncerter
Pris: 750 kr. (32 timer)

Tøsesløjd (kun for kvinder!)
v/Frederik Lauridsen, Horne
Start tirsdag den 2. september kl. 19.00 -21.45 på Horne skole. Derefter den første
tirsdag i hver måned.

Dette er et tilbud til dig, som har lyst til at arbejde i træ, men mangler hjælp og mod til at
komme i gang. Frederik er superdygtig og meeeget tålmodig. Vi fremstiller bl.a. det øjet
ser i butikkeme, til billige penge i sløjdlokalet. Restaurering af gamle møbler eller andet
er også et hit. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvad du vil lave. Så mød glad op til et
spændende kursus.

Du må gerne medbringe dine egne materialer, men ellen kan der købes til rimelige
pnser.

Pris: 550kr. for 8 gange + evl

16

materialer

@



Kreativ
Start onsdag den10. september kl. 19.00 -21.45 på Horne skole
Der arbejdes altid i ulige uger.

Kom til hyggeligt samvær og tag dit håndarbejde med. Du bestemmer selv, hvad du
laver og måske kan du dele ud af din erfaring/kunnen til andre, der kunne tænke sig at
lære dit håndværk.

Pris: 30kr. (6n gang for alle) så har du fri adgang alle gange.

Pileflet
v/Maj Britt Enevoldsen

Lørdag den 13. september kl. 10.00 - 16.00 i Lindbjerg

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Små og halvstore projekter kan

fabrikeres i dette tidsrum. Kom og prøv detl Husk madpakke.

Pris: 375kr. + materialer.

Betonstøbning
v/Lise Jeppesen

Lørdag den27. septemberog/eller lørdag den 4. oktober Begge dage fra 10.00 - 14.00.

Vi skal fremstille alt, hvad fantasien rækker til, i beton.

Krukker, stager, figurer, fuglebade og meget meget mere.

Medbring: masser af plastic emballage i almindelige eller sjove former - der skal både
laves en yder- og inderform. Fyrfadslys. Alm. stof eller flakoner. Hønsenet hvis det er til
større ting. Stort blad fra haven til fuglebadet.
Husk madpakken/drikkelse. Praktisk tøj, da vi skal være ude i maskinhuset.
Lise vil være på Torvedagen den 16. august, hvor hun vil fremvise og fortælle om sine
ting

Pris: 125 kr. inkl. beton.

Bio klubben
Så er der endnu engang dømt hygge i mørket. Vi kører samlet til Varde, ser film og efter-
følgende skiftes vi til at gi' kaffe.

Den første film er "Fasandræberen" (dansk thriller) og vises den 5/10 i Varde Bio.

Derefter aftaler vi i fællesskab den næste film.

Pris: 30 kr. (engangsbeløb) + billetpris.

OBS: Tilmelding senest en uge før forestillingen af hensyn til billetbestilling
OBS: Den første og sidste gang tager vi ud og spise inden filmen
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Litteratur
v/Knud E Jessen

Start tirsdag den 7. oktober kl. 14.00 - 16.45 på "Hjemmet"

Øvrige tirsdage: 11. november, 9. december, 13. januar, 17. februar og 10. marts
Vi mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Første bog er dog valgt.

TILMELDING senest 1 september af hensyn til bestilling af bøger
Pris: 395 kr.

Madlavning for mænd
vf/ickiD. Schmidt
Start onsdag,den 8. oktober kl. 1 9.00 - 21 .45 på Horne skole
Derefter følgende onsdage: 12. november, 14. januar, 18. februar, 11. marts og B. april.
Kan du lide at lave mad? Er du nybegynder eller en mere erfaren madlaver? Kunne du
tænke dig at lære mere om madlavningsteknikker og smag, så er dette "mande-

madlavningshold" måske noget for dig.

Vi mødes i skolekøkkenet på Horne skole og laver vores aftensmad - for det meste 2

retter. Man arbejder sammen 2-3 personer og udgangspunktet i menuen kan være en
madteknik eller en bestemt råvare, som vi skal arbejde med. Sværhedsgraden svinger,
men der lægges vægt på, at alle kan være med, og at vi skal hygge os. Nogle gange har
vi meget travlt og andre gange er det mere afslappet, men vi får noget at spise hver
gang

I år vil vi primært handle i Home Brugs, og derfor kommer indkøb til at gå på skift mellem
gruppeme, som ugen før modtager en udførlig indkøbsliste.
Pris: 400 kr.

Glas
v/Anette's hobby, Tistrup
Lørdag den 15. november kl. 10.00 - 16.00 og/eller lørdag den 7. februar kl. 10.00 -
16 00

Der kan laves forskellige fade, figurer samt ophæng - du bestemmer. Husk madpakke.
Pris: 325 kr. pr. gang. Dertil kommer en materialepris på 150 kr. pr. kg for det færdige
produkt.

Fotokursus
V/Torben Worsøe. Har gennem 17 år arbejdet som fotojournalist og har været bidt af
fotografi i mere end 42 år.

Start søndag den 23. november kl. 10.00 - 14.00. Derefter følgende søndage: 30. no-
vember, 25. januar og 1. februar. Altså 2 gange inden jul og 2 gange efter.
Tag bedre billeder - fire søndage med kamera og billeder i centrum.
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På kurset kombinerer vi optagelser og teknik. Teori følges op af praktiske øvelser og
efterfølgende redigering af billederne.
Vi bruger primært Adobe Photoshop elements og arbejder med beskæring, kontrast,
forbedring af områder i billedet, lyse og mørke billeder. Vi arbejder ikke med specielle
effekter. Kurset drejer sig om at optage og producere bedre billeder. Photoshop ele-
ments kan købes på nettet for omkring 600 kroner for eksempel her:
http://www. adobe.com/dk/products/photoshop-elements. html
Du kan downloade en gratis prøve, som du kan bruge i begyndelsen af kurset. Men
bemærk: Man kan kun downloade den gratis version ån gang.

Alternativt kan du investere i Photoshop CC ved at abonnere på det. Det koster g1 kro-
nerom måneden.'Du kan finde det her:

https://creative.adobe.com/da/plans?store code=dk

vi starter med brush up på det grundlæggende: iso, brændvidder, tider og blænder.
Herefter arbejder vi med lys, portrætter, komposition og teknik. Undervejs arbejder vi
også med kreativ brug af flash.

Medbring: Alt dit fotoudstyr.
Meget gerne en bærbar PC og meget gerne med Photoshop elements installeret. Vil du
ikke investere i PS Elements kan du installere det gratis program Picasa. Der bliver dog
ikke decideret undervist i Picasa.

Husk madpakke

Pris: 595 kr.

Vild med dans/begyndere
v/Ester og Gjøde Carlsen
Start søndag den 4. januar kl. 18.00 - 19.30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 8. februar (start af vinter-
ferien)

Kursusindhold for begyndere: Primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals,
quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals.
Pris: 600 kr. pr par (12 timer)

Vild med dansløvede
v/Ester og Gjøde Carlsen

Start søndag den 4. januar kl. 19.45 - 21.30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den B. februar (start af vinter-
ferien).

Kursusindhold for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole. Vi
indøver forskellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals plus
tango

Pris: 600 kr. pr par (12 timer)
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Knipling
v/lnge Poulsen

Start torsdag den B. januar kl. 1 5.00 - 17 .45 eller 18.30 - 21 .15 på "Hjemmet"

Derefterde efterfølgende 9 torsdage dog undtagen i uge 7.

lnge har selvfølgelig (igen i år) været på flere inspirerende kurser, så glæd jer.
Prøv at gå til knipling.

Det er spændende, let at lære og kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan lave.
Man kan kniple af tynd og tyk tråd, uld, metal, ledninger, cykelslanger, snor, bark, plastik
osv. Kniplebræt ikke nødvendigt, der bruges et stykke flamingo.

Medbring gerne selv materialer - kan også købes på kurset.
Pris: 660 kr.

Har du spørgsmå|, kommentarer eller forslag til nye kurser så kontakt:

Horne Aftenskole
v/Henriette Nielsen

Mobil 31 95 42 69
Mail : henoqhai@qmail.com
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Srg- Ihors tru p H u sh ol d n i n g sforen i n g
Kursusprogram for efteråret Z0l4

så står der atter et kursusår for døren, og selv om det er bragende sommer, er det nu,
der skal tænkes på efterårets og vinterens aktiviteter. Vi håber, nogle af disse tilbud kan
friste dig og beder dig om tilmelding så hurtigt som mulig| da det letter vores arbejde
med etableringen af kurset.

Yoga
Underviser: Sonja Yndgaard, Sig.

Arbejd med din kiop gennem dybdegående øvelser, der focuserer på spænding og af-
spænding af kroppen og giver styrke. Andedrættet er en vigtig faktor i arbejdet.
Start: tirsdag 23. september kl. 16.30-18.00. I musiklokatet på Thorstrup skote. Derefter
yderligere 9 tirsdage(-uge 42) indtil 2. december 2014.
Pris: 500 kr. (20 lektioner).

Knipling
Underviser: Ruth Bruun, Krusbjerg.
Vi har fået en aftale med Ruth Bruun, som havde en helt fantastisk spændende stand på
"Folk og Kultu/' i Janderup denne sommer. Her er mulighed for helt traditionel knipling,
men Ruth har også virkelig mange bud på nye måder at bruge det gamle håndværk på.

Start: fredag 10. oktober kl. 9.00 - 1 1.45 på Birgittegården. Derefter 7 gange mere frem

til fredag 5. december (- uge 42).

Pris 600 kr. (24 lektioner)

Power på mavemusklerne
Underviser Lotte Jessen, Varde.
Vi fortsætter succesen med en times god og sjov motion for mavemuskleme med især
"hula-hop'-ringen (powerhoop), men også andre maveøvelser. Lotte laver et godt, varie-
ret program, hvor der er plads til alle niveauer af motion, så alle deltagere er velkomne
og kan forvente at få noget ud af at være med.

Start: torsdag 25. september kl. 19.30-20.30 i hallen på Thorstrup skole. Derefter yderti-
gere 9 gange torsdage (-uge 42) frem til 4. december 2014.
Pris 300 kr. (l2lektioner)

Håndarbejde
Vi forsætter strikkeklubben, som voksede sig lidt større sidste år og kom til at omfatte
flere sysler.

Vi tilbyder igen muligheden for at tage et barn med, som kunne have lyst til at lære kun-
sten, og vi lader det fortsat være et gensidigt inspirations- og "hjælp-hinanden"-prqekt.

Begyndere er hjertelig velkomne. Er der stemning for at udvide med betalt undervisning,
kan det evt. realiseres til foråret.

Start mandag 29. september kl. 14.30 - 17.00 på Birgiftegården. Derefter mandage frem

til 1. dec.

Pris: 50 kr.
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Glasperler
Underviser: Lis Werenberg, Glejbjerg.

Lav spændende perler af glas i et dejligt værksted med fast arbejdsplads til hver delta-
ger (max. 8 deltagere). På den fastsatte lørdag kan du nå at lære selve processen og få
almindelige perler med hjem, men hvis du får lyst til at fortsætte med mere avancerede
processer, kan du få indflydelse på, hvornår der evt. kan arrangeres opfølgende da-
ge/aftener.

Lørdag 4.oktober kl. 10-16 i Lis Werenbergs værksted på Katbølgård ved Glejbjerg.

Pris: 450kr. Dertil kommer materialer, som købes på stedet.

Gå evt. ind på www. Katbølgård og se fakta om det spændende kursussted.

Vi vil fra foreningens side være behjælpelige med at få arrangeret samkørsel, hvis no-

gen ønsker det.

Adventsdekorationer
Vi arbejder på at få arrangeret et kursus i uge 48 (sidste uge i november). Nærmere

herom senere.

Tilmelding hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart, så underviseren har en

chance for at henvende sig til dig og få fat i materialer m v.

Tilmelding til: Kjerstine Kristensen, tlf. 6136 1683 eller mail: kj_kristensen@hotmail.com

rmr@
Horne - Gørdet med et smitl...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

9.20

:
Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 OlM
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Nybolig Varde
v|jesper Brorson Hansen
Toraegade 7, 6800 Vard.e
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TALL SHIPS RACES

Det var med en lidt underlig mavebmemmehe, en folenhing, en ftygq en Handing

som er $ræd d beskriye, d jt1 bg af sbd nnd Esbprg og 5 dages frddtids ar-

beids/fitie opga\e. Chr. Gran hade tilbudt lifr i en af hans røde biler - den skulle fr en

meget cenbal Nnkt i \,otss gøIen og lden på havnen i Esbjerg .

Vores første barhold rør blevet instrrcret og henvist til de 10 salgssteder, - så kunne de

bare komme - vi var klar - froede vi. Da Søren, Chr., og jeg havde abluttet dagens

optællirq k1.01 i den røde var vi rpk mere negative end positive. Dårlige placetinger af
vore boder, for lå besøgende og ikke mindst store prcblener med vole dankorttemina
ler.

Nå, men frbk halm i bæskoene og så var vi klar lil lørdagen og hvilken dag - s@fykft
rred publikum - kanonveir - og milge turc til bodeme br at henb sedler, mange sed-

ler, som blev lagt i rygsæk eller taske. Så mange, at vi løb tør for rækselpenge, nen
med gode kontakter og stor velvilje blev det også klarct i løbet af et par timer. Det var

hektisk, men hvilken fomemmelse da dagen varslut.
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søndag blev en hygged4 rred halv fart og mandag shrtede ligesa, lige indtil Lans Lil-
tnlt gik pa som ahluhing på den storc scene. vi havde en bar i nærheden, så der blev
flytbt pesonde hertil, til silst stod de 12 mand skulder ved skulder og begente publi-
kum, vi hade sæ[erc ude blandt folk - det var vildt.

JE kunne forblle orn mar€e sixe, skessende, deilige, frustrerende opgaver, men det
vil blive for omfdtende, det skal opleves. Tusind tak synes nok lidt fattigt for den formi-
dable opbakning hiemnefra. vi var ikke fejlftie, men vi gprde det sgu - godt gået til alle
- håber vi år en brtient belønning.

Fra en lidt træt Tho*il

HIP TIL TALL SHIPS RACES I ESBJERG

Home ldrætspark hade fået opgaven at passe 10 ølboder ved The Tall Ships Ræes i
Esbierg 5 dage her føns1 i august 2014. Home Hallen trænger til nyt tag, så der skaljo
en del penge til.
Det var lidt af en opgave for initiativt4eme at få fat i 160 vagter, men det lykkedes.
Vi var mellem 2$30 personer, der havde lået en tjans om fredagen - en skøn blardirq
af unge, os der var blevet lidt ældre - indfødte, tilflyttere og faflyttere.
Vi var sat i stævne i et mødelokale i Gunnars firma PWC. Her fik vi information ved
Ttprfil UndW, om hvad vi skulle, og vi fik udleveret trøjer. Humøret var højt, og der var
spænding på, hvordan det nu skulle fodøbe. Så gik vi ellen ned på havnen, fandt hver
vores ølbod, gik i gang med at dgge bodeme til, og så var vi klar til at sælge! Sådan blev
hver eneste vagttrold alle 5 d4e introduceret og sat i garg.

Fra bodeme havde vi den flotteste udsigt ud over havnen med de flotte skibe. Sikke en
stemning, der var på havnen. Sikke et fantastisk vejr. Det var en fomøjelse at være der.
'Forbindelsesoficercme" Thorftil Undvig, Christian Gram og Søren Dahl cyklede rundt
mellem alle 10 boder og løste 'problemef. Det var lige fra at hente afhldssække til at
dnge efrer hplp til Dankortmaskiner, der ddllede. De gjorde et kæmpe stykke arbejde.
Mon ikke de vartnætte efter5 d4e på den måde?

0g hnk der hade værct 600.000 besøgende i de 5 dage. Der var dgig gang i satget -
ikke mindst om lødagen, som toppede med 190.000 gæster. lilon ikke det gav et væH(;
skub lil, at der nu bliver dd til et nyt hg på Home Halbn?
Hvor var det sjovt at se, hvodan der blev bakket op om HIP - på tværs af alder og til-
knyhing til Home. Sikke et fællesskab!

lrger Made Ditbvsen
En af "ffiytteme"
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Dcil ædle gamle kortspil L'HOilBRE spilles stadig i Horne.

I Horne er der et hold I'hombre-spillere, som mødes hver 14. dag for at spille det ædle
spil. Holdet består af Johan Schmidt, Martin Jepsen, Bent Jochumsen, Kurt Aggeboe og
Hans Jepsen.

Kortspillet I'hombre kom til Danmark i 1600-tallet fra Frankrig. L'hombre spilles af 4 spil-
lere. Der anvendes 40 kort, idet 8'ere, 9'ere og 1O'ere fjernes. Kortspillet går mod uret.
Holdets alderspræsident Johan Schmidt fortæller, at han lærte spillet af sin far Marthinus
Schmidt. Han har spillet i klub i over 50 år og spillede i mange år med bl.a. nu afdøde
uddeler Knud Jensen, Bjenemose og uddeler Axel Pedersen, Horne. Det var for øvrigt
Axel Pedensen, som foreslog, at vi skulle skrive om spillet.
L'hombre-holdet mødes på skift hos hinanden. De starter kl. 9 med en let frokost med en
til halsen, hvorefter der spilles til kl. 12.

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 alt i køkkenqrei. Priserne snakker vi om

v
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sTD BYG, som Horne Murerne er en del af, var knap færdige med byggeriet af Tistrup
Plejecenter, før en ny stor opgave ventede, byggeriet af det nye rådhus i Varde, hvor
STD BYG har hovedentreprisen.
Horne Murerne står for beton, murerarbejdet samt facadepudsning.
Byggeriet står færdig engang næste sommer.

INDSAMLING AF LOPPER

Thomas Sønderskov
Christina Sønderskov
Claus

2337 3756 Poul H. Guldager
4035 0295 Viola Krog

3134 0419 Trine Knudsen

Nøn€ A116 1 - 6970 ølgod -Tlt Z5 24 Uæ
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EN STOR FODBOLDOPLEVELSE FOR U13/U14 SPILLER FRA

HTS, HORNE, TISTRUP OG SIG

Var det, da 29 fodboldspillere og 7 voksne satte sig i bussen på Tistrup Station og kørte

til Rattenfanger Trophy i Hameln 45 km. sydvest for Hannover i pinsen. Vi boede på en

skole ved navn Albert-Einstein Schule. Vi havde fået sponseret mad fra Fakta i Sønder-

ris og Hansens Bageri, Varde og så havde vores forældre bagt pizzasnegle, pølsehorn,

frikadelleboller, muffins m.m. som vi fik på hele turen. På hjemturen var vi på Burger

King i Harrislee.

Vi havde samlet penge sammen til turen ved at mærke juletræer op, sælge strømper,

sælge reklamepladser på vores spilledragter og spillesæt.

Vi træner nu i tøj, hvor der står Roter, Bennetsens Rengøring, Naturmælk, Spar

Skovlund, Axel Poulsen Vestjysk Andel, lnter Sport og Pescatech.

Vifik store fodboldoplevelser. Spillede mod flere nationaliteter, og det blev både til sejre

og nederlag.

Det var en hel fantastisk tur. Med mange sjove oplevelser både på og uden for banen.

Tak til alle, der gjorde denne tur så kanon.

Fodboldhilsner fra O&Gejl.
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Ta'dl banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 os støt t*"'*Hfi;,u 

bben
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SPONSORCHECK TIL HORNE IF ww
I alt 19.468,21 kr. har OK kunder tanket på kontoen hos Horne ldrætsforeningen det

seneste år.

Dette lader sig gøre ved at man knytter sit tank-kort sammen med den sponsoraftale

som OK har med ldrætsforeningen, herved udløses et ørebeløb for hver liter brændstof

som tankes på OK tanken.

Da det er OK og Brugsen der udbetaler beløbet, så påvirker sponsoraftalen ikke det

beløb, man skal betale for en liter brændstof, derfor kan du trygt tanke løs. Har du ikke

et tank-kort hos OK, men geme vil støtte sporten i Horne, så tag en folder ved tanken i

Horne og bestil et kott.

HIF har et fortrindeligt samarbejde med Brugsen og OK, til gavn for alle parter og ikke

mindst for økonomien i ldrætsforeningen.

Tak fra HIF til alle de mange der benyfter OK tank-kort.

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.
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SANKT HANS 2014

Vejret var forholdsvis godt Sankt Hans aften i år - dog
rangementet fulgte de forrige års koncept.

blæste det temmelig meget. Ar-

Spejdeme havde opstillet bålet. Et fint lille bå|, hvor heksen tronede med blafrende skør-
ter. Børn og voksne i sFo'en Myretuen havde lavet den fine og lidt uhyggelig heks.
Tusind tak for detl
Kl. 19 var grillen i grill-hytten klar, og det var der 20-25 store og små, der benyttede sig
af. vi skulle selv medbringe service, mad og drikkevarer, og vi kunne alle sidde i grill-
hytten. Det gik fint med at holde varmen. spejderne havde sat båltønder op og lavet
pandekagedej, så'der blev bagt dejlige velsmagende pandekager. Det var rigtig hygge-
ligl at sidde inde i sognehyften og spise sammen.
senere kom der flere unge og ældre borgere til, og kl. 20.30 blev bålet tændt. Martin
Hansen, vores lokale brugsuddeler, holdt båltalen, og det gjorde han på allerbedste
måde. Mange tak for indsatsen Martin.

ca. 100 var mødt op til bål og båltale, og i år var der opstillet mikrofon og højttalere, så
alle med lethed kunne høre talen.
Vi synes selv, at det var en dejlig aften, og der er stadig plads til mange flere!

ve

Spejderne og Sogneforeningen

TOUR DE PEDAL 2014

Tusind tak for gevinsterne til dette års Tour de Pedal til alle vore gavmildeTp6nidiei,
HIF - HGF - Tuppenrare v/Doris Kristensen - Horne Kro - Dagli'Brugsen, Horne
- Kelds Honning - Boconcept, Ølgod - BouMatic, Horne - Horne Hallens Cafete-
ria - Mad med Mere, Varde - Saxofoni v/Lisbeth Stig - Købmand Hansens Bageri
og Caf6, Henne - Naturmælk v/Tove og Torben Ellegaard, Mælkevejens Zonete-
rapi v/ Gunhild Lauridsen og Andelskassen, Varde.
stor tak til Leif sønderskov, Børge Andersen og Mary Godt for en interessant aften
på sognearkivet med et dejligt traktement - stor tak til Merete og Jesper Hovaldt for
en rigtig spændende rundvisning på gården i Transbøl og stor tak til Solveig og
svend Bruun for en skøn aften i deres dejlige have og for dejligt haktement og for et
interessant indblik i arbejdet med milebrændt ler.

Tak til alle fremmødte cyklister - håber vi ses igen i maj 2015.

ilEuatii'
Boulldc A/S S .tadionvejl6,Home
DK-6800 Varde Ttfz 7526 O211 Fax: 7526 0396
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HORNE SPORTSUGE 2014

Fra sportsugeudvalgets side vil vi gerne sige en stor tak for endnu en

forrygende uge med masser af solskin og glade mennesker på stadi-

on og ivikingelunden.

Samarbejdet med hallen og kroen har også fungeret helt perfekt - en stor tak for det.

Vi har igen i år haft rigtig mange frivillige hjælpere og uden dem, var det blevet en noget

anderledes sportsuge, så STOR tak for den velvillighed vi altid møder.

Udover de frivillige hjælpere vil vi også sige en stor tak til alle de sponsorer, som har

ydet et stort bidrag til at sportsugen endnu engang kan præsentere et overskud på ca.

33.000 kr.

Til sidst også en tak til den store opbakning vi har mødt hele ugen. Det har været skønt

at se så mange "gamle" og "nye" beboere fra Horne Sogn samt tidligere beboere.

Vi har i år haft Henriettes fotohold til at forevige begivenhederne og alle billederne kan

ses på www.varde-horne.dk

Tak for i år og på gensyn i uge 23 i 2015.

Arets har været:

Med venlig hilsen Sportsugeudvalget:

Anette Stald, Søren Oahl. Lotte Andersen, Hanne Haaning

STøT YORE AilT{OT{CøRER. OE SføTTER OS

10-20-30 vlAndrea - Hen-
ne

Fotograf Benedikte Hessel-

lund
Matas - Ølgod

Anettes hobby i Tistrup Frimor -Ølgod OK - Tanken, Horne

ASM - anlæq Hansens Baoeri PC Tradinq

Bankoklubben Henrik, Ølqod Roadhouse

Blue Water - Esbierq Horne Hallens Cafeteria Saxofoni

Blåbiero Tramooliner Horne Kro Sdr. Malle Maskinstation

BoConceot - Ølood Home Murerne Stark - Varde

Boq oq ld6, Varde Horne Tømrerforretnino Sydbank - Tistruo

Bou Matic lntersport - Varde Søs - Ølqod

Bounum Skrot Jette oq Marinus Poulsen Tistruo Baoer

Bruun - Tistrup Just for You - Ølgod Tistrup Bounum Smede og
Mask

Carsten Bøtcher Jysk - Varde Tistruo Ure oo Sølv
DagligBrugsen Landmand Jesper Howaldt Varde Fadølsanlæo
Danske Andelskassers
Bank

Lerpøthallens Bowling Vardb Hudpleje

El-qården - Varde Lohse - Varde Varde Svømmehal
Else Jochumsen Lotte Andersen Vesterqade Cvkler - Varde
Fltigger - Varde Lundagervejens Vindues-

pudser
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PS. Hiælpcretil spoilsugen 2015

Da vi er et lilh udvdg, lur vi hug br et hav af hplpere lil at rdførc forskellige opgarær i
brbindelse med spotbqen. Har du en ft16 til, hvad der kan laræs af nye drtiviteter/un-
deftoldning, så kom enddig med dem. Hardu lysttil at hiælæ med plarlægnirU af en
aktivit{ pæse barcn, bmbdinn, inGamle sponsorgaveretc., så kan du sende en srns
eller mail lil: tuefie SaH, (3049 2368), arpttestald@me.com

Lofie Andersen, 2125 771 8, dahl.modellednq@mail.dk
Hanne llaaning 2987 0441, hhhl 6@hofinail.dk

4H PROGRAM

16. august Torvedag
22. august TEMA grillaften på Dejgårdvej 12

13. september 4H skuet på Hindsiq Ridecenter

HORI{E JAGTFOREiIIIIG

719 -14 Skydevogn, såmm€n med Thorstrup Jagtforening fra kt 9-15. afgang fra
Horne Stadion kL 8:45 Hos llenning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig.

KIRKETIDER

Søndag 03.08.2014
Søndag 10.08,2014

Søndag 17.08.2014

Søndag 24.08.2014

31.08.2014
07.09.2014
14.09.2014
2't.09.2014
28.09.2014
05.10.2014
12.10.2014
19.10 2014

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

kt. 10.30

lngen
kr. 09.00
kt. 09.00

kr. 14.00

lngen
kt. 10 30

kr. 10 30

kt. 09.00
lngen
kt. 10.30

kr 09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

Tambours Have

Høstgudstjeneste

Lars Bom Nielsen

flf. 7526 4055
flf. 5223 0085
tn.22BB 4197
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aug. 16.08.2014
16.08.2014
29.08.2014
31.08.2014

sept. 06.06.2014
07.09.2013
09.09.2014
13.09.2014
17.09.2014
21.09.2014
27.09.2014

okt. 01.10.2014
02.10.2014
04.10.2014
05.10.2013
19.10.20'14

nov. 02.11.2014
07 .11.2014
18.11.2014

dec. 05.12.2014
07.12.2014
21.12.2014

AKTIVITETSKALENDER 201 4

Torvedagen

Abent Hus i Regnbuen
Grillanangement. Dagli'Brugsen
Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
"Giv en hånd til dit nærområde" Horne Sogneforening
Spejderne. Loppemarked
Foredrag/debataften. Menig hedsrådet
4H-skue. Hindsig Ridecenter
Høstfest på Hornelund. Hornelunds Venner
Høstgudstjeneste
Høstfest i Horne Hallen

Æblepressedag. Horne Sogneforening
Æblepressedag. Horne Sogneforening
4H. Arsmøde

Spejderne. Loppemarked
Togudstilling i Home Hallen

Spejderne. Loppemarked
4H. Aktiv nat
Koncert med Home Gospelkor i Horne Kirke

4H. Juletræsfest
Spejderne. Loppemarked
Juleoptog. Sogneforeningen

Nr. 336.
Stof senst lørdag den 6. sep, .

Omdeles senest 20. sep.

Nr. 337.
Stof senest lørdag den 8. nov.
Omdeles senest 22. noy.

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, homeoosten@bbsvd.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Vade, tlf. 7526 0074
Leif Søndeækov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tll. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vrg Nielsen, Vætervænget 3, 6800 Varde, tll. 7522 3838
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34 gfor voRE AlmoilctnCn - oE siloTTER.oA



Tlstnrp.Bounum
Slt[EDJ- og IIilISKINFOBBETNING Ys

Aut. WS-inst

Øtgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Tlf.75 26 0l 55

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15, Horne
TIf. 7s260163 birtff. 2L226801120330163

ew 8,oa,Na &ttnuat/tted!
JOHI'I BORG HATSEII
HORflE - 6tæ vAaDE. TLF:75æ0|B

sKo. D.AMETøf . HERREIø'
Hvad kan vi gøre for dig
Sydbank

Mødelokaler op til ca. 1.00 pers. v/Lisbe{h Stig. ølgoÅ/ei 33 . Horne. 6800 Vqrde

'

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

Så din telefon
sådan her sd,
sidst du fik
tj ekket din
botigØkonomi?
Lige nu er det særligt økonomisk fordelagtigt, hvis du går

og drømmer om boligforbedringer.

Henten er historisk lav, og samtidig giver ståten dig tilskud

til håndværkerudgifter, Der har aldrig været bedre mulig-

heder for at gå i gang med de projef<ter, der gør din bolig

1il dit hjem.

Aftal ei møde i Andelskassen og få tlekket din boligøko-

nomi. $å ser vi sammen på dine mulighedq og finder den

løsning, der passer bedst til dig.

Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde
Telefon 87 99 56 70-www.andolskassen"dk

Andelskassen - en del åf Danske Andelåkåssers Bank,AlS

å.Andelskassen
sammenkanviT


