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Foto: Benedikte Hessellund

Søndag den 3-maj 2015 var der konfirmation i Horne Kirke.
Alle konfirmander siger tak for opmærksomheden på dagen

Bagerste rk. f.v.: Martin Moeslund Christensen, Nicolai Søndergaard Nørskov,
Casper Egebjerg Olesen,
Midterste rk. f.v.: Max Emil Simonsen, Martin Gejl Pedersen, Rosa Valsøe Bertel-
sen, Maja Rahbek Lauridsen, Anne van der Veen, Mie Riis Jensen, Mette Amalie
Hansen, Benjamin Theilgård Knudsen, Kasper Møller Nielsen

Forreste rk. f.v.: Frida Forsom Andersen, Sara Jensen Lunau, Ditte Marie Christi-
ansen, Chanell Leicht Andersen Sidor, Cille Jørgensen, Sofie Juul Strømgård Hvid

Midt i bladet, de blå sider, Horne ldrætsforenings store sportsugeprogram.
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HORNEPOSTEN lægges på nettet samme dag som bladet udkommer
på Homes hjemmeside: www.horne-varde.dk

og Sognearkivets hjemmeside: www.hornesoqnearkiv dk

Red.

KOM TIL KIRKEKAFFE MED KUNSTNERISK ISUET

Eleverne i 2. og 3. klasse på Horne skole laver tegninger om pinsen. Tegningerne ud-

stilles ivåbenhuset i kirken i pinsen.

Kom til kirkekaffe efter gudstjenesten pinsedag: søndag den 24. maj kl. 9.00, hvor du

har mulighed for at beundre tegningerne.

Du er selvfølgelig også velkommen til gudstjenesten 2. pinsedag og til at beundre teg-

ningeme der, men der er ikke kirkekaffe 2. pinsedag.

TOUR DE PEDAL 2015

27. maj Vi slutter af med hygge i Vikingelunden

*&r=
TOUR DE PEDAL- udvalget

Dagmar Kristiansen - Hanne Burkarl - Linda Møller - Else Jochumsen

F
SANKT HANS AFTEN

iVikingelunden

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

ertændt ibål-hytten iVikingelunden fra kl. 19.00.

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.

Pandekager kan bages på små bå|.

Ca. kl. 20.30 tændes det store bå|, hvorefter der holdes båltale.

Arets båltaler er Dorte Bejder.
Alle er velkommen.

iderne oo Horne Sooneforeni
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VIND I HARET

Kom og vær med til at fejre
at Hornelund ældrecenter har fået en cykelrick-

shaw.
Festlighederne foregår den 28. maj kl. 14-

15,30
på Hornelund ældrecenter

Det vil være muligt at få en tur i cyklen.

Venlig hilsen
Plejepersonalet og Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING

Tur til Silkeborg den 15. juni 2015 (program i Hornepostens marts nr.)
Kl. 8.00 afgang fra Horne Kro. Forventet hjemkomst ca. kl. '18.00

Pris 450 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer.
Beløbet dækker buskørsel, kaffe og rundstykker, sejltur, madpakke, entr6 og guide på
museet, buskaffe og middagsmad ved hjemkomst.
Tilmelding senest 4, juni til:
Ellen Damsgård, t|f.7526 0663 eller Erik Sørensen, flf.7526 0215

HORNELUNDS VENNER . GENERALFORSAMLING

2 nye bestyrelsesmedlemmer i Hornelunds Venner.
På valg var svend Bruun, Grethe Ladefoged, oda overgård og rngrid Graversen.
Oda og lngrid ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Svend Bruun
Næstformand: Else Jochumsen
Kasserer: Grethe Ladefoged
Sekretær: Kirsten Plauborg
Menige medlemmer: Marie Nielsen, Lis Hansen, Viggo Aarhus, Anne Maria Anthon-
sen

Suppleant Per Jespersgaard

Hornelunds Venner

DATO FOR SANGAFTEN I SÆSON 201512016 ER FøLGENDE:
2015: l4.oktober- 11. november- g.december.

201 6; 13. januar - 10. februar - 9. marts - 1 3. april.

Hornelunds Venner
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UDFLUGT I HORNELUNDS VENNER

Mandag den2T.juli 2015 kl. 12.45 fra Hornelund

Turen går til Kjelst hvor vi kan se ud over Ho bugt, derefter til Øksbøl forbi Flytning

kirkegården og videre til Langsø hvor der er muligheder for at se kronhjorten.

Turen forsætter gennem militærområde, og vi kommer tæt forbi Filsø.

Vi nyder vores eftermiddagskaffe på Nymindegab kro.

Vi kører også en lille runde ud på Æ Væren. Forventet hjemkomst kl. 17.30

Pris for bustur og kaffe: 150 kr.

Tilmelding til: Svend Bruun tlf. 7526 0365, Lis Hansen tlf. 7526 0435 eller 2181 6333

Sidste tilmelding den 23. juli 2015
Hornelunds Venner

INDSAMLING KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE

Søndag den 12. aprilhavde Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling
Der blev i Horne indsamlet 1'1.344 kr.

I området Gl. Varde kommune blev der indsamlet 133.522 kr.

Tak for alle bidrag. Tak til indsamlerne, Horne Skole for lån af lokaler og til Dagli' Brug-
sen. Tak for rundstykker med tilbehør.

Bessie oq Kurt

REGNBUEN UDVIDER MED 0.6 ÅRS PLADSER

I april måned kunne vi åbne døren til en "ny" institution i Horna Regnbuen kan nu tilbyde
4 integreret pladser med bøm i alderen fra 0-3 år. De første 3 pladser blev med det
samme besat, det er rigtig dejligt.
Derfor har vi også på det sidste haft rigtig travlt i Regnbuen med at få skabt de aller-
bedste rammer for alle børn. Det krævede lidt ombygning og efter påskeferien kunne vi

officielt tage alle de dejlige lokaler i brug igen. Forældre, personale og især vores pedel,

Marcus har været en stor, stor hjælp, Det er vi dybt taknemmelige for!

Forældre der efter ferien mødte ind og helt forvirret skulle finde rundt i den "nye" børne-
have oplevede vi alligevel gå derfra med et smil på læben. Det er rigtig dejligt, at vi kan
stå sammen, når der sker forandring. Tilvænning skal der til med alt nyt, men både bøm
og forældre har vi kun oplevet rigtig positive, tålmodige og med den største forståelse.
Tusind, Tusind tak!
Børnene er det vigtigste i sådan en proces, derfor tager det selvfølgelig også lidt tid at
komme på plads, da vi hele tiden har prioriteret at vores hverdag skulle køre så uændret
som muligt. Vi har stadig gang i omrokering, hammer og søm, men vi arbejder på sagen!
Man er altid velkommen til at kontakte eller besøge os for at høre nærmere om, hvordan
vores dagligdag er.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



MEDLEMSKABER I HORNE GYMNASTIK OG FITNESS
Fornyelse eller nytegn ing

I maj, juni og juli måned har vi ikke fast kontortid i hallen, men vil man forny el6r nyteg-
ne medlemskab, så kan nedenstående kontaktes.
Fra august har vi igen kontortid i hallen - se opslag på tavle ved indgang til fitnessloka-
le.

Hvis man er medlem og har login kan man
www.horne.varde,dk

' Fritid
. Home Gymnastik og Fitness. Fitness Booking. Log in med medlemsnr. (Husk hgf foran nr.

selsdato)
. Gå til medlemskab - Gå til shop - Vælg type medlemskab - dibs. Autoriserbetalingskort

Evt. spørgsmål ring til:

også selv forny via hjemmesiden

""'tr-
og login er de 4 første cifre at tød-

Lene Jensen

Trine Gram

Hanne Burkarl 2094 0469
Berit Gram 21226801

4025 4977 eller mail : lenebrianhansen@g mail. com
5127 5798

LOGO.KONKURRENCE
HORNE GYMNASTIK OG FITNESS

Vi har brug for et nyt logo til Horne Gymnastik og Fitness, så derfor laver vi en
konkurrence.

Logoet må gerne indeholde HGF, der står for Horne Gymnastik og Fitness, men
det kan også være et logo, som udtrykker noget med bevægelse.. Forslag skal være foreningen i hænde senest søndag den 2. aug. 2015.

Det afleveres fysisk hos formand Lene Jensen, Gunderupvej 71 eller sendes
pr. mail på: lenebrianhansen@qmail.com. Det vindende forslag præmieres med et års fitness-medlemskab til Horne
Gymnastik og Fitness.

. Eventuelle spørgsmål rettes til Lene Jensen pr. mail eller telefon 4025 4971.
Vi tror og håber, at vi har nogle kreative personer, der kan komme med et godt
bud på et nyt og spændende logo.

6. STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



STARK, øLGOD

Ny udvidet butik og åben alle ugens dage.

STARK trælast og byggemarked i Ølgod har bygget om og udvidet byggemarkedet til
en ny stor butik med alt indenfor værktøj, hus og have.

Samtidig har STARK udvidet åbningstideme, så både byggemarkedet og trælasthande-
len har åben alle ugens 7 dage, fortæller trælastdirektør Stephan Madsen.

I både byggemarkedet og trælasthandlen sættes en ære i at yde en god service og
rådgivning til både professionelle og private.

Besøg STARK og hent inspiration i det nye byggemarked.
De nye udvidede åbningstider: Mandag-fredag 06.00 - 17.00

Lørdag 08.00 - 14.00

Søndag/helligdage 08.00 - 14.00

Red.

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -TIf. 75 24 U æ

FARMORS UNIVERS

FARMORS UNIVERS er kommet godt fra start, fortæller Anette Stald, som er overvæl-
det over den positive støtte hun har fået.
Blandt kundeme er nogle kommet langvejs fra for at købe garn.

Der kommer løbende nye ting i butikken, både garn, stoffer og gaveartikler, så besøg
Anette i butikken. 

Red.

n 10, Home, 6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag 12.00- I 8.00
Lørdag l0-14
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368, mail
asi4)t arnr o rs tr rr i vc rs.d k
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NINGSFEST - STUNDSIG SKOLE

Vagn Munch fonsøger sammen med en anden tidligere elev
på skolen, Kirsten Julsgaard at samle elever til en genfore-

ningsfesttorsdag den 6. august 2015.
Tidligere elever på Stundsig skole opfordres derfor til at
kontaKe Vagn Munch på tlf. 8615 4414.
Vagn Munch er søn af tidligere førstelærer på skolen, og har
også boet på skolen.

Udover anangementet på Stundsig Skole, indeholder da-
gens program et besøg ved Abrahams Dam, som var
Stundsig-børnenbs "legeplads", og spisning på Home Kro.

Alle, der har gået i Stundsig Skole, er velkommen til at deltage.

På dette 4., 5., 6. og 7. kl. - billede antagelig fra 1951 ses fra venstre 1. række: Åge
simonsen, vagn Munch, lærerinde Elise Schact< olldag sørensen, Jytte Kristen.
sen, Kirsten Carstensen, Marie Jeppesen, Jens Age Jensen, Høj Mathisen
2, række: Kent christensen, Knud Vilhelm Brammer, Erling Kristensen, Hans Gun.
nar Brammer, Villy Mathisen, Børge Møller, Arne Kristensen og 1. lærer christian
Munch.

8 STøTVOREANNONCøRER. DESTøTTER OS



HORNE SOGNEARKIV

Ønsker alle gamle Stundsig Skole elever en god og festlig dag den 6. august
Gamle minder vil vælde frem på sådan en dag. lsær måske med relation til et gammelt
klassebillede.

A'propos disse billeder.
Her vil Sognearkivet i Horne gerne ha' en finger med i festlighederne, idet vi opfordrer
jer til at tage jeres gamle klassebilleder (helst med navne) med, som vi så for en kort
stund låner og scanner til vor samling af skole/klassebilleder på arkivet.

Billeder vi håber at få så mange af som muligt, for de er jo med til at bevare sognets
historie. TAK.

nearkivet

Skolen havde 2 klasseværelser, som var opdelt således at alle 7 kl. antagelig var fordelt

med de 3. første klasser samlet og de sidste 4 samlet.

HORNE SOGNEARKIV

Har siden sidste nr, lagt 2 publikationer på www.issuu.com.

Det er Bodil Østergårds erindringer og Vagn Munchs erindringer
Og så er Andelskassens 75 års jubilæumsskrift lige på trapperne.

rkivet

ffiu r$mger d*nmkttr...

I Skjern Sank har cju en fast rådgiven som
du ringer rJir"ekte ti[, riår dir har b*h*v tor
det, Hvis du kunn* tænke dig at prøve det,
så kr:nt*kt mig!

Ånett* Fcss Ktislensen

Tif.96Se 1651
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INFO.AFTEN IBRUGSEN 5. MAJ 2015

Der var stort fremmøde til dette års infomøde, som indledtes med sangen "En lærke
letted." Vifik kaffe og Kirstens skønne æblekage, og Martin fortalte om Brugsen.
Dagli'Brugsen Horne kom i 2014 ud med et rigtig flot resultat 225.000 og indeks 105 i

forhold til året før - stort velfortjent bifald fra publikum til uddeleren. (se jv.dk fra den 8.
maj 2015)

Martin nævnte de mange serviceydelser som Brugsen også bidrager med bl.a.: bibliotek,
apotek, indsamlingssted, flaskegas, salg af friske fisk, hent og bring pakker/post m.m.
Sms- og mail-tilbud som mange kunder har takket ja til er stor succes. Når han har sendt
ud, kommer der straks kunder i butikken efter det udsendte.
Der opfordres til at gøre brug af coop-bank - nu er det jo ikke længere mulig at hæve
kontanter ved Andelskassens bygning,
Drømme har vi jo lov at have og ønskelig kunne det være, hvis vi fortsat viser vækst og
gode resultater, at få udvidet butikken. Martin lovede, hvis det kommer dertil, så skal der
indrettes et hjøme, hvor kunderne kan sidde at snakke og drikke en kop kaffe. Det var
også noget publikum kunne lide at høre.
En deltager udtrykte stor tilfredshed med det flotte resultat i 2014 og at Brugsen altid er
ryddelig og pæn at komme til. Stor ros til Martin og hans personale, deres fortjeneste
at vi har fået Brugsens resultat vendt til noget meget positivt.

Der opfordres til at fortælle denne gode historie videre, - det har Horne brug for.
Godt parkeringspladsen for år tilbage blev udvidet, for der er ofte brug for de mange
pladser.

Egon N. Rasmussen fortalte derefter om portvin. Egon har stor erfaring i vinsmagning og
har været vinkonsulent i Coop i flere år (her portvin) og er indehaver af portvinsordenen.
7 forskellige vine fik vi lov at smage og mulighed for at bestille (denne aften med gode
rabatter) Der var bl.a. let rosafarvet portvin, som med fordel kunne nydes på terrassen
en sommeraften og også portvine som kunne anbefales at drikke til peberbøffen.
En rigtig hyggelig aften, som vi håber at kunne arrangere til næste år, hvem ved måske
vi der skal smage champagne eller rom som en kunde foreslog.
Tak for fremmødet - vigtigt vi alle fortsat bakker op om Brugsen og dens aktiviteter.
HUSK: grill-arrangement på p-pladsen fredag den 28, august.

Martin-Britta-Linda

IIo*tte ICro G otle sels kab{mødeloløIen
Hyggehg kostue og krohave.
Vi leverer opå nad ud af huset

W ses hilsen Kircten & Kurt
TE 7526(W9

På Horne Kro - er rnaden altid go' E+nail:
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DAGLI'BRUGSEN I HORNE . TILBUD 1

Mandag Coop flerkornsrugbrød 10 kr.

Tirsdag al ost 30 % rabat

Onsdag 10 stk. blandet frugt 15 kr.

Torsdag I franskbrød og 1 rugbrød 26 kr.

nybagt fra bageren
Fredag/lørdag bland selv slik, '100 gram 7,95 kr.

COOP pizza pr. stk. 12kr.

Dagli'Brugsen Horne

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

€,
Der er 2 gange - senest den 26. marts - øvet hærværk på byportalen på Ølgodvej ved 

I

Kirkevad! Begge gange er plexiglasset blevet knust. 
I

Hærværket er blevet meldt til politiet, som nu efterforsker sagen. 
I

Sogneforeningeql

fpqg
Horne - Gørdet med et srnll...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20
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ANDELSKASSENS BycNtNG SOLGT å n.,aetskassen
Andelskassens bygning på Krosvinget 4 er blevet solgt. Dermed kommer der nyt liv i

bygningen, der har stået tom siden 2011, da Horne Andelskasse måtte lukke, og
medarbejdeme flyttede til Varde. salget af bygningen betyder, at der ikke længere vil
være en pengeautomat på stedet.

"Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at sælge bygningen. Vi må fremover henvise
vores kunder til pengeautomaterne i sig, Ølgod eller Varde, hvor mange i forvejen har
ærinder. Det er naturligvis beklageligt, at der bliver længere til pengeautomaten, men
omvendt er det rigtig godt folbyen, at der nu er fundet nye ejere til bygningen, og vi
ønsker de nye ejere tillykke," siger Niels-ove Mølhave, regionsdirektør i Danske
Andelskassers Bank.

Yderligere information

Ønskes yderligere information, kan regionsdirektør i Danske Andelskassers Bank //S,
Niels-Ove Mølhave, kontaktes på telefon BTgg 5682.

TORVEDAG I HORNE

Lørdag den 15. august

Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt spe-
ciel chance for at gøre lidt reklame for deres om.råde. Og vi vil gerne opfordre alle tiiat
sætte deres eget særpræg på Torvedagen, og dermed være med til at gøre den ekstra
festlig.

Vi vilogså gerne opfordre børn i alle aldre til at ha' en stand, hvor der vil være mulig-
hed for at sælge lidt af det gamle legetøj.
Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af hoppeborg og en klovn der
laver sjove figurer af balloner.
Kom og vær med til at gøre Horne synlig, både for gamle Horne borgere, for tilflyttere
og ikke mindst for kommende borgere.
Vi mødes kl. 9,00 - midt på gaden - til kaffe og rundstykker.
Får en sludder med gamle og nye venner.
Herefter kan der handles i alle boderne.
For at bestille en stadeplads kan du kontakte Lise Mogensen og Niels Brask Jen.
sen på t1f.22630278
Torvedagsnøgler kan købes fra august.

T

12 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Q.'-

Stiftet 20. april 1903

Sportsuge i Horne
20t5,

Så skal vi igen ha' samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne, Vi

glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores

arrangementer, som de foregående år.

Grillen vil være tændt i Sørens Corner flere gange i løbet af ugen. Se planen nedenfor,

Der kan købes pølser/brød og kyllingespyd m/salat og i teltet kan der købes toast og

meget andet

lgen i år kan der betales med dankort.
Teltet vil være opvarmet hele ugen. Sdr. Malle Maskinstation har sponseret diesel.

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

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

Flagene vil vaje hver dag i sportsugen ved de fire indfaldsveje til Horne og en stor tak til

de frivillige, der har påtaget sig dette arbejde.

Søndag den 31. maj
'1

Kl. 9,30 Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker, som kan købes af

Kt. 10.30
K1.14.30

Horne Hallens Cafeteria
Gadefodbold - fri entr6

Baren Kl. 10.00 - 18.00

Sørens Corner Kl. 11.00 - 18.00

Tombolaen Kl. 10.00 - 18.00

Støt sporten i Horne 13



GADEFODBOLD

Som en mangeårig tradition skyder vi sportsugen i gang med gadefodbold, Kom og støt
op om denne dejlige familietradition, enten som aktiv udøver eller heppende tilskuer,
Horne Tømrerforretning har sponseret 4 gavekurve til 1 .- 2.- 3.- og 4.pladsen,
derudover vil årets vinder af gadefodbolden få en ekstra præmie, som først afsløres på
dagen.

TOMBOLA OG FISKEDAM

Vi har modtaget rigtig mange dejlige og flotte sponsorgaver, som du har mul(ihed for at
komme i besiddelse af, enten ved køb af lodder i tombolaen eller fange en "fisk" i

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

Du kan købe2lodderitombolaen for 10 kr.,5lodderfor20 kr. og 15lodderfor50 kr.

Hvert forsøg i fiskedammen koster 5 kr.

RAFLETURNERING

Vi rafler poker og der vil ligge spilleregler på bordene.

Ca. 1 time før vi starter turneringen, vil det være muligt at varme lidt ofi
Startgebyr er 30 kr. og der vil selvfølgelig være flotte præmier til de 4 bedste og en

vandrepokal til årets raflekonge/dronning. Hvem kan udfordre Dora Harck, som blev

sidste års rafledronning?

Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.
TIDSBESTILLING PA TLF. NR. 23233184

v/ Gunhitd Lauridsen, Mætkevejen 5, Horne, 68OO Varde.
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Mandag den 1. juni

Kl, 19.00 Andelskassestafetten - fri entre

stider:

Baren Kl. 18.00 -22.00
Sørens Corner Kl. 18.00 - 21 .00

Tombolaen Kl. 18.00 - 20.00 Å Andelskassen
- Senrnrert kon vi nrare

Vi har dannet 8 hold fra hele Horne Sogn, der skal kæmpe om at blive året vinder af
Andelskassestafetten.

Stafetten vil bestå af en cyklist, en løber og en bolddribler, der skal fordeles mellem en
mand, en kvinde og et barn på max 14 år. Hvem der gør hvad bestemmer holdet selv,
ligesom det også er tilladt at komme udklædt. Holdene kan vælge en ekstra person, en
form for holdkaptajn, der bl.a. kan stå for indsamling af sponsorater (Navnene i

parentes). De fleste hjem i Horne Sogn vil i tiden op til sportsugen få besøg af 6n af
disse personer og give dig mulighed for at støtte sporten i Horne med et sponsorat og

samtidigt få mulighed for at vinde nedenstående præmier.

Danske Andelskassers Bank har sponseret følgende:
Der trækkes lod om 3 

- 
500 kr. blandt alle, der har sponseret et hold med min. 100 kr.

Der trækkes lod om 1 
. 500 kr. blandt alle, der har gættet på vinderholdet.

Deltagerne af stafetten vil også modtage en lille erkendtlighed.

Holdene er:
Horne By - Øst: Stig Leerbeck, Nathali Symons, Sonja Lund Hansen (Søren Dahl)
Horne By - Vest: Bo Lindblad, Bente Dinesen, NN (Niels Tradsborg)

Horne Syd: Susanne Pedersen, Jeff Thygesen, Søren Thomsen, (Kjeld Petersen)
Horne Vest: Jesper Howaldt, Hanne Hjørngaard, Asta Hjørngaard
Horne Øst: Dennis Pedersen, Bettina Holm, Nicolaj Holm, (Søren Dahl)
Horne Nord - Bjerremose: Anton Nielsen, Bothilde Bejder, Anita Hansen
Horne Nord - Asp. Mikkel Blåholm, Rikke Blåholm, Emma Blåholm, (Jørgen

Søndergaard)

Horne Nord - Malle: Jacob Hermansen, Esben Svane Hansen, Gitte Schou, (Conny
Hermansen)
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Tirsdag den 2. juni

Kt. 09.00
Kt. 14.30

Kt. 16.00

Kl.18.30

Generationsdag - fri entr6
Børnedag - fri entr6
Underholdning med Peter Nørgaard . fri entr6
Sodavandsdiskotek med DJ Jacob Kristiansen - fri entr6

GENERATIONSDAG

Dagplejen, børnehaven og deres bedsteforældre, samt ældrecentret Hornelunds

beboere mødes til en hyggelig formiddag med fællessang og forskellige lege. Der vil

blive serveret kaffe, saftevand og boller som Anita Richardy har bagt, samt frugt som er

sponseret af DagligBrugsen.

BøRNEDAG

Vi har fået underholdningen med Peter Nørgaard sponseret at følgende:
BoConcept, Ølgod, Horne ldrætspark, Kvickly, Varde, AO El.6knik, Mejls,
Raabjerg Murer, Tistrup, Vikarservice, Varde, ASM.anlæg, Horne

SODAVANDSDISKOTEK

En aften for de store børn og unge mennesker, hvor der er mulighed for lidt hygge i

teltet.
DJ Jacob Kristiansen vil levere musikken og lave lidt underholdning. Der vil ikke blive
udskænket øl eller andre alkoholiske drikke denne aften, hvilket vi håber, at forældrene
vil bakke op om. Det er heller ikke tilladt at komme påvirket af alkohol.

/:

ADnrngslr0er:

Baren Kl. 14.00 -22.00 - lngen udskænkning af alkohotiske drikke
Sørens Corner Kl. 18,00 -21.00
Tombolaen Kl. 14.00 - 20.00

Spejderne, 4H og Hindsig Ridecenter vil være på pladsen, hvor de vil lave spændende
aktiviteter.

Kl. 16.00 får vi besøg af Peter Nørgaard, kendt fra
TV-programmet "Danmark har talent", hvor han

nåede helt frem til finalen.

Peter er børnenes ven og afspejler børnenes energi.
Han er tryllekunstner, ballonmand og bugtaler. Både

børn og voksne bliver inddraget i showet. Så glæd

dig til en hyggelig afslutning på eftermiddagen.
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Onsdag den 3. juni

Kl. 17.30 -18.00 Udlevering af bestilte billetter
Kl. 18.00 Grillmenu - sidste frist for tilmelding mandag d. 1. juni
Kl. 19.15 Special Banko
Kl. 20.00 - 23.00 Koncert med Ole Gas - fri entr6

Baren Kl. 17.30 -24.00
Sørens Corner Lukket

Tombolaen Kl. 20.00 -22,00

GRILLAFTEN

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

Hans Kristian Guldager vil tilberede et godt stykke oksekød på grillen og Horne Kro vil
levere tilbehøret.

Husk selv at medbringe service.
Du kan allerede nu tilmelde dig på sportsuqe@qmail.com eller på tavlen i teltet senest
mandag den 1. juni.

Pris for voksne -125 kr. I børn7-13 år -75 kr. i Bøm 0-6 år - gratis.

Billetter betales ved indgangen fra kl. 17.30

BANKOSPECIAL

Vi spiller en runde bankospecial. Bankoplader koster 10 kr. pr. stk.

Bankospecial går ud på, at lytte til en historie digtet af Else Jochumsen og fortalt af
Keld Søndergaard, og hver gang der bliver nævnt et tal, skal dette krydses af på

bankopladen. Der er gevinst til 1 række, 2 rækker og ved fuld plade. Husk kuglepen
eller blyant.

KONCERT MED OLE ''GAS''

Endnu en gang skal vi se og høre Ole "Gas" som er en vaskeægte spillermand og

entertainer og som ikke kun har hjertet på det helt rette sted, men som også er en af de

bedste Kim Larsen og Gasolin fortolkere.

Ole "Gas" ikke bare spiller og lyder som Kim Larsen, han ligner også. Når man oplever
Ole "Gas" første gang, så er mange i tvivl om det er Hr. Larsen selv, der står på scenen

- og som både flere publikummer og arrangører har udtalt: Han er entertainer af "stor

format".
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Torsdag

Kt.08.30
Kt.18.00
Kr.19,00
Kt.19.30

=H.den 4. juni

ldrætsdag for Horne Skole
Fodbold U-l0 drenge
Fodbold - Veteraner
Banko i hallen

,,'"'.'
',,!o o't. .

$t' r',v,Baren Kl. 17.00 -22.00
Sørens Corner Kl. 17.00 - 20.00
Tombolaen Kl. 17.00 - 19.30

IDRÆTSDAG FOR HORNE SKOLE

ldrætsdag for Horne skole, hvor der vil blive dystet i mange forskellige discipliner.
Medbring gode sko og praktisk tøj.
I pausen vil der blive serveret en sportsbolle og vand.
Horne Kro har sponseret fyld til burgerbollerne, der er bagt af Dagmar Kristiansen,
Astrid Karkov og Else Jochumsen og DagligBrugsen i Horne har sponseret vand.

Sqntrtil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse

og har maskiner til udlejning.
Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, bore-

maskiner, nedbrydnings- hammer og rnere til.
Se os på www.sanatit.dk

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

Karl Brian
26209096 21820340
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=,#Fredag den 5. juni - Grundlovsdag

Kt. 13.00

Kt. 15.00

K1.19.30

Byvandring - fri entr6
Bilorienteringsløb - sidste frist for tilmelding torsdag den 4. juni
Vinderne af årets bilorienteringsløb kåres

BYVANDRING

Keld Jochumsen vil guide os rundt i Horne By og fortælle os om dens historie.

BILORIENTERINGSLøB

Bilorienteringsløb for sjov for hele familien arrangeret af Maibritt og Jørgen Jelling.
Det gælder om at finde og gennemkøre en rute i bil, som er indtegnet på et kort. Det er
hovedsageligt mindre veje, grusveje og private veje, hvor der er indlagt forskellige små
opgaver, både med og uden bil.

Køretiden og opgaverne forventes at kunne klares på 1%IilZ%tine.
Der startes med 4 min. intervaller og man kan tilmelde sig et bestemt tidspunkt på listen i

teltet. Max 30 biler.

Sidste frist for tilmelding torsdag den 4. juni. Prisen for deltagelse er 50 kr.

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

Banlcoklubben

VINTERSFMT
KRÆMilERGADE 9. VARDE

TLF.75221414

Baren Kl. 12.00 -24.00
Sørens Corner Kl. 15.00 - 21 .00

Lukket (hvis der skulle være flere lodder tilbaoe kan de købes i

Støt sporten i Horne 1S



Lørdag

Kt. 10,00

Kt. 11.00

Kl. 13.00

Kl.15.00
Kt. 17.30

Kr, 18,00

KI 18,00

Kt.02.00

den 6. juni

Fodbold - U-10 drenge
Fodbold - U-14 drenge
Fodbold - serie 3
Årgangsfodbold
Kassen åbner til festaftenen
Festaften - sidste frist for tilmelding onsdag den 3. juni
DJ Poul Horsbøl

slutter

,#

ÅncnrucsroDBoLD

Argangsfodbold er gadefodbold for ca. 30 årgange. En dyst, der startede i 2014 og som
vi håber kan blive en ny tradition til Horne sportsuge mange år fremover. Her kan gamle
skolekammerater mødes til en dyst og hyggeligt samvær til festaftenen.

TELTFESTEN

Enhe til festaftenen inkl. en forret og en hovedret er 175 kr. Maden leveres af Horne Kro
som buffet.

Entr6 uden spisning er 50 kr.

Musikken leveres af DJ Poul Horsbø|.
Poul er klar med en frisk bemærkning og med mere end 1.200 numre i boksen, skulle
der være mulighed for musik for enhver smag.
Tilmelding på sportsuqe@gmail.com eller på tavlen i teltet i uge 23.
Onsdag den 3. juni er sidste frist for tilmelding.
Medbring selv service
Vi håber at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi kan få en feslig
uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.

Har I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuge@gmail.com
sportsugeudvalget: Kurl Poulsen, Anette stald, Lotte Andersen og Hanne Haaning

Baren Kl. 10.00 - 02.00
Sørens Corner Kl. 14.00 - 16.00

Kt. 01.00 - 02.00
Tombolaen Lukket

.{".
ir !:i

r'";'
1\;.j
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TANKER BAG VORES BUD PÅ ''CYKELSKULPTUREN 2015''

I forbindelse med Varde kommunes konkurrence "årets cyklekommunes flotteste blik-
fangscykel" fik Henriette den gode ide, at det sku' vi selvfølgelig også deltage i. TAHEJ-
Dl, som den lokale cykelklub hedder, meldte til sogneforeningen, at vi geme ville kom-
me med vores indlæg til konkurrencen, og allerhelst vinde, så vi ku bruge pengene til en
stor fest i Horne, gerne i Vikingelunden.
Vi samlede så nogle hjælpere i form af en kreativ mere og 3 svejsere.
Lotte Dahl har været en del rundt for at finde farver til vores blomst og sætte dem rigtig
sammen. Frede Holm har været anfører på vores svejsehold. Vi kan sige, vi har været
samlet fra nord-, syd-, øst- og vest-Horne.
skulpturen, som vi har kaldt "opvej", kan ses fra begge sider og skal vise, at vi kommer
hele vejen rundt i sognet!
Opvej, vejen op, går op ad bakke, opvej og spil på de rigtige hjul, det gir gevinst.
Horne, en by i blomstring som vises med paletten med de flotte farver.
cyklen symboliserer, at selv om det kan være "op ad bakke" så blomstrer optimismen og
viser vejen frem, nemlig opad og hjulene holdes i gang.

Dynamoen virker og er dynamikken i byen, kæden sidder hvor den skal, nogen gange
strammere end andre gange, og styret ("roret")og sadlen sidder højt, med overblik over
hele sognet.
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Paletten eller kronbladene er alle foreninger som binder Horne sammen og som ud-
springer fra midten, hvor det hele er svejst sammen.
Med vikingerne på bagsmækken, som symboliserer den svundne tid, med fundet af guld
i Home, er grundlaget i orden.
Man kan også sige Horne, byen i centrum af kommunen, så hermed ønsket om at den
må blive set af rigtige mange i løbet af sommeren.

Sponsorer:
Tistrup slagterhus, Glasgården i Ølgod ved Helle uhd, Guldspray ved Lotte, Niels
Ølgård hjul, Erik Thomsen cykel, Fonden til Horne Sogns Forskønnelse

2242Tahejdi pigecykelklubben i Horne, som i aprit har nedlagt 2.242kmvej tilsammen.

4H PROGRAM

30. maj UDFLUGT
19.juni DøGNFLUEN
Uge 31 MADSKOLE (fra 13 år)
Uge 32 MADSKOLE (fra 8 til 12 år)

15. august TORVEDAG
Horne 4H

mrcm
PRIMO DAI\IMARI( A/S

' DK€862 Tistrup
Denmark

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

www. horne-varde.dk Hornes officielle hjemmeside
www.horne{istrup-skolerne.dk Skolesammenslutningen Horne - Tistrup
www.homesoqnearkiv.dk Home Sognearkivs of{icielle hjemmeside
www.issuu.com/arkiv Horne Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikationer
www.arkiv.dk arkivalier oq billeder fra danske soonearki

,'GIV EN HAND TIL DIT NÆROM

Onsdag den 22. april samledes godt 50 frivillige for at samle affald i grøftekantern-
hele sognet. Det er forbløffende, hvad der bliver smidt ud af bilvinduerne. Umiddelbart
synes man ikke, at der ligger noget i grøftekanterne - man kan i hvert fald ikke se noget
inde fra bilen, MEN når man så kommer ud på sin cykel eller går en tur langs vejkanten,
bliver man klogere. Der blev arbejdet hårdt fra kl. 16.30 tilca. 19. De frivillige startede i

ydre del af Horne sogn og bevægede sig mod Horne By, hvor vi alle samledes på mil-
jøstationen.

Det var voldsomt, hvad der blev samlet af affald den dag - ca. 300 kg. Først blev affal-
det hældt op i en trailer, så blev det indsamlede affald sorteret, og til sidst blev alt vejet
og smidt ud i de respektive containere på miljøstationen.
Det frivillige arbejde blev belønnet med en sodavand eller en ø1.

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

HORNE JAGTFORENING

1116 Flugtskydning, træningsaften i Ølgod kl. 18-21 . Afg. fra Horne Stadion kl. 17:45
18/6 Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, kl. 18-21, Afg. fra Horne Stadion k|.17.45
15/8 Torvedag. Sæt kryds i kalenderen - det kan være vi får brug for hjælp til at sæl-

fisk om

lxr. gar
]Stof senesttørdagd€n r- augrrst
Omdeles srest den r4. eugust

Nr. g4z
Stof senest lørdag den 5. sep.
Omdeles senest dcn tg. sep.

€r

5e
PItg
-I
I,
E

E
atÅ

Lundagervei 44 o Horne . 680O Varde
Tll. 75 25 OZ 35 . Mob.: ?3 84 98 2t

{.ffi
24 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK
Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:00

Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetællere
Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Sigurd Møller. Valget vedtaget.
Valg af referent - bestyrelsen foreslog lrene Bennetsen. Valget vedtaget.
Valg af stemmetællere - Keld Jochumsen og Anton Nielsen er foreslået - vedtaget.
Dirigenten har konstateret at der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

Formandens beretning. Formandsberetning v. Søren Dahl
Ved generalforsamlingen i 2014 gik både formand og kasserer af. Det er ikke optimalt at
begge går samme år. Vi fik valgt nye bestyrelsesmedlemmer. To af disse valgte ret
hurtigt at forlade bestyrelsen, hvorfor suppleanten blev indkaldt.
Ved årets start var tingene meget kaotiske, udeståender fra branden, en hærget økono-
mi, rod i regnskab osv. der var nok at tage fat på.

Tilbuddet om assistance ved Tall Ships Races 2014 (TSR) - stor, men rigtig god ople-
velse. Dertil et godt økonomisk afkast.
HGF er flyttet til HIP og har overtaget fitness. Det er en stor glæde for HlP, det giver
øget aktivitet og bedre styring af fitness,
Der er lagt fliser ved krokethuset - det gør det er lettere at anvende pladsen foran ved
store arrangementer.

lndgangspartiet er forskønnet med ny belægning, plads til afsætning af gangbesværede,
ikke til parkering, da pladsen så hurtigt ville være fyldt op, og dermed ikke give plads til
afsætning af andre gangbesværede. Der er taget højde for de fremtidige krav, der må
forventes at komme bl.a. med separation af spildevand, fedtudskiller fra køkkenafløb
osv.

Ved sportsfesten var aftenfesten flyttet ind i hallen igen. En god fest med samarbejde
om madleverance mellem hallen og kroen.
Vi møder altid stor velvilje når vi spørger om hjælp - uanset tid på året, høst, hvor mange
har travlt, ferieperiode og festivaler mv. Folk er utrolig velvilligt indstillet på at passe det
ind, så de kan give en håndsrækning.
Tak til alle hjælpere gennem året, ikke mindst vores personale, som sikrer at stedet
fungerer og tager sig pænt ud når der er aktiviteter på stedet. Tak også til pensionist-
banden, som sørger for at vores boldbaner bliver passet til punkt og prikke. Tak til alle
som gennem året har hjulpet med stort og småt, uden den frivillige hjælp var det svært
for os at få tingene til at lykkedes. Tak til Linda for det store arbejde med regnskabet og
bogføring. Det er nu så vidt, at der er ved at være overblik over situationen, fortiden og
fremtiden.

Tak til resten af bestyrelsen for godt samarbejde, der har været hektiske perioder året
igennem, men alle har ydet en stor indsats. Tak også til Leif, som kom lidt hovedkulds
ind i arbejdet.

Beretningen er godkendt.
Fortsættes .......
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Der blev spurgt til vindmøllepenge - SD svarede, at der fra HIP er ansøgt om en pulje til
nyt fyringsanlæg. Ansøgningen er sendt videre fra kommunen til Energistyrelsen.

Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskab og budget omdelt og gennemgået på generalforsamlingen.

Årets resultat ender på et overskud på 117,000 kr. mod et underskud på 414.000 kr, i

2013. En stor del af dette skyldes meromsætningen fra TSR.

Regnskabsopstillingen er som ønskeUkrævet fra Varde kommune. Det kunne ønskes
anderledes opdelt til gennemgangen, men vi har valgt at holde os til kommunens model
og ikke udarbejde et regnskab specielt til gennemgang på generalforsamlingen. Det blev
nævnt, at det ikke kan være rimeligt, at regnskabet for en lokal forening er så komplekst,
at det er vanskeligt for kassereren at forklare let forståeligt.

Der vil til næste år være et andet revisionsselskab, og dermed foruentes regnskabet
præsenteret på en lettere gennemskuelig måde. Dette blev ligeledes efterspurgt på

generalforsamlingen.

En del af forklaringen skyldes opdelingen hal - udendørsanlæg - cafeteria og herunder
opdeling procentvis i idrætsaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Det vil betyde, at det
ikke er så let at sammenligne regnskabstallene fra år til år.

Regnskabet er godkendt på betingelse af at forsiden rettes så det er gældende fra 1.

januar 2014 til 31. december 2014.
Budget 2015 blev fremlagt af Thorkil. Budgettet for 2015 er præcis i balance.
Ønsket er at der til generalforsamlingen 2016 kan vises realiserede omkostninger i

samme regneark som det præsenterede budget.

Der blev spurgttil antallet af fester budgetteret i 2015 - svaret var som 2014 om end
antallet ikke er kendt p.t.

Det blev kommenteret, at der er fremlagt budget med et underskud - om end det er gan-
ske lille. Vi har valgt at fremlægge et realistisk budget og så håber vi at kunne finde et
anangement, som kan give et tilskud på indtægtssiden.
Vi er i HIP bekendt med, at vi skal ud og finde måder at hente midler ind i sognet udefra.
Eksempelvis som TSR, hvor vi henter en sum penge udenfor sognet. Vi er i HIP åbne for
alle tiltag og mener at have god opbakning i lokalsamfundet til at eksekvere disse arran-
gementer.

Fordeling af haltimer blev efterspurgt og fremvist af Thorkil. Der er lidt omfordeling, men
summen af haltimer er rimelig konstant i perioden 2012-2014.

Valg til bestyrelse og suppleant
På valg: Søren Dahl (modtager genvalg), lrene Pryds Bennetsen (modtager genvalg) og
Leif Damsgaard (modtager genvalg)

Valgt er: Søren Dahl, lrene Pryds Bennetsen, Leif Damsgaard, Brian Hansen
Suppleant: Hanne Haaning, Aksel Hansen, Linda Albertsen

lndkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
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Eventuelt
Tagrenovering - fremlagt af Leif Damsgaard.
Vi går ud med den store forkromede model, medtager alle forbedringsønsker, vi kan
komme i tanker om, herunder både lys og udluftning. Af hensyn til energiforbruget efter-
isoleres tag og gavle samt porte udskiftes. Der lægges fast undertag, bl.a. for åt undgå
kondensproblemer og for at give bedst mulig energiforbedring,
Det samlede prolekt rammer ca. 3,5 mio. kr. med alle de ønsker vi har. Vi er i kontakt
med-kommunens energirenoveringspulje, idet vihele tiden skal have 100v0 styr på om vi
er på rette vej for at komme i betragtning til tildeling af midler fra energipuljen.
Der skal så vidt muligt søges fonde, som kan bidrage tir finansiering ai projektet.
Det blev påtalt fra Horne Kro, at der er ulige konkurrencevilkår mellem kroen, der er
selvstændig virksomhed, og hallen, som er en støttet institution.
HGF vil geme takke Thorkil for den enorme indsats, der er ydet i forbindelse med flyt-
ningen af aktiviteterne fra skolen til hallen.

HIP er fremover konstitueret som følger:
Formand Søren Dahl
Næstformand

Menige

Kasserer Christian Gram
Sekretær lrene Bennetsen
Regnskabsassistent Linda Albertsen

Christian Andersen
Niels Andreas Nissen, Leif Damsgaard, Brian Hansen

i: r::,:: i,rt,rrr: ..

Markedsptadsen 25
6800 Varde
T|f.752247 00
varde@bdo.dk
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PKI SUPLY I/S HAR SPONSERET NYE TRøJER TIL VETERAN.
HOLDET

1. række fra venstre: holdleder Gunnar Ditlevsen, ulrik Henriksen, Flemming Jør.
gensen, Svend Jensen, Mogens Lauridsen, Rasmus Nielsen, Jens Hansen
2. række fra venstre: Karsten Jessen, Peder Jeppesen, Finn Graversen, Sigurd
Møller, Thorkil Lindvig
Holdet består af desuden af Alf Jeppesen, Per Jørgensen, Rene Jørgensen, Kaj Jør-
gensen, Svend Hjømgård, Lars Hermansen, Jørgen Lund pedersen, Kurt poulsen,

Frank Pedersen, Henrik Jessen, og så har Martin Karkov spillet, men han er desværre
blevet langtidsskadet.
PKI suply rr/s v/Karl Brynningsen har sponseret nye trøjer tir veteranhordet,
Veteranholdet der i denne sæson deltager i en privat turnering, fordi der ell0 hold med,
hvor man spiller en ude og en hjemme, modsat DBUs turnering med 6 hold.
Stillingen efter de første 5 kampe:

Klub Kanpe Point

6. Varde 4 q

7. Næsbiero 5 4

8. EFB 4 J

9. Andruo 5

10. Tiæreboro 3

Sidste hjemmekamp iforåret er mandag den 1. juni kl. 19.00 mod Ribe
Gunnar Ditlevsen, holdleder
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Klub Kampe Point

1. Ribe 5 B

2. Alslev 5 B

3, ØBAF 92 (
7

4. SB94 5 b

5. Horne lF 5 5



KIRKETIDER

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

24.05.2015
25 05.15
31 05.15
07.06.'15

14.06.15

21 06 15

28 06.15

05.07.15
12.07,15

19.07.'15

26.07.15

02.08.15

kt. 09 00

kr. 10.30

lngen
kt. 10.30

kt 09.00
lngen
kr. 09 00

kt. 10.30

kt. 10.30
lngen
kr. 09.00
lngen

pinsedag (kirkekaffe)
2, pinsedag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Home Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

ilf. 7526 4055
flf 5223 0085
ilf.22BB 4197

$-$u.w.tu.*mr N q$ft 
u-nql.1

eksisterende og
fremtidige produkter

. lndustrilim og klæbrstaffer tih . $$ecixl udvikler fime i eget
- Træ- og Møbelindustrien laboratorium.
- Emballage og grafisk industri . Kvalificeret teknisk rådgivning.
- Assembling . 50 års erfaring i branchen.

. Undervisning i korrekt valg og

brug af klæbestoffe'' 
PI<,1

PKlSupplyA/SlVesterballevej29lT000trederirialP+45762402401Fi45759410391pki.dk1pki@pki.dk
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JUnr

juli

27.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
uge 23

07.06.2015
15.06.2015

23,03.2015
05.07.2015
10.07.-

1 8.07.2015
27.07.2015

Uge 31

02.08.2015

uge 32

06.08.2015
15.08.2015

06.09.2015
20.09.2015

26.09.2015
04.1 0.201 5

1 0.1 0.201 5

01.11.2015

06.12.2015
20.12.2015
05.02.2016
06.02.2016

AKTIVITETSKALENDER 201 5

Tour de Pedal

Generalforsamling, Regnbuen
lndvielse af cykelrickshaw. Hornelund Ældrecenter
Sportsfest
Loppemarked. Spejderne
Tur til Silkeborg. Horne Pensionistforening

Sankt Hans i Vikingelunden. Spejdere/Sogneforening
Loppemarked. Spejdeme

Sommerlejr. Spejderne
Udfl ugt, Hornelunds Venner

Madskole (fra 13 år).4H
Loppemarked. Spejdeme
Madskole (8-12 å0. 4H
Elevfest Stundsig Skole.
Torvedag
Loppemarked. Spejderne
Salmesangsaften i Hodde Kirke

Høstfest
Loppemarked. Spejderne
Arsmøde.4H
Loppemarked. Spejdeme
Loppemarked. Spejdeme
Juleoptog
Generalforsamling. Jagtforeningen
Højskoledag. Menighedsrådet

aug.

HøJSKOLEDAGEN I 2016

Højskoledagen bliver den 6. februar 2016 på Horne Kro. Der bliver foredrag og sang-
time ved ægtepanet, forfatter m.m. lben Krogsdal og sognepræst Morten Skovsted.
Nærmere program og invitation følger senere, men afsæt allerede nu datoen i kalende-

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej T, 6800 Varde, tlf . 7 522 0367, homeoosten@bbsyd,d k

Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

sept.

okt.

n0v.

dec.

febr,
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fistrup-Bounutn
SMEDE- og MASKINFORRETNING Y"

Aut. VVS-inst

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Ttf. 75 26 0l 55

KIOAK.rsilF{fii
Entreprencr & lllaskinstation
Tlf.zs 26 01 63
Fax. 75 26 05 63

Sdr. Mallevej 15 . Horne .6800 Varde .www.sdr-malle.dk

E.O.A,NEt*ttauætbtdted,
JOHN EORG HANSEN
HORilE - 6800 vAf,DE - rLF: 75 26 ttr 93

sKo. gAMETøf. HERRETøJ

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

DRasslihmER:

FETERIA

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

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

Telefon ?5 26 02 30
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