
HORNELUND GULD

Foto: Lars Chr. Bentsen/Arkæologi Vestjylland

ENESTÅENDE GULDFUND FRA VIKINGETIDEN FUNDET I HOR'

NELUND

På samnSe mark som tjenestekarlen Anton Jensen i 1892 fandt to guldspænder og

rn .itntiig fra vikingeiiden, har den polske amatørarkæolog Pawel Piotr Koniecz'

nv iunO*it bæltespiænde i det puresie guld på 64 gram samt 34 sølvmønter,



Pawel Konieczny er bosiddende i Malle og til
daglig speditør hos N&K Spedition i Esbjerg.
Han havde læst lokalhistorien om fundet af
Hornelund guldspænderne, og spurgte Jørgen
Østergaard, som er ejer af gården Østergård,
og på hvis mark spænderne blev fundet, om
han måtte søge på området med sin metalde-
tektor.

Fundet blev gjort allerede den 9. april 2014 i

den sydlige del af marken helt ned mod engen
og åen. Med fundet af bæltespændet og sølv-
mønterne er der ingen tvivl om, at Pawel har
fundet stedet, hvor guldspænderne har været
gravet ned, fortæller arkæologerne Lars Christi-
an Bentsen og Jens G. Lauridsen fra Varde
Museum. der måtte vente godt et halvt år med
at offentliggøre fundet, (28. nov.), da de først
skulle have bevilget penge fra Nationalmuseet
til yderligere udgravning, Ved udgravningen
blev der fundet yderligere godt 100 sølvmønter

Pawelfortæller, at metaldetektorerne kun kan lokalisere metal i en dybde af 10-15 cm.,
hvorefter der skrabes et lag jord af hvorefter der så søges igen. 

-.t -

De fundne sølvmønter er aile tyske på nær en enker,iom"er fra kong Knud den stores
tid, en såkaldtØrbæk mønt, slået mellem 101g - 10ås ved nggrÅto",g ved Limfjorden.
Knud den store var konge i Engrand, Danmark, Norge og oere"åisveriie indtir sin oøo i
1035. Han var således en af Europas mægtigste herskere. Efter hans død smuldrede
hans Nordsøimperium.
Den yngste mønt er slået i 1056, skatten er således gemt efter dette år.
Det rige fund samt den ærdre runesten som i dag rjar *J r,iriån, og'ro,n fortæ1er om
Ravnunge Tue, der byggede dronning Thyras høI fortæller, at t-torne]und i Vikingetiden
f.alvqret et magtcentrum tæt på kongemågten.
Hele,,fundet kommer på Nationalmuieet, hvor også guldspænderne og armbåndet er
udstillet.

Da fundet er Danefæ, vir pawer l(onieczny modtage en berønning.

Kurt
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HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne Sogneforening afholder generalfo rsamling

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

Dagsorden:

1. Valg af ordsgrer
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Regnskab aflægges
5. Valg til bestyrelse, valg af suppleanter og revisor
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8.' Eventuelt
Alle er velkomne

Horne sooneforeni

GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i hallens rnø
delokale.
Dagsorden ifølge vedtægten.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt I

hænde senest 14 dage før.

HGF/Lene Jensen

GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK

Horne ldrætspark afholder generalforsamling

Mandag den 23 marts kl. 19 iHorne hallen

Dagsorden if. vedtægten

Alle er velkomne. HIP giver kaffen

Horne

. 
SilIDEERG TøffiENHAilDEL øLGOD

l{rlrc Allå 1 - SfrO øngod -Tf. 75 24 44 g
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øLGOD OG OMEGNS HAVEKREDS
braaarra^aat

Generalforsamling for Ølgod og Omegns havekreds i Kulturhuset, Ølgod

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19,30

Her vil Anette Krog Pedersen, bedre kendt som Fru Pedersens Have, fortælle om sine

mange haveprojekter hun og manden har lavet i deres have. (Vi skal den 14. juni 2015

besøge Fru Pedersens Have).

Vi serverer kaffe og brød. I kaffepausen afholdes generalforsamling.

Påskedemonstration i Horne.

Onsdag d. 18 mads 2015 k1.19.00 i Horne Hallens mødelokale

Jytte og Jytte vil her vise os, hvordan påskedekorationer kan se ud.

Anangører Ølgod og Omegns Havekreds

HUSK. Horne Havekreds er nu en del af Ølgod og Omegns Havekreds
Marinus Poulsen

GENERALFORSAMLING 201 5
HHST udviklingsråd
Hodde -Horne'5i g-Tr lruP

Den 12. marts på Horne Kro - kl. 19.00

Direktør Bent Peter Larsen, Varde Kommune, vil efter generalforsamlingen kom'

me med indlæg omkring Varde Kommunes nye vision 2030 - 6t med naturen

ALLE ER VELKOMMEN

Dagsorden
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Aflåggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år'

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse'

5. Godkendelseafbudget.
6. lndkomne forslag.

7. Valg tilbes$relsen. Se $ 5.

L Valg af suppleanter. Se $ 5.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Se $ 6.

10. Eventuelt.
HHST

)
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ilariit
spejderne holder fastelavnsfest den I s/2.201 5 kl. 1 0.00.i 2,30 på Horne skole.

Entrd 25 kr. Alle er velkomne.
Vi slår katten af tønden og der er præmier til de bedste udklædninger.
Der er fastelavnsboller til alle, og inden I går hjem, er der mulighåd for at købe pølser,
brød og sodavand.

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Horne kirke.

Menighedsrådet er vært ved kaffe/the med kage efter mini-koncerten.
Der er derefter menighedsmøde, hvor menighedsrådet informerer om nyt siden sidst
saml inviterer til dialog omkring ønsker til aktiviteter i og omkring Horne Kirke. Der vil
også blive mulighed for at se det nye maskinhus på kirkegården. 

-

INVITATION TIL KIRKEKAFFE

Du inviteres hermed til kirkekaffe med fastelavnsboller i Kirkehuset
Søndag den22. februar k|.9.30 (inden gudstjenesten kt. 10.30).

MINI.KONCERT I HORNE KIRKE

Kom til mini-koncert og hør kirkens dygtige organist Roma Korbas sammen
og voksne talenter

tu
med unge

SALMESANGSAFTEN I THORSTRUP KIRKE

Menighedsrådene i Tistrup, Hodde, Thorstrup og Home er gået sammen om at anan-
gere 2 salmesangs-aftner pr. år.
Den første bliver
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i Thorstrup kirke.
Vi håber, at du har lyst til at være med til at synge salmer.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



DAGLI'BRUGSEN I HORNE . TILBUD

Mandag

Tirsdag
0nsdag
Torsdag

Fredag/lørdag

Coop flerkornsrugbrød
al ost
10 stk. blandet frugt
1 franskbrød og 1 rugbrød

nybagt fra bageren

bland selv slik, 100 gram

10 kr.

30 % rabat

15 kr.

26kr.

7,95 kr.

12kr.

BRUGSEN HORNE

inviterer til

"Smag på BfUgSen" - aften onsdag den 4.marts 2015 kt. 17.20

Tag konen/manden og naboen med i Brugsen denne aften,

hvdr der vil være mange smagsprøver rundt i butikken, og der gives

20 o/o rabat
på alt (dog undtagen tobak, tips m.m)

Vi ses tilen hyggelig aften.

Martin - Brifta oo Linda

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag

fra kl. 17.00-17.30.

HORNE MESTERSKABERNE

lbadminton afuikles iår søndag den S.marts 2015. Alle der spiller badminton kan

deltage. Tilmeiding kan ske på skemaeme i hallen eller ved henvendelse til Anita Han-

sen på tlf. 4068 6008 senest den 23. februar 2015.

Prisen er 30 kr; for hver række man stiller op i. Der vil være præmier til vinderne.

Vi ser frem til en fornøjelig dag med masser af spil og hyggeligt samvær. Vel mødt!

Med hilsen HIF Badminton

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Å 6 GYMNAST|KOPV|SN|NG THORNE HALLEN :t e'-ff;F Lørdag den 21. marts 2015 '"o*d-
Indmarch kl. 18.30

Lopperne Anita Richardy, Monika Kobberholm
4 - 5 årige Agnethe Bejder, Simone Dunckel

Forældre/Barn Rikke Dammark & Lene Møller pedersen

Funky Kids Anne Marie Nielsen, Lone Harmsen, Opel,
børnehavekl. - 2. kl.

Dans

Store piger
3. kl. og opefter

Gæstehold
Powertumbling, Outrup GUB

DGI Sydvest Minijunior
10-14år

VIP - damer
Varde

Motionsmænd
Tistrup

Gæstehold

Diana Kristiansen, Andreas Nissen & Rene Knudsen

Maria og Laura Schmidt

Ditte Hedegård Jessen, Maj Christiansen og
Malene Krog

Alle ledere fra Horne på gulvet

Christian, Morten, Anna V., Charlotte, Anna N., Signe
lda, Mie, Sabine, Oliver, Christoffer, Rasmus, Fischer

Mette, Nina, Cecilie, Martin,

Johannes, Jeppe

lnge Marie Ditlevsen

Svend Axelgaard

Line Nielsen, Andreas Boulund,
Agerskov Ungdomsskole Morten Ormstrup og Runa Carstens
Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.

PA GENSYN . HORNE GYMNASTIKFORENING

Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag
Kl. 19.00 og støt lokalsamfundet

Banløkfubben

8 STøTVOREANNONCøRER. DESTøTTER OS
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Lurdagewei t|/l . t'lotnc o 5800 Varde
Tft.7526O2 35 o Mob;2t849821

Nr. BBg
Stof senest lørdag den t4. mtlr.
Omdeles senest den z7- marts.

Nr.34o
Stof senest lørdag den 9- m4i.
0mdeles senesit den a3- rnaj.
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FAMILIE OG FRITID HORNE - GENERALFORSAMLING 201

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Natur. og Teknik lokalet på Horne Skole

Dagsorden ifølge vedtægteme:
1. Vatg alOirigent]stemmetællere og skriftfører.
2. Bestyrelsens beretning.

3. Forhandling af bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidste afsluttede regnskabsår.
5. Behåndling af indkomne forslag.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er lneta Goselink og

Lisbet Juhler , begge modtager ikke genvalg, og samtidig er der en ubesat be-
styrelsesplads.

8. Valg af revisor. Anne Grethe Forsum modtager genvalg.
L Aftenskolens regnskab ved Henriette Nielsen.
10. Evt.

Forclag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden d. 10. marts 2015
sendes til formand Lisbet Juhler, li.malle1O8@qmail.com eller pr. brev til Ruth Jensen,

SKAL HORNE FORTSAT HAVE SIN EGEN AFTENSKOLE?
SKAL HORNE FORTSAT HAVE FORENINGEN FAMILIE OG FRITID?

Aftenskolen i Home, er Hornes egen, den er uafhængig af andre. Horne aftenskole er
vel nok en af landets bedste og billigste, den (Henriette Nielsen) lytter til borgerne og
afrangerer kurser i de emner, som ønskes. Forudsætningen for at Horne aftenskole kan
eksistere er, at der er et "Familie og Fritid", som bl.a. har til opgave at drive aftenskolen.
Altemativet er at aftenskole skal høre ind under f.eks. AOF, FOF ol.
Vi mendr ikke, at det vil gavne Horne at miste Familie og Fritid og Aftenskolen. Derfor
opfordrer vijer til at komme til generalforsamling og melde jer på banen og give et nap
med i bestyrelsesarbejdet (der er 3 ledige pladser). Til orientering kan det oplyses, at
arbejdsbyrden ikke er stor, men ganske hyggelig. Der er stor opbakning til det arbejde
bestyrelsen laver, så det er værd at gøre en indsats.
Hilsen og vi ses

for Familie oo Fritid.

10 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



UDFLUGT TIL T.KANTEN IJANDERUP

Tag med og oplev Danmarks største Amatør Teater
TIRSDAG DEN 28. APRIL KL. 19.00

Familie og Fritid har arrangeret en tur til den vestjyske amatørscene 7-kanten i Jande-

rup.

Aftenen vil byde på:

Fortælling om teaterets historie og rundvisning i de mange lokaler, som bl.a. rummer en

meget stor teatergarderobe.
7-kantens "Underholdningsgruppe" i et musikalsk show med forskellig sang, sketchs og

morsomme historier. Der vilvære noget for både ørerne og lattermusklerne.

Kaffe/te og kage. Du skal selv tage kaffe/te med. Vi sørger for kagen.

PRISEN for hele herligheden er 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest d. 23. april, skalske til Ruth Jensen 30 26 08 78 efter kl. 17.00. eller
Pladserne fordeles efter "først til mølle"

FAMILIE OG FRITID TAKKER FOR STøTTEN

Efter en rigtig hyggelig og veloverstået julemarked den 26. november 2014 på Hohe
Kro vil vi geme takke alle for den store opbakning.
Tak til Kroen for fantastisk god mad og betjening og tak til alle gæsterne for uden jer var
der ikke noget julemarked.

TAK TIL: Anettes Hobby, Tistrup Mejeri, Søs i Ølgod, 4 H, Anita Bertelsen, Bene-
dikte Hessellund, Margit Hildebrandt, Cotton Wear i Varde, Nordea i Varde, Skjern
Bank i Varde, Andelskassen i Varde, Britta Frederiksen, Mad Med Mere i Varde,
Stof og Dekoi Varde, Horne Kro, Ølgod Fodklinik, Mælkevejens Zoneterapi, Arla i

Esbjerg, Solveig Bruun, Daglig Brugsen, BouMatic, Horne Murerne, Horne Hal.
lens Cafeteria, Aftenskolens "Kreativ".
Mange hilsner og på gensyn til næste julemarked.

Fritid

BALANCE r KROP OG SI,EL
Zoneterapibehan{ling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.

TIDSBESTILTING PA TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horner 6SOO Varde.

*.i d sB,pJ{3,?Jl:
RAB

k{ti'trrrr.t ålifi f{r*}iy fi{4rå&lfi
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FODBOLDTRÆN INGSSTfiRT FORÅR 201 5
HORNE.TISTRUP.SIG BOLDKLUB
Hold/årqanq Træninostidsounkter Træninossted Træninosstart
U18 piger

(års. 1996)

Mandag

Kr. 18.00-19.30
Marts/apr: Tishup
Maj:Sig
Juni: Horne

30/3 2015

U17 drenge
(årgang 1997 + Sg + 991

Mandag og onsdag
Kr. 18.30-20.00

Feb/marts: Tistrup
April: Horne
Mai/iuni:Sio

16t22015

U14 piger

(årgang 1999 + 2000 +

2001 + 2002)

Mandag
Kt. 17.30-18,45

Marts/apr: Horne
Maj:Sig
Juni: Tistruo

16/3 2015

U14 drenge
(årgang 2001 + 2002)

Mandag og onsdag
Kr. 18.30-20.00

Feb/marts:Sig
April: Tistrup
Mai/iuni:Horne

16t22015

U12 piger

(årgang 2003 + 2004 +

2005)

Tirsdag og torsdag
Kl. 17.30-19.00

Marts + juni: Tistrup
April: Horne
Mai:Siq

3/3 2015

U12 drenge
(årgang 2003)

Tirsdag og torsdag
Kr. 17.15-18.30

Marts/apr: Tistrup
Maj:Horne
Juni: Siq

31t3 2015

U11 drenge
(åroano 2004)

Mandag og onsdag
Kt. 17.15-18.30

Marts/apr: ?

Mai:?-Juni:?
30/3 2015

U10 drenge
(årgang 2005)

Mandag og torsdag
Kt. 17.30-19.00

Marts/apr: Tistrup
Maj:Horne
Juni: Siq

30/3 2015

U9 drenge/piger
(årgang 2006)

Mandag

Kt. 17.30-'t8.30
Marts/apr: Tistrup
Maj:Horne
Juni: Siq

30/3 2015

U8 drenge/piger
(årgang 2007)

Mandag
Kr.17.30-18.30

Marts/apr:Sig
Maj: Tistrup
Juni: Horne

30/3 2015

U7 drenge/piger
(årgang 2008)

Mandag

Kr.17.30-18.30
Marts/apr:Sig
Maj: Tistrup
Juni: Horne

30/3 2015

U6 drenge/piger
(årgang 2009)

Mandag

Kr. 17.30-18.30
Marts/apr:Sig
Maj: Tistrup

Juni: Horne

30/3 2015

Små Fødder
(årgang 2010 t 2011)

Mandag

Kt.17.30-18.15
Marts/apr: Sig

Maj: Tistrup

Juni: Horne

30/3 2015

12 STøT VORE ANNONCøf,ER. DE STøTTER OS



'9frHORNE GYMNASTIK OG FITNESS
Gymnastik og holdtræninger i hallen og overtagelse af drift af fitnesslokale

Vi er rigtig glade for, at der blev mulighed for at rykke vore aktiviteter over i hallen fra

sæsonopslart i september.

Alle nyder de rummelige forhold selv de mindre børn og deres forældre. Det er en fornø-
jelse at se al den aktivitet, der foregår i hallen i løbet af en uge.

Vi har overtaget driften af fitness og spinning fra Horne ldrætspark.

Samtidig besluttede vi at investere i booking- og betalingssystemet Sport Solution. Der

har bestemt været store udfordringer og der er stadig, men vi synes, vi er et godt stykke

iden rigtige retning.

I gymnaster, forældre og brugere af fitness har udvist stor tålmodighed over for den

ventetid, der har været i forbindelse med oprettelse af medlemskab. Det vil vi hermed

geme refte en STOR TAK for.

Fremadrettet betyder det, at alle fornyelser af medlemskaber til fitness foregår hos Hor-

ne Gymnastik og Fitness.

Træffetider og anden information kan ses på tavlen i hallens foyer.

A16 der har kørende medlemskaber til fitnesslokalet skal også rette henvendelse til

Horne Gymnastik og Fitness, så vi kan få jer oprettet i Sport Solution, så det bliver muligt

at fremmøde med bon, når man træner i fitnesslokalet.

Vi er meget åbne overfor nye tiltag og tager gerne i mod forslag til eventuelle nye hold-

træninger. Der er plads til mange flere i de gode faciliteter i Home Hallen.

Generalforsamling - tirsdag den 24. feb. 2015 kl. 19.00. Se andetsteds.

Gymnastikopvisning - lørdag den 21. marts 2015 kl. 18.30 - se program.

Eventuelle spørgsmål og forslag kan rettes til Horne Gymnastik og Fitness' bestyrelse:

Berit Gram

Hanne Burkarl

Trine Gram

Lene Jensen

21226801
2094 0469
5127 5798
4025 4977

SKAKFORENING

Er der nogle i Horne, der er interesseret i at spille skak? vi gør et forsøg

Vi mødei i Horne Hallen flg. datoer: 2. oktober, 6. november, 4' december, 8. ja'

nuar, 5. februar, 5' marts og 2. april.

Alle åage den første torsdag i måneden fra kl. 09.00 Jil k| 12 00'

Vi holdå en pause kl. 10.0d hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til 25 kr'

Vi medbringer selv skakbræt og brikker.

Der er ingen tilmelding - alle er velkomne.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Sdr. Malle Maskinstation fejrer 2S års jubilæum
Begivenheden fejres med

åbent hus fredag den 6. marts klokken 11.00 .- 17.00
hvor vi håber, at mange vil kigge forbi. r

Der vil blive serveret lidt til ganen og maven.
Venlig hilsen Sdr. Malle A/S,

Berit og Chr. Gram.

SDR. MALLE MASKINSTATION FYLDER 25 ÅR

.Den 17. marts er det 25 gl siden at Berit og chdstian Gram, sdr. Mallevej 15, Horne,
besluttede, at den hobbyvirksomhed, som chr. Gram havde haft siden 19g4 ved siden ai
sit arbejde hos SAEF, skulle have et navn, hvilket blev Sdr. Malle Maskinstation. Han
f-ortsatte dog yderligere 2 år hos sAEF, inden han opsagde sit arbejde og gik ind som
fuldtidsarbejder i maskinstationen.
Siden er maskinstationen vokset stille og rolig. I 1996 overtog de Asted Maskinstation.
samtidig hermed kvittede Berit sit arbejde i køkkenet på Varde sygehus for at passe
telefon og kontor.
I 1998 tog Chr. Gram eksamen som kloakmester. I 2009 fik firinaet vognmandstilladelse,
i2010 overtog det Tistrup Maskinstation,i2Ol2 Ølgod Maskinstation'og senest i2013
BJP Entreprenør og Vognmandsfonetning i Ølgod.
Firmaet dækker således alt indenfor maskinstation, entreprenør og vognmandskørsel.
Med den brede vifte af tilbud kan maskinstationen undgå vinterfyingli og dermed hotde
på de dygtige medarbejdere, hvilket kunderne er gladelor. Firmået Sesfåttiger i dag 17-
18 medarbejdere.
lnge^n ringer forgæves til os, siger Berit Gram. Enten kan vi selv klare opgaven, eller
også klarer vi det i samarbejde med et par kollegaer i branchen.
I 2008 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og hedder i dag sdr. Maile A/s.
Berit og christian har to sønner og to døtre, en svigerdattei og 2 børnebørn. Begge
sønner er ansat i firmaet, mens døtrene giver et nap mld ved spidibelastninger,
Familien er meget engageret i lokalsamfundet. Efter at Sdr. M'alle Maskinsåtion havde
haft entreprenørarbejdet ved anlæggelsen af cykelstien mellem Tistrup og Horne, tog
chr. Gram initiativet til forlængelsen gennem Gunderup til hovedvejen.
Christian er i bestyrelsen for ldrætsparken og Berit ei i Gymnastikforeningens bestyrel-
se.

Jubilæet fejres med et åbent hus arrangement fredag den 6. marts kl. 11.00 - 17.00,
hvor de håber, at mange vil kigge indenfor.

- Tillykke med jubitæet 
Red.
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Sonqtit*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

25209096 21820340

ffiffiqs $ w&ffiffiffi

Markedspladsen 25
6800 Varde
Tfl. 75 22 47 00
varde@bdo.dk
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GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER

Der afholdes generalforsamling

på Hornelund mandag den 20. april2015 kl. 19.00 '
Dagsorden ifølge vedtægten

Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING

16.02 Erna Vesterqaard m.fl. Kabaret oo sano
23.02 Erlino Thomsen Tøi
02.03 Erik Paabøl Andersen, præst fra

Hvide Sande
En fiskerdreng fortæller

09.03 Generalforsamlinq oq 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.

mffi
PRIMO DAI\II}'IARKAIS

' DK€892 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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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, 8. april.
Vi serverer kaffe med brød til 20 kr.

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

Hornelunds Venner

:ffJj:::',t:,.-,'.mandasek, 1e3o: @€
Uge 2 den 5-1-2015, uge 4 den 19-1-2015, uge 6 den 2-2-2015, uge 8 den 16-2-2015,
uge 10 den 2-3-2015, uge 12 den 16-3-2015, uge 14 den 30-3-2015,
Sådan forsætter vi i lige uger indtil april måned.

Du ringer direkts...
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som

du ringer direkte tit, når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det,

så kontakt mig!

Aneite Foss Kristensen

Ttf.968? 1651
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ER SPEJDERNE I HORNE TRUET? :\I,.
KFUM Spejderne i Home, har i øjebtikket stor succes med at tittræk- lii 7
ke børn og er alt i alt oppe på 63 medlemmer. Tilbage i 1990 talte vi
mere end 120 medlemmer, men vi har også for få år siden været
under 50. Den gode stime af nye medlemmer blandt de små, bakkes
desvæne ikke op af en ligeså god tilgang af nye ledere.
Gruppen står overfor store udfordringer med hensyn til ledere, da flere af lederne ved de
støne børn, har meldt at de stopper til sommer. Nogle skal i gang med at læse, en skal
aftjene væmepligt og en anden har fået brug for en pause, efter mange års tro "tjene-
ste". Som forælder og som Gruppeleder, viljeg gerne benytte lejligheden til at takke al6
vores frivillige, som yder en rigtig stor indsats for at børnene lærer spejderfærdigheder,
lærer at klare sig selv, at respektere hinanden og naturen, samt at de gennem flere år
har brugt aftener, weekender og ferier på at give vores bøm gode oplevelser de aldrig
glemmer. De gør det alle rigtig godt.

Jeg vil bede forældre til spejdere, tilflyttere, ja alle i Home, overveje om de eller måske
nogen de kender, kunne tænke sig at starte op som hjælpeleder. Det kræves ikke at
man har været spejder som barn, kun at man har lyst og mod på at lære noget nyt. Vi
har erfarne ledere til alle aldre, så det kan sagtens lade sig gøre at blive "lært op". Korp-
set tilbyder desuden en lang række lederkurser, lige fra lokale kurser af 2 timers varig-
hed, til flerdages kurser på Korpsets spejdercentre rundt om i landet. Gruppen betaler
naturligvis for alle kurser og man skal huske på, at det at have været spejderleder, er et
plus iens CV,

KFUM Spejdeme i Home, består ud over medlemmer (bøm og ledere), af en meget
velfungerende støfteforening, en arbejdsgruppe og et Grupperåd (forældrerepræsentån-
ter). Dette behider at ledeme for det meste, kan koncentrere deres indsats om spejder-
møder og dermed at give bømene gode oplevelser.
Er spejdeme i Home truet? Det håber vi ikke, men det kan DU være med til at afgøre.
Hvis du vil hjælpe os og vores børn til fortsat at kunne dyrke et sundt fællesskab med
oplevelser i naturen, så kontakt en af vores ledere. Du kan også kontakte undertegnede
på mail: i.s@mail.dk eller på llt.20 22 1202
Den 26. februar kl. 19 holder vi Gruppemøde/generalforsamling i Hytten bag Home
Hallen. Her er alle velkomne til at møde op og høre mere om spejderne og deres aktivi-teter' 

Gruppeleder Jesper G. Simonsen

INDSAMLING AF EFFEKTER

Thomas Sønderskov
Claus Holgaard

Viola

2337 3756
3134 0419
2946 5398

v
Christina Sønderskov 4035 0295
Poul H. Guldager 2368 8954
Trine Knudsen 2338 1781
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KFUM - SPEJDERNE HORNE|TISTRUP GRUPPE A|a
afholderGruppemøde / generatforsamling lå7

Torsdag den 26. februar 201 5 kl. 19 - 21 i Spejderhytten.

Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening afholdes samtidig.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Soeideme er vært ved kaffen.

GøDNING OG KALK

Spejdeme vil også i år også komme rundt i Horne by for at sælge gødning og kalk.

Datoen vil komme på skærmen ved brugsen, og der kommer løbesedler rundt i ugen op
tit.

HORNE SOGNEARKIV
Lokalhistorie
Home Sognearkiv bruger fra tid til andet Horneposten til at fortælle om Aikivets virke og
hvad vi arbejder med. Det gør vi for at gøre opmærksom på vores eksistens, men også
for at prikke til borgerne her i Home, så de kan få øjnene op for, hvor vigtig det er at
samle sognets historie til vore efterkommere. For i dag er historie i morgen.

På Arkivet bruger vi mange interessante timer på at få samlet og sat i system, og så
lige den vigtigste brik, at få det formidlet ud til alle interesserede.
Men det skal ingen hemmelighed være, at vi gerne vil nå lidt længere ud, idet vi meget
gerne skulle få netop dig i tale, og det forsøger vi så at gøre på følgende måde.
lnterneftet selvfølgelig.
Vi har nu i 2 år formidlet relevante sognehistorier, både af ældre, men også af nyere
dato på hjemmesiden issuu.com og det interessante er, at vi ved opgørelsen efter 2 år
kunne noterer at vore nu 25 publikationer var blevet set 3443 gange i 28 lande, hvad vi

selvfølgelig er glade for, men også lidt stolte af.

Den sidste ny publikation på issuu er. Tonnesen i en Krønniketid
Men der er mere endnu
For Home sognearkivet har også sin egen hjemmeside. homesognearkiv.dk og her er
vi aktive når der er noget nyt med sogne historisk interesse. Lige nu er vi aktuelle med

Nyt guldfund i Hornelund og med januar måneds billeder som er Aspgård Mejeri.
Vi skal også lige ha' med, at vi også benytter horne-varde.dk som formidler.
Fælles for alle disse digitale muligheder, vil vi opfordre jer til at kikke indenfor på alle 3
hjemmesider.

En hilsen fra Børqe:- Keld - Kurt oq Leif. Soqnearkivet
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FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest onsdag den 1. april 2015
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde, iochumsen@bbsyd.dk

Horne

Jensine og Kr. Ths#en
Jen*æ ftddet $ikrc) og hendes hil Kr. Thø*w1 der dtæriltede deres hnnie n
tlonn Sogns furskønnb, fev geqøn rmge * derce fuddf;m i Sfinefg Et
n*ree brdbrug, Øgodtvei w. 21 -

De leuede et abef,sornt og ru*fff hr. I fyrrene sffl*ede Jerr*re føier d gan fra
gadensfa, og tun hade en ret Sr hndelaeds. De nreæt gade bygtlrger h,ley rc\rd
ned, og Kr. Thøsbsr byggedebådenytsfireh$og nl€attsUygfuger. q har beedb
kmffi.
Da han i hdttedsne kø& en ny f&r på Vf,de maked, bby den også bddt
kontmt
Kr. Thøsbæn hade sm ffiyer biwl ogiagt Hetop på r*E garle dqe bg hat
turgt U Værnetrred Hn$øbhghd på kndert med bøs på dcrder, tur dddtqe i

ardei{t Hfl harde dne egnæ rcninger, - og holdt dædd pa, d tud han rrenb,
detva hesret
Jernline og Frr. ThøSsens nølsorrn [v og sprsrmdbhed hr bdydet d de
efiedod s(1 en ret Sor furmle, som de Hannnbrede lil l-brn mgrrs furdørnds.
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FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN 2014

Midler i alt til uddeling: 70.099,03 kr.

Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra Horne Sogneforening, Guldgruben (Børne-

haven Regnbuens støttegruppe), Horne ldrætspark og Horne Jagtforening.
Fondsmidleme bevilgedes således:
Revisor
Krans tilgravsted
Horne Jagtforening (fasaner)

Horne ldrætspark
Børnehavens støttegruppe
Drift toiletbygning
Græsslåning
Julebelysning
Vedligehold af grønne områder
Sankt Hans

876,25 kr.

125,00 kr.

1.500,00 kr.

24 400,00 kr.

9.432,00 kr.

7.699,47 kr.

10.500,00 kr.

2123,52kr.
12.659,36 kr.

765 73 kr

lalt bevilget: 70.081.33 kr.
Horne



4H PROGRAM 2015

6. marts SKøJTEAFTEN for alle interesserede
25. marts Madhold stailer. (på skolen)
26. marts HOBBY hold starter (på skolen)

1. april Hestehold starter
1, april SPIRE og TRÆHOLD starter på Dejgårdvej 12
30. maj UDFLUGT
19. juni DøGNFLUEN
Uge 31 MADSKOLE fra 13 år
Uge 32 MADSKOLE fra 8 til 12 år

5. august TORVEDAG
12. september 4H SKUET pÅ tilttOStC RTDECENTER

10. oktober Årsmøde PA SKOLEN
24. oktober Halloween Dejgårdvej

13. november AKTIV NAT på skolen.
2l.november Julemarked

t[. december JULETRÆSFEST på Dejgårdvej

Horne 4H
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PILOTER SøGES!

Vi er så heldige, at en række lokale sponsorer og Varde Kommune har gjort det muligt
at indkøbe en rickshaw-cykel med el-hjælpemotor til Homelund Ældrecenter. Erlpilot er
i denne forbindelse en frivillig cyklist, der har en eller to ældre med som passagerer i en
slags taxa-cykel. Det er en fantastisk mulighed for at give ældre nogle dejlige Cykelture i

Horne og omegn og samtidig få nogle rigtig gode oplevelser sammen. Det bliver et
tilbud til både beboere på Hjemmet, ældre i de beskyttede boliger og i egen bolig. Det
er livskvalitet for både passager og pilot. Vi regner med at have cyklen i løbet af foråret.
Har du et par timer ledig om ugen eller bare en gang imellem og har lyst til og mod på
at blive pilot, er du meget velkommen til at kontakte os allerede nu. Der vil blive afholdt
et arrangement på Hornelund, når vi starter op. Mere herom senere.
Mange hilsner
Frivilliqe på Homelund, Else Jochumsen (29901407 Leerbeck (22413064

NYE KøBMANDSHUSE TIL BøRNEHAVEN 2014

Støtteforeningen til Børnehaven Regnbuen fik bestilt to nye købmandshuse hos Frederik
Lauridsen (GF-HavemøbleQ. Frederik har fremstillet og opsat to stk. super flotte køb-
mandshuse. Disse stod klar til brug i december 2014.
Personale, forældre og ikke mindst bømene har taget rigtigt godt imod dem og vi ser
dagligt aktivitet i og omkring husene.
Tusind tak til alle som har gjort dette muligt. Specielt tak til Sogneforeningen for sponso-
rat til husene, Frederik Lauridsen for udførelsen og forælder, Bjarke Pedersen for ned-
tagning af det gamle legehus.

Venlig Hilsen Støtteforeningen "Guldgruppen"
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BOUMATIC FLYTTER TIL SKJERN

Da Strangko i 2007 blev solgt til det amerikanske firma BouMatic med europæisk ho-
vedsæde i Belgien, troede de fleste, at det kun var et spørgsmål om tid, før produktionen
i Horne blev flyttet til udlandet. At fabrikken nu flytter skyldes i virkeligheden en succes-

'historie. Det er lykkede administrerende direktør Carsten Nielsen at overbevise den
amerikanske ejer om, at BouMatics europæiske produktion skal ligge i Danmark, hvorfor
en tilsvarende produktion i Belgien og en produktion af udmugningsanlæg i ltalien er
flyttet hertil.

Med produktion til hele det europæiske marked er fabrikslokalerne i Horne for små og
utidssvarende. BouMatic ville gerne være blevet i Varde Kommune, men kunne ikke
finde egnede lokaler, det endte med køb af Lemvigh-Mullers bygninger på Jernvej 2 i

Skjem, hvortil produktionen ventes at være flyttet helt inden sommerferien, fortæller
økonomichef Finn Knudsen. BouMatic ønsker også fremadrettet at benytte de lokale
håndværkere og underleverandører, som de har været meget glade for.
Det er ikke mindst dygtige medarbejdere i Hornes fortjeneste, at produktionen til det
europæiske marked er flyttet til Danmark, og han er også glad for, at de følger med til
Skjem. Medarbejderstaben er næsten fordoblet siden 1. januar, og der forventes inden-
for den nærmeste fremtid at skulle ansættes yderligere medarbejdere.
Direktør Carsten Nielsen bliver europæisk hovedansvarlig for produktion og logistik.
Bygningerne i Horne ejes af Strangkos tidligere ejer Søren Hjelm-Nielsen.

Red.

Strangko's historie, fortalt af Inga Strange-Hansen, bley bragt i Horneposten nr.

317. Den kan /æses på Homes hlemmeside, Horne-Varde.dk og Horne Sogne-
arkiv.dk

dnaficn

BøRNEHAVEN REGNBUENS JULEKALENDER 201 4

Støtteforeningen til børnehaven Regnbuen købte 300 stk. julekalendere i 2014. Hvert
barn fik 10 stk. kalendere til salg. Enkelte børn har solgt op til 60 kalendere! Vi vil gerne
sige stor tak for den store opbakning tra børn, forældre, bedsteforældre og alle dem
som har støttet vores børnehave ved køb af disse julekalendere.

Stor tak for gevinster fra lokale og udenbys sponsorer.
Overskud af salg 9.600 kr.

Overskuddet fra dette salg er ikke mærket til et bestemt arrangement eller andet som vi
plejer. Vi vilsammen med bømehaven og bestyrelsen, nøje overveje hvad disse penge
skal bruges til, da der i foråret 2015 sandsynligvis vil blive nok at bruge penge til.
Endnu engang tak for støtten.

Hilsen Støtteforeni
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SPORTSUGE 2015 - UGE 23

Så nærmer foråret sig med hastige skridt, og vi vil fra Sportsugeudvalget løfte sløret for
noget af det, der venter Jer i Sportsugen 2015 og forhåbentlig også en masse turne-

ringsfodbold.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen i uge 23, hvor vi vil sørge for at der kommer en

masse aktiviteter på Home Stadion.

Søndag den 31. maj Gadefodbold' Rafletumering
Tombola med mange fine sponsorgaver - hele ugen eller
Så længe der er gevinster

Fiskedam 
tsr 

ffiMandas den 1' iuni 
åHtJt[:t;:'|3?å!.r, skar dyste i en stafet, hvor der cykres,

Løbes og dribles med en bold.

Holdene består af 1 mand, 1 kvinde, et barn max 14 år

Tirsdag den 2. juni Underholdning for børn

Børnefestival :

Hyggeaften/sodavandsdiskotek for "de unge"

Onsdag den,3. juni Grillaften

Special banko
Ole Gas spiller Kim Larsen numre

Torsdag den 4. juni ldrætsdag for skolen
Banko ihallen

Fredag den 5.juni Byvandring
Bil-orienteringsløb

Lørdag den 6. juni Argangsfodbold
Fest iteltet

Søndag den 7. juni Oprydning

Vi håber at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi kan få en festlig

uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.

Har I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuqe@qmail.com.

@

i! ;,t-1, -v

Sportsugeudvalget Lotte, Kurt, Anette og Hanne

Gile selskahfiwdclokaler.
Hygcltgbosfræ ogbohaee
W lncra også nad ud Shaset
W sæ hilæn Kinten $ Kurt

'lr[t75216ætgPåEorneKro -a nadtin allidgo' E+nail:

EotueK*o
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BESTYRELSE OG UDVALG HORNE IDRÆTSFORENING 2015

Formænd er skrevet med fed skrift

HOVEDBESTYRELSE Dora Harck, Sigurd Møller, Heidi Poulsen, Niels Age Kri-

stensen, Jens Hansen

FODBOLDUDVALG Jakob Vig Nielsen, Mark Thygesen, Søren Thomsen,

Lene Mikkelsen, Lasse Lindviq

BADMINTONUDVALG Anita Hansen,

BILLARDUDVALG Kield Petersen, Thorkil Lindviq, Hans Chr. Guldaqer

KROKETUDVALG Karen Linding, Jørgen Søndergård, Mads Guldager, Elly

Jensen

IDRÆT OM DAGEN Thomas Lindinq, Grethe Sørensen, Krista Madsen

VOLLEYBALLUDVALG Søren Kristiansen, Kim Kristensen, Martin Therkelsen

SPORTSUGEUDVALG
(selvsupolerende)

Hanne Haaning, Lotte Andersen, Kurt Poulsen, Anette
Stald

PRÆMIESPILUDVALG
(selvsuoolerende)

Tage Vig Nielsen, Søren Jensen, Erik Thomsen, Ulla Aar-
hus. Birtha Schmidt

SPONSORUDVALG
(selvsuoolerende)

Gert Jensen, Torben Ellegaard, Søren Jensen

REVISORER: Gunnar Ditlevsen, Anni Thomsen
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øSTERHERRED SENIOR LANDMÆND - PROGRAM 2015

Onsdag
11. marts
Kt.10.00

Højskoledag på Vandel Efterskole, Grindstedvei 37, Vandel
Vi kører i egne biler - kontakt bestyrelsen, hvis du mangler kørelejlig-

hed

Tilmelding til Helge Linding 7526 0180 / 6047 1 580 senest 4. marts

Pris 150 kr.

Tirsdag
19. marts
Kr.13.30

Generalforsamling afholdes i Kulturhuset, Ølgod
Dagsorden if. vedtægten. Efter kaffen fortæller Hans Petur Kirke-

oaard. oræst i Tarm-Skiem om Færøerne

Torsdag
16. april

Besøg hos "Nygårds Afrika", Nr. Lydumvej 110

Vi mødes kl. 11. Først rundvisning på jagtmuseet. Kl. 12 frokost -

hjortebøf m. tilbehør, derefter kaffe med småkager samt jagtfilm.

Tilmelding til Jenny Nørtoft 75243126 / 2336 3998 senest 9. april
Pris 170 kr.

4.-8. maj 5 dages tur til Holland
Bindende tilmeldinq til Jens Thorhauqe, tlf. 4055 9152 senest 1. marts

Onsdag
3. iuni

Sønderborg Revy

29. - 31. juli 3 dages tur til Nordsjælland
Bindende tilmeldinq til Jens Thorhauqe, tlf. 4055 9152 senest '15. mai

September Virksomhedsbesøq - dato oq sted ikke endeliqt fastlaqt
November Efterårsfest på Horne Kro

Musikalsk aften, hvor Flemming Både synger og fortæller om John
Mogensen.
Tilmeldino til Helqe Lindinq 7526 0180 / 6047 1580

Tirsdag
l. december
Kt.16.30

Juleafslutning i Grindsted Bowlingcenter
Bowling, spisning, pakkespil, kaffe og julehygge.

Tilmeldinq til Niels Sørensen 75241044 senest 27. november

Formand:

Næstformand:
Kasserer:

Jens Thorhauge,7524 1152 I 42197007
Niels Sørensen, 7524 1044 I 2844 9175
Helge Linding, 7526 0180 / 6047 1580

Jenny Nørtoft,7524 3126 / 2336 /3998
Kirsten Bergholdt, 7 529 9347
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HOLLAND .4. .8. MAJ 2015 (5 dages bustur)

Vi kører via Flensborg og Gluckstadt for at sejle over Elben og videre til Groningen og
over den store Zuiderdæmningen.
Rundtur med guide i byen Alkamaar med besøg i et lille ostemuseum. Næste stop er
den blomstersmykkede landsby Anna paulowna, hvor byens indbyggere med små Åya-
cintblomster skaber beundringsværdige kunstværker. Sidste stop er et møllekollektiv ved
Schenner.

Tulipan dagen: Vi skal overvære blomsterauktionen i Alsmeer og opleve tulipanparken
Keukenhof.

Amsterdam dagen: Rijkmuseet, diamantsliberi og sejltur på de mange kanaler idet gam-
le Amsterdam
Pris kr. 4750,- pr person i dobbelt værelse ved min. 40 passagerer. Enkeltværelses
tillæg kr. 525 kr. lnkl. i prisen er: kaffe i bussen, rundstykker første dag, entreer, 4 over-
natninger i dobbeltværelse, fuldpension fra afiensmad første dag til aftensmad sidste
dag, frokost er madpakker og dansk guide under hele turen.
Bindende tilmelding til Jens Thorhauge tlf 40s591s2 senest den 1. marts
Betaling til Ansager Turist konto 7702-0001169610 påført navn og tur nr. 15050401
senest den 1. april 2015.

3 DAGS TUR NORDSJÆLLAND, DEN 29. . 31. JULI 2015

Dag 1: Vi besøger Nyvangsgården / andelslandsbyen i Holbæk og fortsætter op langs
Holbæk Fjord, forbi Lammeflorden inden vi via Rørvig/Hundested overfarten kører til
vores hotel i Hillerød.
Dag 2: Rundvisning på Fredensborg slot. Bagefter går vi en tur i parken, som lige er
blevet renoveret (har været vist i tv). Turen slutter ved bådehuset, som ligger helt ned til
Esrum sø.

Vi besøger et Orkide gartneri og kører via Hornbæk til Gilleleje hvor vi ser en fiskekutter,
som var med til at sejle jøderne til Sverige. Aftensmad spises på Bakken, hvor man i

2015 har indviet kulisserne fra Korsbæk i tv-serien Matador.
Dag 3: I Helsingør besøger vi det nye søfartsmuseum, som ligger i det gamle skibsværft
og er et utrolig spændende museum ikke mindst arkitektonisk. Vi ser også skulpturen af

, havmanden, som er Helsingør svar på den lille havfrue, inden vi går til Kronborg.
Pils: 2.995 kr, pr person ved min. 40 personer, tillæg for enkelt værelser 43S kr.
Prisen dækker kørce|, kaffe og rundstykke, hotel med 1/1 pension fra aftensmad første
dag, gui{e på hele turen og entreer.
Bindende tilmelding til Jens Thorhauge, tlf. 4055 9152 senest den 15. maj 201S
Betaling til Ansager Turist konto 7702 - 0001169610 påfør navn og tur nr. 1s072901
senest den '1. juni 2015
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Fredag

Søndag

15.02.2015
22.02.2015
01.03.2015
08.03.2015
15.03.2015
22.03.2015
29.03.2015
02.04.2015
03.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
12.04.2015
19.04.2015
26.04.2015
01.05.2015
03.05.2015

lngen
kt. 10.30

kr. 09.00
lngen
kr. 10.30

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

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

lngen
kr. 10.30
kt. 10.00

kirkekaffe

v/Lars B. Nielsen

skærtorsdag
langfredag
påskedag

2. påskedag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig
Home Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

bededag
KONFIRMATION

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

TAK TIL ANNONCøRER OG OMDELERE

I starten af det nye år har vi sendt girokort ud til Hornepostens annoncører med håb om
at de fortsat vil støtte udgivelsen, så læsernes ønske om at bladet som du sidder med,

også fremover kan udkomme i papirform.

Homeposten har nogle meget trofaste annoncører, som betaler for udgivelsen, hvoraf
nogle harværet med heltfra bladets start i 1971. Kig på annoncerne og tænk over
det!

18 omdelere sørger for at bladet punkligt kommer ud i alle kroge af sognet.

Omdeleme er Tage Vig Nielsen, Marianne og Frede Holm, Johannes Nielsen, Lin.
da Møller, Age Jensen, Niels Age Kristensen, Hanne Burkarl, Palle Pallesen, Poul
Hansen, Anni og Erik Thomsen, Svend Bruun. Kristen Krog, Thomas Sønderskov,
Karen Madsen, Mary Godt, Nanna Århus, Kirsten Harck og Lisbeth og Jørgen
Lund. Rirsten Harck og Lisbeth og Jørgen Lund har besluttet at stoppe. Deres ruter
overtages af henholdsvis Edith Kristiansen og Kjeld Pedersen.

Tak til annoncørerne oo omdelerne
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AKTIVITETSKALEN DER 201 5

febr. 15.02.2015 Fastelavnsfest. Spejdeme
18.02.2015 Generalforsamling. Sogneforeningen
18.02.2015 Generalforsamling. Havekredsen
24.02.2015 Generalforsamling. Home Gymnastikforening
26.02.2015 Gruppemøde/generalforsamling. Spejderne

marts 01.03.2015 Baby- og bømebazar
01.03.2015 Loppemarked.Spejdeme
03.03.2015 Minikoncertikirken.Menighedsrådet
04.03.2015 "Smag på Brugsen". Dagti'Erugsen
05.03.2015 Skak i Horne Hallen
08.03.2015 Badminton.Homemesterskabeme

' 10.03.2015 Salmeaften iThorstrup Kirke. Menighedsrådet
1 1.03.2015 sangaften m/Kristian schmidt, Vorbasse. Homelunds Venner
12.03.2015 Generalforsamling. HHST udviktingsråd
18.03.2015 Påskedemonstration.Havekredsen
21.03.2015 Lokalopvisning. Horne Gymnastikforening
23.03.2015 Generalforsamling. Horneldrætspark
24.03.2015 Generalforsamling. Familie og Fritid

april 42.04.2015 Skak iHome Hallen
05.04.2015 Loppemarked. Spejdeme
08.04.2015 Sangaften.HomelundsVenner
20.04.2015 Generalforsamling. Hornelunds Venner
22.04.2015 Giv en hånd tildit nærområde. Sogneforeningen
28.04.2015 Udflugt til 7-kanten. Famitie og Fritid

26.09.2015 Høstfest

20.12.2015 Juleoptog

REDAKTION
Birtha &hmidt, Stausvej 7,6800 Varde, ilf. 7522 0367, homeoosten@bbsvd,dk
Erling Jenæn, Højvangen 10 A, Home, 6800.Varde, ilf. 7526 00ii-
teif søndeælidv, Lurdagervej 30, Home, 6800 Varde, flf. zs26 0s27 eller 2461 5550
Kurt Vrg Nbben, Vestervænget 3, 6800 Varde, fif. 7522 3g3g

NYTTIGE LINKS

www. home-varde.dk Hornes officielle hjemmeside
www.horne{istrup-skolerne.dk Skolesammenslutningen Home - Tistrup
www. homesoqnearkiv.d k Home Sognearkivs officielle hjemmeside

iv Horne Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikationdr
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SDR.MtrIJ.E A'S
Entrelrelrr & lllasHnrtation
ru.zs 26 0163
Fax. 75 20 05 63

Sdr. Mallevej 15' Horne' 6800 Varde' www.sdr-malle.dk
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g.on"rsa,&dauarty'ated
JOHil EOFG HANSEI{
llORt{E . 6!00 VARDE . Tlt: 75 æ 0 93effi

sKo. o,AMtrø, . HERRITøJ
Hvad kan vi gøre for dig
Sydbank

DREsslilanEtr

FETERIA

Mødelokater op til ca. 100 pcrs.

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bllsalg på Www.aiensenbller.dk

T€lef6 75 16 02 30
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Efter 100 år ser fremtiden
stadig grØnud
Siden 191 5 har Andelskassen haft fokus på fremtidens muligheder og udfordringer sammen

med kunderne. Vi er stolte af vores kompetente rådgivning, som hver dag er med til at skabe

værdi for den enkelte kunde og for de lokale fællesskaber, Vi kigger altid fremad, men forstår

samtidig, hvor vl kommer fra.

Vil du også være med til at skabe en fremtid for dig selv og dit lokalsamfund, så kig forbi din

nærmeste filial eller besøg os på www.andelskassen.dk.

AAndelskassen
Otto Frellos Plads 4 ' 6800 Varde
Telefon 87 99 56 T0.www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank ÆS 7- Sammen kan vi


