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DECEMBER I DAGLI'BRUGSEN HORNE

Julen står for døren, - også i Brugsen. Der vil fra den 1. december - 24. december lige-
som sidste år være dagtilbud/kalendertilbud. Ugeoversigten over tilbuddene kan hentes i

butikken ugen før.

Alle medlemmer kan forudbestille og betale en cherry valley and på 3.200 gr. til
89,95 kr.. Bestilling skal afgives i Brugsen senest den 5. december. Anden skal
afhentes i Brugsen den 14. december.
Prisen herefter vil være 140 kr.
Til alle børn: kom og hæng din .lulesok op i Brugsen. Julemanden kommer hver dag fra
den 1 , december - 24. december og putter lidt julegodter i din sok. Du er velkommen til
at tømme din sok hver dag.

lforbindelse med juleoptoget den 21. december, vil Brugsen igen iår være vært med
æbleskiver og gløgg. lnden optoget vil uddeleren uddele nissehue til alle børn, som
deltager i optoget. Kom og vær med og tag også din mor og far med.
Dagli'Brugsen holder åbent året rundt fra kl. 8-20, - dog undtaget disse:
24. december: 8-14
25. december: 8-18
31. december: 8-16
1. januar: 12-20
Tilmeld dig vores sms service, så er du blandt de første, der modtager vores eks.
tra gode tilbud, ca.l-2 gange om ugen.

Det går rigtig godt i Dagli'Brugsen
Efter oktober måneds regnskab har vi en omsætningsfremgang på index 105.
Bundlinjen er på 250.000 kr. mod et budget på 50.000 kr. for hele året! FLOT FLOT.
TUSIND TAK FOR DEN STORE OPBAKNING FRA VORE KUNDER.
Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

Uddeler, personale og butiksråd

Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en
G.|-ÆDELIG JUL og et GODT NYTAR
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HORNE 4H AFHOLDER JULEMARKED

Lørdag den 22. november fra kl. 10 til 17.00 i værkstedet på Hornelund g hos
Hanne Kronborg Jensen.
Der vil være salg af dekorationer til jul og advent og pynt til kirkegården, forskelligt

syltede grønt og frugter, kræmmerhuse i traktor slange, mm. ?

4H vil hygge om jer med vafler, kage og kaffe.

Kom og få en hyggesnak, gør en god handel, og støt et godt formå|.

Horne 4H

JULEMARKED PA HORNELUND

Søndag den 23. november 2014 kl. 14.00

Alle er velkommen - det er en hyggelig eftermiddag.
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, som kan købes for
25 kr.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores teg-
ning og salg af medlemskort for sæsonen 201412015.

Hornelunds Venner er glade for denne støtte, og skulle der være nogle, der gerne vil
være medlem, kan man altid henvende sig til formanden Oda Overgård eller ved en af
vore arrangementer.

Hornelunds Venner

tF

GOD MAD OG JULEMARKED

HUSK

Familie og Fritids julemarked onsdag den 26..november. kl. 18.30 på Horne Kro

Der vil blive serveret en dejlig menu, som Kirsten har tryllet frem. Der vil være julemar-

ked med mange boder, hvor der kan gøres en god handel, og der vil være amerikansk

lotteri med mange flotte gevinster.

Ud over en dejlig middag vil der blive serveret kaffe/te med småkager.
Tilmelding tiljulemarked er senest den22. november til
Ruth Jensen tlf. 3026 0878 mail: jensen.egehave@bbsyd.dk eller
Lisbet Juhler tlf. 5071 5830 mail: lj.malle108@gmail.com

Vi qlæder os til at se ier.

POST I DAGLI'BRUGSEN

Pakke? og breve som postbudene lægger til afhentning samt pakker sendt uden omde-

ling kan fra den 19. november igen afhentes i Dagli'Brugsen i Horne.

behøver således ikke lænqere køre udenbys for at hente oosten.

&hg&.m. t b.tvl LlYLlg.Ig hor
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SÆT KRYDS I KALENDEREN SøNDAG DEN 21. DECEMBER

2014- FOR DER SKAL JULEHYGGES I HORNE

JuletræsudValget holder juletræsfest for alle generationer i Horne Hallen kl. 12'30,

hvor julemanden vil tage godt imod alle børn og voksne

Program:
- Velkomst
- Dans omkring juletræet med julemand og Nissehjælpere

- Uddeling af frugt
- Lotterimed flotte Præmier
- Mulighed for køb af kage og kaffe

Deltagergebyr: 15 kroner.

Vi stuiteilutåtræsarrangementet af kl. 14.30, hvorefter vi alle vil

den til årets juleoptog gennem byen.

JULEOPTOG I HORNE

Sogneforeningen byder velkommen til årets iuleoptog klokken '15.00 med Varde Gar-

den i spidsen

Program:
- Varde Garden starter ved Home Hallen kl. 15.00

- Juleoptog gennem bYen

- Varde Garden slutter af med iulemusik ved Hornelund plejecenter

- Uddeling af slikposer til alle børn fra Sognehytten

Vi glæder os til at se jer alle, store som srnå, gamle som unge til en rigtig hyggelig søn-

dag' 
Julehilsner fra Horne Sogneforening, HGF, spejderne og HIF

følges med Varde Gar-

JULETRÆSFEST.HoRNE 4H ÆH, {llil
5. december 2014 kl. 18.00 på Dejgårdvei 12

Her skal man selv medbringe bestik, service og kaffe. Øl og vand kan købes.

Medbring også dit gode julehumør og nogle ideer til fest, ballade og skøre indfaldl

Husk at tilmelde dig til denne enestående aften:

impoulsen@bbsyd.dk eller 2481 8463 senest onsdag den 3..december.

Pris for ikke-medlemmer: 50 kr. Horne 4H

Julegaveme k6bet Yi selvlolselb hos
xonNeposrens ANNONCORER



HORNE AFTENSKOLE TILBYDER FøLGENDE 201 4115: (.?r\
Fotokursus Start søndag den 23. november 4 gange i alt \14,
Adventsbinding Onsdag den 26. november kl. 19-21.45
Vild m/dans Start søndag den 4. januar B gange i alt
Gospel Start tirsdag den 6. januar 15 gange i alt
Knipling Start torsdag d. 8 jan 10 gange i alt
Glas lørdag den 7. februar
Efter en forrygende succes på betonholdene, er det besluttet at udbyde yderligere 3
hold

Betonstøbning Lørdag den 11., 18. og 25. april alle dage kt. 10 - 14

Yderligere oplysninger/tilmeld ing :

Henriette 3195 4269 eller henoqhai@qmail.com

Horne Aftenskole ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Takker for til alle holdene

THORSTRUP OG HORNE MENIG INVITERER TIL
Å

Højskoledag, lørdag den24,januar 2015 ryffiry
Dagen starter kl. 9.30 i rhorstrup kirke, hvor der er gudstjeneste ved, Elof wester-
gaard, nyindsat biskop i Ribe Stift.
Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe på sig Hotel, og derefter foredrag ved Elof
westergaard. Emnet er: "Folkekirken her og nu, i et nationalt og globalt perspektiv".

Middagen består af: svinekam m. tilbehør og hjemmelavet fløderand med frugtsovs.
Eftermiddagen byder på sang og musik af to erfarne musikere, der vil underholde med et
bredt udsnit af populærmusik og lettere klassisk musik, og fællessang,
Marianne Nørholm Villadsen er organist ved Tilst Kirke og akkompagnerer og dirigerer
sangere, musikere og kor.

Filt Kristensen spiller på flere blæseinstrumenter og arbejder som musiker, arrangør og
komponist.

Dagen slutter med eftermiddagskaffe med småkager.
Prisen er 250 kr. som inkluderer foredrag / underholdning og forplejning hele dagen.
Drikkevarer til middagen er for egen regning.
Tilmelding senest den 20. januar til
Karen Møller Thomsen 31'17 4743, mail:karenjoGO@yahoo,dk eller
Maren Søndergård 7526 4343 / 6062 4053
Alle er velkommen

Juhg.E no k bcrvl sclyl.h.lig ho3
HORNEPOSTENS AI.I}IONCORER



HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Horne Hallens mødelokale

@

Dagsorden ifølge vedtægteme.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 18. november

2014
ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om

foreningen.
Harck

GRATIS . GRATIS BILLARD DEN FøRSTE ED

Vi har i Horne billard nogle af de bedste lokaler i vores Union / kreds. Vi synes, det

kunne være hyggeligt at dele dem med andre. Så hvis I har lyst, er der åbent hver ons-

dag fra 18.30 til 20.00, hvor Hans Guldager tager imod og forklarer, hvilke regler der

gælder både i klubben og selve spillet. Onsdagene er ikke kun for nye spillere. Tilbud-

det gælder også for jer, der spiller om dagen, hvis I har et stød eller to, I går og bøvler

med. Skulle der være nye tilflyttere, er det også en mulighed for at få nye bekendtska-

ber eller for jer, hvor benene er blevet for stive til boldspil, var det måske også en mu-

lighed. Børn / unge er også velkomne fra 13 år, så kom bare om og kig.

Ønsker du at se en turneringskamp, er du velkommen til at komme og kigge. Der spilles

som regel på hjemmebane hver anden tirsdag og hver anden torsdag 
Horne Billard

EW

::T:TTtil:l', a'e, der har rysttir at spirre r"o &&'"m W
minton, velkomne til at benytte banerne i hallen fra kl. 9.00 -
12.00. Der er fri adgang.

Glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen Badmintonudvalget

VINTERTRÆNING FODBOLD VETERANER le S/
Veteranholdet har afsluttet sæsonen, og med 3 sejre i de sidste kampe sluttede holdet

på en 5. plads.

De fortsætter med indendørs vintertræning hver tirsdag, med opstart den 4. november

kl' 20'00' Gamle såvel som nye spillere er velkomne' 
Gunnar Diflevsen, hordreder

o
Jubqarærne k6ber vl sclvtobelio hos
xon-HeposreH s mxoHc'onEn



BIOMSTREI{DE LANDSBY

Så er det tid at stå sammen og mobilisere vores fælles kræfter for at få Horne fremad å!
opad. Udvikling frem for afvikling,

Mød op på Horne kro den 3. december kl. 19 til et oplæg om Horne som btomstrende
landsby og bliv en del af Hornes blomstrende fremtid. Der er brug for alle til bade store
og små opgaver. Der serveres gløgg og æbleskiver.
Byd ind med lige præcis din viden, tid og lyst.

Tilmeldingsfrist 26, november 2014 til iochumsen@bbsvd.dk eller mobil 25622614

Fakta boks:
http //blomstrendelandsbv,dk/
Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for
at udmærke og synliggøre sig. Målet er at skabe udvikling og dialog lokalt.

Programmets grundprle er, at borgerne I fæl/esskab forholder sig til, hvordan det er at
leve bo i deres landsby.

Blomstrende Landsby sikrer landsbyens borgere en mulighed for at udvikle sig frem mod
egne sfrafegske målog beslutninger. Dog altid iet samsp/ med kommunale planer og
initiativer.

Blomstrende landsby handler om udvikling af landsbyen.

Varde Kommune støtter blomstrende landsbyer.

Aane og Næsb,1'erg er blomstrende landsbyer og Nordenskov er under optagelse,
lnitiativgruppen: Leif Sønderskov, Keld Jochumsen oq Dorthe Bei

HORNE SOGNEFORENING - GENE

Horne Sogneforening afholder generalforsamling

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægten.
Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen - iochumsen@bbsvd.dk) i hænde se-
nest 14 dage før.

Alle er velkomne

PRÆMIEWHIST

I Hornehallens mødelokale mandage kl. 19.30:

Uge 2 den 5-1-2015, uge 4 den 19-1-2015, uge 6 den 2-2-2015, uge 8 den

uge 10 den 2-3-2015,u1e 12 den 16-3-2015, uge 14 den 30-3-2015.
Sådan forsætter vi i lige uger indtil april måned.

Jubgawrnc k.bct yl t lyLlqcliq hos
HoRNEPosrENs lrHoncbnEn



HORNE IF'S PRÆMIESPIL

Så har Præmiespillet startet et nyt år. Nr 38 i rækken, og igen i år er der sat ny rekord.

For første gang er der solgt over 600 nr. Først en stort tak til de mange der har været

ude og sælge, og sidst men ikke mindst tak til de mange der igen i år har købt et eller
flere numre. Det betyder at der i år udtrækkes 3 numre mere pr måned.

w

HORNE JAGTFORENING

Aktiviteter resten af sæsonen 201412015

6t12-14: Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen, kl.9:00. Gratis deltagelse for

nye jægere. A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr. Pølser kan købes

tilfrokost.

10/1 - 15: Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25.

612-'15: Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00.

712-15 Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for Gule

ærter.

Der vil være opslag i fodboldkassen ved Horne Brugs, hvor eventuelle ændringer

til aktiviteterne vil blive opslået og naturligvis også på vores hjemmeside

www.hornesognsjagtforening.dk
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobilnr. til Carsten Bøttcher på

40806270

Husk Generalforsamling på Horne kro fredag den 6. februar kl. 19'00

Bestyrelsen:

Formand: Carsten Bøttcher, 40806270 - car@bws.dk

Næstformand : Jørgen Østergaard, 52 1 592 1 0 - ioroen.osteroard@q mail.com

Kasserer: Claus Holse, 26853320 - holsemix@hotmail.com

Sekretær: Alf Jeppesen, 20334421-fam.iepoesen@live.dk

Best. medlem: Poul hansen, 20303773 - {ruerlundl

JulcAavcrne kobcr vi ichLq.fg hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER



G EN ERALFORSAM L|NG I HORN E GYMNAST| KFOREN tNc,"""+e

Der afholdes generalforsamling tirsdag den24.februar 2015 kl. 19.00 i hallens møde-
lokale.

Dagsorden ifølge vedtægten.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage før.

HGF/Lene.lensen

SKAKFORENING

Er der nogle i Horne, der er interesseret i at spille skak? Vi gør et forsøg.
Vi mødes i Horne Hallen flg. datoer: 2. oktober, 6. november, 4. december, 8. ja.
nuar, 5. februar, 5. marts og 2. april.
Alle dage den første torsdag imåneden fra kl.09.00.tilkl. 12.00.

Vi holder en pause kl. 10.00 hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til 25 kr.

Vi medbringer selv skakbræt og brikker.
Der er ingen tilmelding - alle er velkomne.

Du ringer direkte...
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som
du ringer direkte til, når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så kontakt mig!

Anette toss Kristensen

Ttf.9682 1651

Julegaverne kober vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER ry



øSTERHERREDS SENIORKLUB

Juleafslutning i Grindsted Bowlingcenter. Bowling, spisning og
pakkespil. Tilmelding til Erik Andersen7524 6855 / 2133 9070
senest 28. november

SANGAFTEN P HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19,30

Vi starter onsdag den 8. oktober 2014 og derefter den 12. november, '10. december, '14.

januar, 11. februar, 11. marts, B. april.

Vi serverer kaffe med brød til 20 kr.

Sæt kryds i kalenderen, det er nogle hyggelige aftner, og alle er velkommen.
Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING

24.11 Jørgen Fischer, landsformand Hvordan løser vi den ældrepolitiske ud-

fordrinq?

01.12 Niels Skousen, Billund Peru - det mvstiske lnkarioe

08.12 Per Boviån Christensen Arv oq testamente

15.12 S.l.V.A. - Lone Hansen Julemusik oq sanq

PROGRAM 201 5 - alle møder beqvnder kl. 14.00
'Dato

Foredraqsholder Emne
05.01 Flemminq Bay-Jensen, Esbierq Maskinarbeider - oolitibetient

12.01 Arne Smalbro Musik - svno med

19.01 Morten Thavsen. Varde Folk fra Vendsvssel

26.01 Tove Larsen, Abenrå Høiskole oq det frivilliqe arbeide

02.02 Bodil Sørensen, Meils Livet oå hospice

09 02 Knud Lykke Kristensen, Ane Jordomreise - lvsbilleder

16.02 Erna Vesteroaard m.fl Kabaret oo sano
23.02 Erlino Thomsen Tøi

02.03 Erik Paabøl Andersen, præst fra
Hvide Sande

En fiskerdreng fortæller

09.03 Generalforsamlino oo bankosoil

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter
Mandage fra kl. 14.00 - 16.00 foredrag m.m

fra kl. 16.00 - 17.00 kortspit

Pris 20 kr. for kaffe og foredrag.

Tirsdag 2. de-
cember

10
Jubgarærnc k bctvl scMoqcng hos
HORNEPOSTENS AI.NONCORER



l{øn€'AlF 1 - 687{, ølgpd -TlL75 2444æ

OPSLAGSTAVLER

Betænksomhed er en god ting
Så derfor vis hensyn, når I bruger diverse opslagstavler i byen. For når et budskab ikke

længere er relevant, så er det god skik, hvis man fjerner det, også for at andre kan få

plads, så de også kan bruge opslagstavlerne. 
Red.

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag

fra k], 17.00-17.30.

fD..n
Horne Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 OlM

Juteoaverne kobcr vl sclvlohelh hos
xon-xeposrexs mnolcbnEn



xonr NYT FRA eYRÅoer

Skolekørsel
Der er opstået en del udfordringer mht. skolekørsel - også i

vores område. Jeg vil arbejde på at der findes løsninger, men

det er desværre et område med lange reaktionstider. Der er i

skrivende stund et arbejdå i gang som skal kortlægge proble-

matikken.

Vuggestue-pladser i børnehaven
I skrivende stund er et forslag om integrerede vuggestuepladser i Regnbuen i høring.

Det vil sige pladser for 0 - 2-årige, som får samme normering som en vuggestueplads,

men hvor barnet deler stue og gruppe med børn fra 3-6 år.

Det sker efter lokalt ønske og altså ikke nogen spareøvelse - snarere tværtimod. Så-

fremt høringsprocessen falder positivt ud, forventer jeg at forslaget vedtages i byrådet og

lidt afhængig af omstændighederne vil pladseme kunne oprettes først på foråret.

Stig Leerbeck, stiqleerbeck@mac.com, Tlf.: 75 26 02 36 - mob.: 40 43 08 98

BANKO I.HORNE HALLEN

Som alle i Horne Sogn ved, er der banko i Horne Hallen hver torsdag.

Dette er ikke noget nyt, så jeg vil fortælle min historie om, hvordan jeg blev tilknyttet

Banko holdet og hvad det betyder.

Det startede med, at mine veninder gik til Banko i Horne. De snakkede meget om det, så

en dag, ville jeg med, bare sådan for hyggens skyld. Det var rigtig hyggeligt, så det end-

te med, at jeg faktisk begyndte at gå til Banko.

Når jeg sådan fortalte andre om Banko, nærmest rynkede de på panden, og her fandt

jeg ud af, at Banko var et FY-ord. Det er "kun" gamle mennesker, der spiller banko. Det

er rigtig, at der er mange 60+, men vi ser også unge, der spiller og får en hyggelig aften

med det.

Efter et stykke tid, snakkede jeg med en bankomedhjælper, og hun spurgte mig, om det

ikke var noget for mig, at blive medhjælper også. Jeg lovede at tænke over det, ville

måske nok helst have sagt nej, men på vejen hjem, tænkte jeg, at selvfølgelig skulle jeg

prøve. Børnene er ved at være store, kræver mig ikke så meget mere. Nu kunne jeg

faktisk gøre en forskel i foreningslivet, uden at skulle kunne kende til diverse sportsreg-

ler, som alligevel ikke interesserer mig. Så jeg meldte tilbage, at jeg gerne ville være

medhjælper, og fungere som retunåber. Det har jeg bestemt ikke fortrudt. Der er søde

mennesker, der er parat, med gode råd og hjælp, når det er nødvendigt, vi hygger os

med hinanden. Vi er på skift og har hver anden torsdag, er et fast team, så det giver et

godt sammenhold. Kniber det en dag, er der afløsere, man henvender sig til.

Jeg skal kontrollere kortet, når der er råbt banko, råbe (vi bruger dog mikrofon)tallene

tilbage til opråberen, som så skal godkende tallene. Derefter skaljeg aflevere gevinsten.

Julcgiaysnc k bcrvl schl.lgelB hos
HORNEPOSTENS A!'|IIONCORER



Jeg har mine faste "kunder", så der bliver også hygget og snakket med dem. Det hører

med.

Efter Bankospillet rydder vi op, hjælper hinanden hele holdet, det tager 20-25 minutter,

derefter slutter det hele med kaffebord.

Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at være medhjælper ved Banko, og vil gerne slå en

streg for, at gøre Banko legalt, forstået på den måde, at de fordomme, der er ved banko,

ophårer. Der er igennem mange år givet støttepenge til diverse foreninger, som netop

Banko har tjent ind og sendt videre. Der er et formål med Banko, at tjene nogle penge til

Horne by og Sogn, foreningslivet. Det er en fordel for alle, og det er d6t, man skal tænke

på, når der bliver nævnt Banko, og ikke rynke på panden.

Prøv selv at komme en dag, det kunne overraske,

BDO Revision er flyftet til nyere og større lokaler på Markeds'
pladsen 25, Varde fortæller Bertil Holm

Hilsen Conni Hermansen, retunåber ved Horne Banko klub

Ta'til banko i Hornehallenhver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

,, Banlcoklubben

Jubgaverne kober vi selvlo$elig hos
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UNGE KøBER 7O'ER HUSE IHORNE

Der er god efterspørgsel efter huse, hvis prisen er rigtig. Det fortæller ejendomsmægler
Jesper Brorson Hansen fra Nybolig i Varde, som har solgt en del huse i Horne. 4 af
husene i år er solgt til unge mennesker.
En af de unge, som har købt hus, er Tue Jakobsen, som har købt huset på Porsevej
nummer 9. Han er uddannet VVS energitekniker hos Tinghøj Smede- og Maskinforret-
ning. Tidligere boede han sammen med kæresten Sara Weis Hansen i en lejlighed i

Søndergade i Varde. Han havde tidligere tænkt på selv at købe hus, så da udtejeren
selv skulle bruge lejligheden blev det sparket som gjorde, at han fik gjort noget ved det.
Tue er barnebarn af Herdis og Børge Andersen, som har boet i Horne, så for ham var
Horne ikke så langt ude! Gennem Jesper Brorson Hansen fra Nybolig så han på huse,
og da kæresten og han ikke var blege for selv at gå i gang med at renovere, faldt valget
på Porsevej 9 på 120 mz lra 1975, hvor de nu har fået sig delligt indrettet. Det største
problem ved hushandlen var til hans ovenaskelse at låne pengene, skønt han havde
haft fast arbejde i 6 år. Først hos det 3. pengeinstitut lykkedes det. - Pengene til renove-
ringen havde han selv sparet op. Med købet af huset i Horne bor de også billigere end i

lejligheden i Varde, så der også penge til overs til fornøjelser.
Sara og Tue fortæller, at de er blevet virkelig godt modtaget i Horne, hvor de føler, der er
et godt sammenhold. Pga. arbejdet med renoveringen har de endnu ikke været rigtig
aktive i foreningslivet, men de har planer om at de skal i gang i fitnesscentret.
Sara læser på 3. år på Handelsskolen, hvor hun er færdig til sommer og skal ud at søge
efter en plads.

Når der sælges huse til unge mennesker er det med til at sikre Hornes fremtid, og det
glæder Jesper Brorson Hansen, som selv er født og opvokset i Horne.

De andre unge huskøbere er Lasse Sørensen på Klokkedoj, Nicolaj Sander Jepsen på

Kirkebakken og Jakob Vig Nielsen på Porsevej.

Red.

BILLEDEFTERLYSNING

Horne Sognearkiv er i gang med en omfattende billedregistrering og har rigtig meget
. brug for din hjælp.

Hvis du har gået i 6n af de 3 skoler, Horne, Bounum eller Stundsig søger vi klasse- eller

andre skolebilleder herfra.

Så hvis du har et sådan eller flere billeder fra din skoletid, er det eneste du skal gøre al

ringe til Leif Sønderskov på tlf. 24 61 55 50 så kommer jeg og henter billederne,

scannerdem og du får billederne igen, altså vi henter og bringer.

Horne Sognearkiv har et optimistisk håb om at mange vil hjælpe os, så vi kan få en stor

samling af skolebilleder.
Horne

w Julcqavgaa k bGrvl schtobclio hos
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NIELS ERIK HOLM

Niels Erik Holm, der i 1988 var manden bag Novolet insulinpennen er tæt på et nyt
gennembrud med et "plaster" til sårheling hos diabetikere (type 2 sukkersyge).

Niels Erik Holm er født i Bounum den 13. oktober 1951 og søn af Gunhild og Chr. Holm.

Han er nummer 3 i rækken afen søskendeflok på 5.

Efter 7 åns skolegang i Bounum Skole tog han sammen med klassekammeraten Karl

Brynningsen B. klasse på Morsø Efterskole. 9. og 10. klasse blev taget i Tistrup, hvoref-

ter han tog HF på Esbjerg Gymnasium. Efterfølgende kom han ind på Universitetet i

Arhus, hvor han læste han til cand.scient. Videre i København tog han en Erhvervs For-

sker Uddannelse. Det var her, det hele begyndte, fortæller han.

Niels Erik Holm brød for alvor rgennem indenfor sundhedsforskningen, da han i 19BB

opfandt Novolet pennen, en kuglepenslignende insulinpen, der hver eneste dag sørger
for et passende insulin niveau, og dermed gør livet lettere for diabetikere i hele verden.
Pennen er solgt i mere end 750 millioner eksemplarer og har været medvirkende til en

stor del af Novo Nordisk succes.

Nu er Niels Erik Holm igen på vej med en opfindelse. Sammen med makkeren Rasmus
Lundquist har han etableret medicinvirksomheden Reapplix, hvor de er i gang med ud-
viklingen af et biologisk "plaste/' til behandling af svære kroniske fodsår hos diabetikere.
Et plaster, der udelukkende laves af blodcellerne af patientens eget blod.
Lige nu testes behandlingsmetoden af læger i Danmark, Sverige og England og ventes
indenfor 3 år at være godkendt af sundhedsmyndighederne og klar til brug.
Diabetiske fodsår hos sukkersyge patienter koster hvert år det danske samfund 5 milli-
arder kroner. Omkring 1.000 danskere får hvert år foretaget en amputation som følge af
sår som aldrig heler.

Niels Erik siger, at det er meget vigtigt, at folk med type 2 sukkersyge (også kaldet
gammelmands sukkersyge), passer godt på deres fødder, og hvis de får det mindste
sål ska/ de søge lægehjælp.

Niels Erik Holm har over 60 patenter.

Privat bor Niels Erik i Birkerød sammen med sin kone Britta Laumann Nielsen, der
stammer fra Gårde. De har 4 sønner i alderen fra 35 til 20 år, samt 3 børnebørn.

Niels Erik var for øvrigt som barn og ung en glimrende fodboldspiller i HlF. Han mindes

endnu, når de efter kampen fik en TX rs (en sodavandsis i en lang smal plastpose) hos

Thea i kiosken overfor stadion,

Og han benytter endnu Andelskassen, hvor klassekammeraten fra Bounum Skole Eva

Plauborg er hans rådgiver.

Faderen Chr. Holm døde efter et aktivt liv i 2007, Gundhild fyldte 90 år den Z2.oktober.

Hun bor på Hornelund, som familien er meget glade ved og som de synes er et helt unikt
sted. Den yngste bror Frede og Marianne har fødegården i Bounum.

Jubgav€rnc k.borvi s.lvl.lgclig hos
HORNEPOSTENS AI{T|IONCORER



Hvis man ønsker at vide mere, kan man ved at Google Niels Erik Holm læse om hans
opfindelser.

Kurt Nielsen

ntn urn uøIn N S z oxø ra ntpt- ---l
BAL.{NCE r KROP OG SIEL i

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

TIDSBESTILLING PÅ TIT. NR. 23233184 I

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne,6S00 Varde. 
I

ffiM@esru*ml
HORNE KRO

Qi ørcQgr ath en gfetefrg j"t
og et gott nytår

Venlig hilsen - Kksten og Kurt

Juhgrrr.mc k.b.t vl tclvlchsllg hos
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IGEN EN FLOT REVY.......

Lørdag den 1. november var der premiere på årets revy arrangeret af Horne ldrætsfor-
ening. Det var revy nummer 55 i en ubrudt række, dette i sig selv er en stor præstation,

som kun ganske få andre revyer i Danmark kan prale af. Revyen, der kun opføres denne

ene aften, var fyldt med gode og kun lokale numre. Et ungt hold forstod at få de gode

revy grin frem hos et talstærkt publikum på omkring 300 mennesker. lnstruktøren var
også i år Kurt Burkarl som på nær en revy, har været med i de seneste 20 revyer, af
dem har han instrueret de 15. Mette Thøstesen var assisterende instruktør.

Tak til publikum for super opbakning
Horne ldrætsforening afsluttede sæsonen samme aften med uddeling af rosende ord og
pokaler for henholdsvis årets ungdomsspiller og årets navn. Årets ungdomsspiller blev

Søren Thomsen fra fodboldafdelingen. Begrundelsen for udnævnelsen var indlysende,

nemlig at Søren som fodboldspiller er en stabil støtte til hans hold. Og altid klar på at

hjælpe i særlige situationer. Søren er ligeledes frivillig fodboldtræner for to U14 drenge
hold, hvilket han udfører med stor tilfredshed, og de unge ser op til ham. Trods hans

unge alder sidder Søren i fodboldudvalgets senior afdeling, hvor han er med til at plan-

lægge klubbens fodbold, gadefodbold osv.

Pokalen til årets navn blev uddelt til Karen Linding fra kroketafdelingen, hun har gen-
nem mange år siddet i bestyrelsen for kroket som formand. Karen er altid velforberedt
og takler sine opgaver på en super dejlig måde og altid med en frisk bemærkning til

opgaveme. Man går aldrig forgæves til hende, når en opgave skal løses og det behøver
ikke at have noget med kroket at gøre - hun siger altid ja. Om det så er at cykle rundt

med kontingenter for andre udvalg eller omdele sponsorblad osv. - hendes svar er hver
gang - ja selvfølgelig, det vil jeg da gerne. For Karen er det en helt naturlig selvfølgelig-
hed, at er man aktiv i en forening, skal man også bidrage

H I F REVYEN

Var igen i år rigtig go' og så var det nr. 55 i en ubrudt række

Der var som sædvanlig mulighed for at indtage et måltid mad før revyen og i år var der

over 200 med til denne fællesspisning, som blev optakt til en hel igennem hyggelig aften.

Kl. 19.30 var revyen klar, og nu var der ca. 300 forventningsfulde publikummer klar.

Efter en optimistisk velkomst ved formanden Dora Harck overtog revyholdet scenen med

den gammelkendte indledningssang "Revyen har nu spyet ud" hvad der var sket i år.

Derefter gik det slag i slag, dog lige med et lille input fra instruktøren Kurt Burkarl som

fortalte om at revyens navn "Det Sejle/' godt kunne ha' flere betydninger, men her kom

også denne tilføjelse. Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås, for jeg har kun været med

de sidste 20 min. men bedøm selv.

Derefter overtog Peder Christensen, også kaldet Peder News, alias Rend

scenen, og det kan nok være, at der blev snakket en hel del. Det blev nu

@w

Knudsen

instruktøren

ry18
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meget, og i et forsøg på at standse Peder Christensen kom han hele tiden til kort. Dette
nr. var en flot indledning af årets revy, og stor ros til årets debutant Ren6.
Det at fremhæve et nr. kan være farlig, men i dette tilfælde ikke uretfærdig.
Men både numrene og de optrædende stod efterfølgende i kø med fine præstationer. De
implicerede var. Ane Møller - Kasper Arhus - Marie Plauborg schmidt - Susanne Århus
- Søren Thomsen og Trine Thomsen flot akkompagneret af aftenens pianist Birk Johan-
sen.

I pausen var der kaffe og kage, og overrækkelse af pokaler m. m.

Herefter "Sejlede" revyen videre og til stående applaus, blev den styret sikkert i havn.
For da revyen lagde til kaj og aktørerne gik fra borde var det også med en god fomem-
melse af, at ingen var blevet trådt for hårdt over tæerne. Alle aktørerne kan opfordres til
igen at søge hyre til næste års revy.

Tak til alle, både dem, der var bag og på scenen, for "l gjorde det" og man ved, man igen
vil komme til revy nr. 56 næste år. 

Leif Sønderskov

RETTELSE . TORVEDAGSNøGLER

I sidste nr. af Horneposten oplyste vi, at Mary Godt havde vundet en 4. præmie på 500
kr. fra Horne Kro - præmien var på 1.000 kr.

Red.

Sqntltil*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 21820340

Julcq.u.rn kabcrrl s.t l.b.[o ho3
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HALLOWEEN I4H

Som noget nyt havde vi i år inviteret til Halloween. Vi lavede græskar lygter og hyggede

om gårdens dyr.

Vi spiste græskar suppe, edderkoppe-boller, bladan kage, æbleskiver med uglegylp og

dertil drak vi koldt drageblod med solbærsmag og afhugget hånd og varmt drageblod

med hyldebær smag. Lokalet var pyntet med edderkopper, spind og andre uhyggelighe-

der og nogle kom udklædte.

Det blev en rigtig (u)hyggelig dag for hele familien, og 4H sender en tak til alle jer

mødte op og var med til at danne rammerne om en ny tradition i 4H.

HUNDELORT. NEJ TAK !

Kære hundeejer

Påtag dig dit ansvar som hundeejer!

Saml hundens høm-høm'er op i en hundepose og tag

Posen med hjem idin egen skraldespand - også selv

om der står, at posen er 100 % nedbrydelig.

Går du tur på Vikingestien eller i Vikingelunden, gælder helt det samme! I nødstilfælde

kan man her skubbe hundens høm-høm'er væk fra stien og langt ind i det høje græs!

Dette er skrevet på opfordring fra flere irriterede medborgere, som finder det modbyde-

ligt og ulækkert at træde i din hunds efterladenskaber!

Vicbcooynl

Horne

HORNE 4H TAKKER *rt
Efter et vel overstået års møde, sender 4H en stor tak til nedennævnte personer, forret-

ninger og erhvervsdrivende for trofast støtte og sponsering til vores børne og ungdoms

arbejde i Horne 4H.

T og T Ellegaard - Frede Holm - Lotte Andersen - Doris Ghristensen - Horne Kro -

Horne Hallens Cafeteria - Dagli'Brugsen, Horne - Horne Murerne - Horne Tømmer-

forretning - Horne Autoværksted v/John Borg - Mekaniker Anders Jensen - Bou-
Matic, Horne - Sdr. Malle Maskinstation - Bounum Maskinstation - Andrea 10 - 20 -
30, Henne strand - Jørns Malkemaskinservice, Ølgod - Sydbank, Ølgod - Bruun,
Tistrup - Primo, Tistrup - Tistrup/Bounum Smede- og Maskinforretning - El-
gården, Varde - Andelskassen, Varde.

Horne 4H ønsker alle en

GIJEIIELI€ JULsamt et GODT rfrÅn
med tak for det gamle

20,
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Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

23.11.2014
30.'11.2014

07.12.2014
14.12.2014
21.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
28.12.2014

lngen
kr. 10 30

kl. 09.00
kr. 10.30

kt. 09.00
kt. 14.00
kr. 09.00
kt. 10.30
lngen

v/Lars B. Nielsen
juleaften
juledag i

2. juledag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Horne Kirke - graver Kristen Krog
Kirkeværge Peder Enemark

ilf 7526 4055
flf. 5223 0085

ilt.2288 4197

mrcffi
PRIMO DAIYMARI( AIS

. DK€862 Tistrup
Denmark

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

Jubaaverne kotær vi selvloloelio hos
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nov.

jan,

april

febr.

23.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
03.12,2014
04.12.2014
05.12.2014

07.12.2014
10.12.2014
21.12.2014

08.01.2015
14.01.2015

24.01.2015
05.02.2015
06.02.2015
11.02.2015
18.02.2015
24.02.2015
05.03.2015
1103.2015
21 .03.2015
02.04.2015
08.04.2015

AKTIVITETSKALENDER 201 4

Julemarked Hornelund. Hornelunds Venner

Generalforsamling. Horne ldrætsforening
Julemarked. Familie og Fritid

Blomstrende Landsby - borgermøde
Skak iHorne Hallen

Juletræsfest.4H
Loppemarked. Spejderne

Sangaften. Hornelunds Venner

Juletræsfest og juleoptog

Skak Morne Hallen

Sangaften. Hornelunds Venner
Højskoledag. Thorstrup og Horne Menighedsråd
Skak i Horne Hallen

Generalforsamling. Horne Jagtforening
Sangaften. Hornelunds Venner
Generalforsamling. Sogneforeningen
Generalforsamling. Horne Gymnastikforening
Skak i Horne Hallen

Sangaften m/Kristian Schmidt, Vorbasse. Hornelunds Venner
Lokalopvisning. Horne Gymnastikforening
Skak i Horne Hallen

Sangaften. Hornelunds Venner

Nr. gS8
Stof scnest ktrdag den 3r- jan
Omdeles senesrt 14. febrrrar.

HORNEPOSTENS REDAKNON
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tll. 7 522 0367, homeoosten@bbsvd.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7520 0074
Leif Søndenskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tll. 7526 0527 eller 2461 5550
Kutt Vtg Nieben, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

E
at

F-
s
I
E

8'
g.

tudagervei {4 o llornc . 680O Varde
Tlf. 75 25 02 35 . Mob,: ?3 84 98 21

u Jubgaverne kobcr vi s€hlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER



fisilrrrp-Bounum
SIIEDE- og ilASKNFOIRETNING ys

Aut W$inst 
,

Ølgodvei 148, Bounum,6E70 øLGOD
. Tlf.7s 26 0l ss

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Home
Tlf. 7s260163 - bittlf. 2L226801t20330163

E.Oa;tta t*daqetlated,
JOXI{ EORG HAllSEt't
HOar{E - 6& VAf,OE. TLF:76æOgl

sKo. QAilEIør. HERRETø'

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

AFETER

RøJft'J5.",

Mødelokaler op til ca. v/Usbdh $g. ølgadvei 33. tloøre.6800VonJe

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

Julcaavcmc krbcrvl sclvlrhcth hor
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lltligliitr

Skal du
køhe din
første holig?
Bcliglån til førstegangskøbere: fra 4,E5 o/o*

Er du klar til at bevæge dig ud på boligmarkedei? I Andelskassen kan vi hjælpe dig

med at få finansieringen af din nye bolig på plads'

Du skal både bruge et reaikreditiån og et boliglån - og lige nu har vi et ekstra godt

tiibud tiiførstegangskøbere, så du kan få boliglån til dit nye hus, fritidshus eller din

nye ejerlejlighed fra kun 4,85 %. i rente"

Koniakt Andelskassen. så forlaeller vi mere ont dine muligheder'

"Boligiån-iåneeksempei
Hcvedstot kr.210.818,variabel rentesatsp.t.4.859,åp.a.,årligefektivrentep.t.4,s39%, lobetid20år,rndl ydelsekr
-1.371,65. Samlet kreditbelob kr. 200.000, AOP 5,6% cll etailleriflgsomkostninger''" kr. 10,818.

"'spectfika|cnafetableringsomkostn!nger:Strftelsesprovision(2?åafkr.210.818)kr.4.208.dokufilenigebyrkr.1.000'
etablering af ejerpånlehrev kr 7'5C, tinglysningsafgifi på ejerpantelrrev (1,5 % af 2-t0.c00 + kr. 1 660) kr. 4.860 i alt

samlede etabieringsomkostninger på kr, 10.818. Foruds€€tter at eventltelt foranstående prioritet er hos Totalkredit

sami aimindeiig krcclitvurdering.

Å.Andelskassen
Otto Frellos Piads 4 ' 6800 Varde

Telefon BZ 99 56 70 'www.andelskassen.dk

Anrielskassen * en del al Darrske Andelskassers Bank A/S

- $arnmen kan vi rnere


