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TORVEDAG I HORNE

Lørdag den 15. august

Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt spe-
ciel chance for algøre lidt reklame for deres område. Der vilogså 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. Torvedagsnøgler kan købes fra august.

ET NYT SYN P HORNE . OVENFRA

På Torvedagen lørdag den '15. august kl. 9.30 - 10.30 åbner viadgang tittårnet i Horne
kirke. Du har således mulighed for at komme op og se Horne ovenfra, samt kigge nær-
mere på kirkeklokken og kirkens ur.
Alle er velkomne, børn dog i følge med voksne.

hedsrådet

HUSK HUSK HUSK

Jagtforeningen kommer rundt i hele sognet
fredag den 14. august fra kl. ca. 15.30 (dagen før Torve.
dagen) og sælger friske rødspætter, direkte fra auktionen i

Hvide Sande Ved evt. forudbestilling ring da til Claus Holse
på 2685 3320,
Så sid klar ved døren, vi kommer og ringer på
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KLUBLIV DANMARK - HORNE IF . TORVEDAG

Horne ldrætsforening er netop her i foråret blevet tilmeldt KLUBLIV Danmark, som er
udviklet i samarbejde med DGl.

På KLUBLIV Danmark, kan man optjene mikro-sponsorater til sin klub via ens dankort,

Når man som privatperson tilmelder sig KLUBLIV Danmark og handler i 6n af de butik-

ker, som er registreret herunder, så vil ens klub automatisk modtage et sponsorat ifm.

med dit køb. Dette vil være med til at glæde alle Horne ldrætsforenings medlemmer i

fremtid.

Har du lyst til at læse mere om, hvad dette betyder for vores forening, så klik ind på

www.klublivdanmark.dk, her vil du også kunne tilmelde dig under HIF's forskellige afde-

linger.

På dette års torvedag, vil det også være muligt at høre mere om det og få hjælp til at

titmelde sig.

vil stå klar standen med en , så HUSK dit dankort,

FRILUFTSGUDSTJENESTE OG FRI ADGANG TIL

TAMBOURS HAVE DEN 30. AUGUST 2015 KL. 14.00

lgen i år er Horne Menighedsråd medarrangør af friluftsgudstjenesten i Tarnbours Ha-

ve. Det er denne gang Charlotte Locht fra Grimstrup og Rousthøje, der prædiker. Alle

fra Horne Sogn er hermed inviteret til at deltage i friluftsgudstjenesten kl. 14 den 30.

august 2015 i Tambours Have. Kaffelthe og kage kan købes efter gudstjenesten. Der er
gratis adgang til Tambours Have denne eftermiddag.

Menighedsrådet tilbyder fælles transport i bus. Det er gratis at køre med, men kræver

tilmelding til Bente Dinesen telefonnr. 7526 0503 senest mandag den 24. august 2015,
Men

DET VRIMLER MED ENGLE I HORNE

Tak til elever fra Horne Skole for de dejlige engle, som p.t. er udstillet i våbenhuset i

kirken. Vi håber, at mange vil komme forbi og se dem.

hedsrådet

HøJSKOLEDAGEN I 2016

Højskoledagen bliver den 6. februar 2016 på Horne Kro. Der bliver foredrag og sang-

time ved ægteparret, forfatter m.m. lben Krogsdal og sognepræst Morten Skovsted.

Nærmere program og invitation følger senere, men afsæt allerede nu datoen i kalende-

ren.
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BADMTNTON 2015/2016

Ungdomstræning med opstart den 14. september 2015

Kl. 15.45-16.45 træner U11 og yngre.

K|.16.45-18.00 træner U12 og ældre

Så bare vær frisk og mød op!

Motionister med opstart den 31, august 2015

Mandage k|.18.00-22.00 og onsdage kl. 15.00-16.00.

Baner kan bestilles ved Anita Hansen på tlf. 4068 6008 eller på mail thomashan-

sen@mail.tele.dk fra mandag den 17. august. Banen lejes for en hel sæson og for en

time ad gangen. Hver bane koster 1.400 kr.

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

mw

ol

vt Hjemmekampe HTS Serie 2 ø
Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

1 1-08-2015 19:1 5 HTS KLG Horne Stadion

1 9-08-20 1 5 19:00 HTS BK Klitten Horne Stadion

26-08-201 5 1B:30 HTS Skjern GF Horne Stadion

05-09-201 5 14:00 HTS lkast KFUM Horne Stadion

26-09-201 5 14:00 HTS lkast FS Horne Stadion

10-10-20'l 5 14:00 HTS Videbæk lF Horne Stadion

31 -1 0-201 5 13:30 HTS Brande lF Horne Stadion

VETERANER- HJEMMEKAMPE I EFTE ES
Gunnar

10. august kl. 19.00

7. september kl. 18.30

14, september kl. 18.30

21 . september kl. 18.1 5

Horne Tjæreborg.

Horne - Andrup
Horne-SæddingB94
Horne - Næsbjerg

VINTERSFMT
KRÆTTIi'ERGADE 9 . VARDE

TLF.75221414
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Hold/årgang Trænings-
Tidsounkter

Træningssted Trænings-
start

U15 piger

(årg. 2000 + 2001
+ 2002)

Mandag 17.30-18.45 Aug: Horne

Sep:Sig
Okt: Tistrup

10 august

U15 drenge
(år9.2001 +

2002\

Mandag og onsdag 18.30-20.00 Aug:Sig
Sep: Tistrup

Okt: Horne

10 augusl

U13 piger

(årg. 2003 + 2004
+ 2005)

Tirsdag og torsdag 17.30-19.00 Aug: Horne

Sep:Sig
Okt: Tistrup

11. august

U13 drenge
(årg. 2003)

Tirsdag og torsdag 18.00-19.30 Aug: Tistrup

Sep: Horne

Okt:Siq

1 1. august

U12 drenge
(årg. 200a)

Mandag og onsdag 17.15-18.30 Aug: Tistrup

Sep: Horne
Okt:Sio

10. august

U11 drenge
(årg. 2005)

Mandag og torsdag 17.30'19.00 Aug: Horne

Sep:Sig
Okt: Tistruo

10. august

U10 drenge
(årg. 2006 +

2007)

Tirsdag og torsdag 17.15-18.30 Aug: Tistrup

Sep: Horne
Okt: Sio

4. august

U10 piger

(års. 2006)

Torsdag 17.30-18.30 Aug:Sig
Sep: Tishup
Okt:Horne

1 3. august

U9 piger

(års. 2007)

Torsdag 17.30-18.30 Aug:Sig
Sep: Tistrup
Okt: Horne

13, augusl

UB drenge/piger
(års. 2008)

Mandag 17.30-18.30 Aug:Sig
Sep: Tistrup

Okt: Horne

10. august

U7 drenge/piger
(års. 2009)

Mandag 17.30-18.30 Aug:Sig
Sep: Tistrup

Okt Horne

10. august

U6 drenge/piger
(årg. 2010)

Mandag 17.30-18.30 Aug:Sig
Sep: Tistrup

Okt:Horne

10. august

l:lH.'flfr,lilsilFfflferår2015 w @ @
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HORNE-TISTRUP-SIG

FODBOLDSAMARBEJDE - SENIOR

Det hele startede med...
Som årene er gået, er antallet af fodboldspillere desværre faldet lidt. Da vi her i Horne til

sidst havde store problemer med at stille 2 seniorhold, måtte vi derfor kigge imod nabo-

byerne. De var i stort set samme situation som os. Da vi allerede havde et godt samar-

bejde med Tistrup og Sig i ungdom, var det derfor oplagt at snakke med dem. I efteråret

2013 startede vi derfor med de første møder. Udvalget består af følgende personer. Fra

Horne: Jakob Vig, Søren Thomsen og Sigurd Møller. Fra Tistrup: Asger Madsen og

Søren Langsig, Fra Sig: Kasper Kristensen, Kenneth Kristensen og Torben Kristensen.

Aftalen som er indgået er et klubsamarbejde, der omhandler seniorholdene. Den trådte i

kraft sidste sommer.

Vi ansatte Bent Pedersen fra Hjerting som træner, men da han var bundet af en kontrakt

i Hjerting, kunne han først tiltræde fra januar 2015. Derfor Trænede Paul O'Connor fra

Sig dem det første halve år.

2015 /

Da vores førstehold gik ubesejret igennem deres pulje i foråret, rykkede de derved op i

Serie 2. Derfor kommer der for første gang i mange år serie 2 fodbold tilbage til Horne,

Vores førstehold spiller alle deres hjemmekampe i Horne i efteråret, og vi håber derfor at

der kommer mange på stadion og bakker op om holdet.

Lidt fakta omkring samarbejdet
- Vi træner i øjeblikket 3 måneder af gangen i hver klub. Februar, mart og april i Ti-

strup. Maj, juni og juli i Sig, August, september og oktober i Horne.

- De 3 hold spiller et halvt år hvert sted, og roterer efterfølgende. I efteråret spiller

Serie 2 holdet i Horne, Serie 5 holdet spiller i Tistrup og serie 6 holdet spiller i Sig.

- Førsteholdstræneren hedder Bent Pedersen. Træneren for andet-holdet er Kasper

Lindvig

Det var så lidt info omkring vores samarbejde. Der er flere der har efterspurgt det, så her

var der så lidt.
Horne lF - Fodbold - Jakob

Horne ldrætsforening vil gerne informere om, at Andelskassen fortsat er vores
hovedsponsor. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde, vi har med Andels-
kassen.

Hele efteråret vil man på Horne stadion kunne se vores serie 2 herrer spille med
af Andelskassen.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



FAMILIE & FRITID

Efter generalforsamlingen i foråret konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Maren-Marie Pontoppidan

Næstformand: Karen Magrethe Harck

Kasserer: Ruth Jensen

Sekretær: Else Jochumsen

Medlem: Dagmar Kristiansen

REVY 2015?

KommerderenRevyigeni2ol5? @W
Ja, det'gør der hvis vi kan stille et hold til scenen, hvis vi kan finde instruktør, hvis vi

kan finde ideer til numre, osv, osv.

Kort sagt så skal vi bruge nogle der har lyst til at være med og hjælpe til på en eller

anden måde.

KontaK Kurt Burkarl på 4016 8143 eller mailtil kurt@burkarl,dk

Jo flere vi er, jo mindre skal vi hver især lave og ikke mindst bruge tid på, så kom frit

freml
Har du en god historie så kom med den.

Revyen 2015 er nummer 56 i en ubrudt række, vi håber på at rækken ikke bliver brudt!

Home - Kurt Burkarl

IDRÆT OM DAGEN

starter igen:

Onsdag den 23. september kl. I - 11 i Hornehallen

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

Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser.
Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med, der er mange muligheder:

Gymnastik, badminton, bordtennis, billard, bob, kortspil,
petanque, folkedans og stavgang.

Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Jette Poulsen

Gymnastikken er fra 9.00 - 9.50

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

have kaffe)

Så kom og prøv om det er noget for dig, vi har det vældig hyggeligt sammen.
Velmødt/Bente. Krista, Grethe oq Thomas, HIF
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EFTERLYSNING - EFTERLYSNING . EFTERLYSNING

Går du rundt med en uforløst "event-manager" i maven? Måske er du den, vi mangler.
HIP efterlyser en "snushane". En person som har antennerne ude, øjne og ører åbne
for diverse arrangementer. Festivaler, markeder, byfester, musik- eller sportsarrange-
menter - alt hvor vi kan bidrage med en indsats. Om det er hjælp til bemanding af barer,
opstilling af det ene eller andet, oprydning eller andet er uden betydning - vi tror på, at
vi kan samle folk til stort set alt. Ud over at opsnappe informationer om de muligheder,
der findes, så vil det være helt fantastisk, om du også har ressourcer til at fungere som
tovholder, når arrangementerne skal løbe af stablen. Det sidste er dog IKKE en betin-
gelse, det vigtigste er, at vi får mulighed for at byde ind med vores ressourcer.
Onde tunger vil påstå at tiden er løbet fra frivilligt arbejde - vi vil gerne bevise, at det
ikke passer. Vi tror på, at det frivillige arbejde er det kit, der binder lokalbefolkningen
sammen i landdistrikterne. lngen kan alt - alle kan noget - SAMMEN kan vi det HELE.

Hvis du vil vide mere eller tænker "det er lige mig" - så tøv ikke med at kontakte HIP's
formand Søren Dahl eller halinspektør Thorkil Lindvig.

Det er nu lykkedes at få forskønnet arealet udenfor Horne ldrætspark. I den

har det ligget bestyrelsen stærkt på sinde at lette adgangen for gangbesværede

Derfor er der etableret en afsætningsplads lige foran indgangen. Det er IKKE menin-
gen, at det er til parkering - heller ikke handicap parkering - men derimod at gangbe-

sværede og brugere af rullestole og rollatorer kan sættes af der, og kun har kort gåat
stand til indgangsdøren. Herefter er det meningen at bilen skal parkeres på parkerings-
pladsen.

Desværre ser vi ofte at hele arealet er optaget af parkerede biler. Det betyder, at de

brugere, som arealet er anlagt for, ikke kan bruge det til formålet ligesom eventuelle
redningskøretøjer ikke kan køre helt frem, hvilket også var ønsket.

M,E Lr(E VEIE N S Z O 
^.rE 

TE RAP I
BALANCE I KROP OG SJ,IEL

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

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

danmark
SYGEFORSIKRING

RÅts
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KORT FRA BYRADET:

Skoler: Ved sidste byrådsmøde blev vedtaget at påbegynde

et analysearbejde af institutions- og skolestruktur for 0-18 år.

Med den tildelingsmodel, som anvendes for Varde kommunes
skoler, følger bevillingerne automatisk børnetallet.
Det betyder, at udgifterne pr. elev er så optimale som muligt,

ikke mindst på filialskolerne, der også undgår unødige udgifter
til administration og ledelse.

Derfor har JVs lbkalforside fra 26. juni om små skoler i ny

overlevelseskamp ikke hold i den aktuelle politiske virkelighed.

Dår hvor den store udfordring er fremover, er på overbygnings-delen, hvor flere af sko-
lerne i Varde midt og øst må nøjes med 2 og 1 spor. Spørgsmålet er, om man kan leve-
re en forsvarlig undervisning i overbygningen i lyset af kravene fra skolereformen og hvis
ikke, hvad så?

Horne Hallen har indgivet ansøgning om kommunale lån på i alt tre mio. Byrådet bevil-
gede den ene før sommerferien og det er min klare holdning, at man ikke kommer uden-

om at bevilge yderligere lån. Der er imidlertid indgivet meget store låneansøgninger fra

andre haller også, og det hele skal tages ud af en samlet investeringspulje. Derfor vil

den endelige beslutning komme som en del af en samlet løsning for halområdet og det

bør natuiligvis ske snarest muligt.
Stig Leerbeck, stigleerbeck@mac.com

ffiu ringer dlrektffi...
i $kjern Sank har du en fast rådgiver, som

du ringer direkte til, når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig et prøve det,

så kOntåkt mig!

Anette Foss Kristtnsen

Ttf. 96*2 1651



TAK FOR EN DEJLIG TERRASSE

Økonomiske midler fra "Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn" har gjort det
mulig at indramme den vestvendte terrasse på Hornelund med et fint nyt stakit, som
også er blevet malet.

Frisk luft, solstråler og måske en kaffetår er godt for alle.
En stor tak for bidraget.

Hornelunds Venner

HORNELUNDS NYE CYKEL.RICKSHAW

Torsdag den 28. maj blev Hornelunds nye rickshaw-cykel taget i brug med taler fra
borgmester Erik Bull og leder af Hornelund Marianne Kobbelgaard,
En festlig eftermiddag med mange gode tanker og ønsker for fremtiden.
Glade folk fra land og by nød vin og lækkert kaffebord, og der skal fra Hornelunds Ven-
ner lyde en tak til alle "skubberne" for deres initiativ og for at skaffe penge til egenbeta-
ling, som var en forudsætning for kommunens bidrag.
Følgende har bidraget: Horne Murerne 1.000 kr. - Daglig Brugsen 1.000 kr. - Horne
Kro 2.000 kr. - BouMatic 2.000 kr. og Torvedagsudvalget 3.000 kr.

Tak fra Hornelunds Venner. Svend Bruun
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HøSTFEST PA HORNELUND
Høstfest på Hornelund onsdag den 23. september 2015 kl. 18.00

Underholdning og musik vi Bent Poulsen,

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

Pris for hele aftenen er 120 kr.

Husk tilmelding senest fredag den 18. september til:
Svend Bruun tlf. 75 26 03 65 eller mobil 81 7t 43 66

Grethe tlf. 75 26 01 16 eller mobil 24 45 88 30

Hornelunds Venner

DATO FOR SANGAFTEN I SÆSON 201512016 ER FøLGENDE:
2015: l4.oktober - 1 1. november - 9.december.

2016: 13. januar - 10. februar - 9. marts - 13. april. 
Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING

Har været på en vellykket udflugt til Silkeborg med sejltur på Silkeborgsøerne mod

Himmelbjerget, h'vor vi spiste den medbragte madpakke i det fri. Veiret var fint, dog lidt

blæsende.

Fra Himmelbjerget kørte vi mod Søby brunkulslejre, hvor vi så museet og fik en meget

god forklaring om brunkul af forfatter og journalist Jan Svendsen. Han har skrevet bø-

ger om brunkul og energi. Med ham ombord kørte vi en tur iområdet, som nu er vokset

til med beplantning.

Herfra kørte vi til Horne Kro, hvor middagen ventede, Erling Jensen havde forfattet en

sang i dagens anledning om turen. En god dag var slut! 
Hans Thomsen

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

Banlcoklubben

PRÆMIEWHIST

I Hornehallens mødelokale mandage kl. 19'30.

uge 34 den 17-8-15, uge 36 den 31-8-15, uge 38 den 14-9-15, uge 40 den 28-9-15,

uge 42 den 12-10-15, uge 44 den 26-10-15, uge 46 den 9-1 1-15, uge 48 den 23-'l 1-15,

uge 50den 7-12-15 og uge 52 den 21-12-15
T
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DAGLI BRUGSEN HORNE

afholder traditionen tro

GRILL.ARRANGEMENT
PA PARKERINGSPLADSEN FREDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.O(}.2O.O(}

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

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

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

Billetteme dælges på Torvedagen og kan købes indtil onsdag den 26. august,

På grill-aftenen trækkes lod om 10 gavekort å 100 kr. på billetten, så husk at medbringe

den.
Mød op til en hyggelig aften og få billig og nem aftensmad.

Håber vi ses.
Martin-Brifta&Linda

Lørdag den 5. september 2015 kl. 10,00 - 13.00 i Horne Hallen 
^) 71

l]ll;J,'illil:ilT1€YDEPÅ" 
-'H*""s

Rundstykker, saftevand, kaffe eller the til de første 100, der møder op

Horne Gymnastik og Fitness vil gerne præsentere de forskellige aktiviteter, vi tilbyder i

den kommende sæson. Airtracken vil være pustet op, og der vil være mulighed for at
prøve tingene af, så tag praktisk tøj på.

Vi kan tage imod tilmeldinger og oprette medlemskaber.

Børnehaven Regnbuen og Horne Skole vil deltage i Eventen, så der er mulighed for at
spørge ind til, hvilke gode muligheder, der er for bømene.

Horne ldrætsforening vil også deltage med en stand, hvor man kan få oplysninger om
foreningens aktiviteter.

Horne 4 H er også at flnde med en stand, hvor man kan høre om deres muligheder.

Vi håber også. at nogle erhvervsdrivende deltager.

glæder os til at ser jer i hallen - Kom frisk og tag gerne naboer og venner med
om Eventen kan rettes til Lene Jensen - tlf. 4025 4977 eller mail: lenebrian-

12 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



KLARA "BÆKMARK'' THOMSEN FRA BJALDERUP

FYLDTE 1OO ÅR DEN 4. AUGUST

Klara er født i Hjedding. Ved giftermålet med Chresten Thomsen fra Strellev i 1937

købte de en ejendom i Bjalderup. Klara og Chresten blev i daglig tale kaldt Bækmark,

navnet stammer fra hans fødegård. Bækmark navnet har de videregivet til deres tre

børn. Ellen, som læste til pædagog i Århus, hvor hun har boet i mange år, og Peder,

som Var i smedelære hos Svend Aage Østerberg i Bounum. Peder var en 
"dVOtiO 

fod-

boldspiller og træner for ungdomsholdene i Horne, inden også han rejste til Arhus, hvor

han læste til maskintekniker. Dagmar er den eneste som er blevet på egnen og bor i

Horne, hvor hun er en afholdt medarbejder på Hornelund, Hun er gift med John Kristi-

ansen, Klara og Chresten solgte gården i1968 og flyttede til Søndergade iØlgod.

Chresten døde i 1978, Klara flyttede siden til en lejlighed i Gartnerpassagen, hvor hun

boede indtil hun flyftede i en lejlighed på Ølgod Aktivitetscenter, hvor hun er meget glad

for at bo.

Klara har I børnebørn og 21 oldebørn, og hun har styr på dem alle'

Tillykke med dagen.
Red.

Sqntrtil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekaempelse

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
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HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 26. september 2015 fra kl. 18.30 - 01,00

Musikken leveres i år af trioen Highline.
Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 24, september på tlf.
7526 0352.
Mad kan bestilles på:

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

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

Grillen er tændt på hjemvejen.

Tag naboer, venner og bekendte under armen og kom til høstfest og få en rigtig
hyggelig aften tilen rimelig pris.

Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsfor-
eningen, ldrætsparken, Gymnastik og Fitness, ldrætsforeningen og Sognefor-

HORNE JAGTFORENING

619 Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl.9-15. afgang fra Horne

Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig

Nr. Bnz
Stof senest lørdag den 5. sep.
Omdeles scrrest den 19, sep.

Nr. B4B
Stof seneetlørdagden Z nov.
Omdeles senest delr aL nov.

Ee
26!-
s
I
2t

s'
att4

Lundagervei tl/l . llorne o 5,80O Varde
Tlf. 75 26 02 35 r Mob.: Zt 84 98 21
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Horne Aftenskoles prog ram 201512016

Alle vore dygtige undervisere er klar til endnu en inspirerende og lærerig vinter. Så mød
glad og forventningsfuld,op på et eller flere af holdene for at dygtiggøre dig, skabe relati-

oner og oplev glæden ved at gøre noget for dig selv, i selskab med andre.
Der er noget for enhver - både hænder, hovedet - ja hele kroppen såmænd.
Af nye tiltag kan nævnes: Kagepyntning, maling på sten og hestefortrolighedskur.
sus.
Ellers udbydes igen det velkendte, så meld dig hurtigt - først til mølle princippet.

Vi arbejder sammen med Sig-Thorstrup Husholdningsforening.

ALLE kan deltage i kurserne.
Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i goooooooood tid!!!!

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

Deltagerbetaling via homebanking senest 1 uge før kursets start!
Reg. nr. 7725 konto 5004424 (husk at skrive dit navn + holdets navn)

Gospel
V/Lydiah Wairimu

Start tirsdag den 18. august kl. 19.30 - 21 ,30 i Tistrup kirkehus
Derefter hver tirsdag indtiljul (dog undtaget i skolernes ferie)
Kom og vær med - kurset er for alle sangglade.
Vi udbyder workshops og tager også ud og afholder koncerter
Pris: 750 kr. (32 timer)

Betonstøbning
v/Lise Jeppesen, Horne
Lørdag den 29. august og/eller lørdag den 5. september. Begge dage fra 10.00 - 14.00.

Vi skal fremstille alt hvad fantasien rækker til, i beton,
Krukker, stager, figurer, fuglebade og meget meget mere.

Medbring: masser af plastic emballage i almindelige eller sjove former - der skal både
laves en yder og inderform. Alm. stof eller flakoner. Hønsenet hvis det er til større ting.
Stort blad fra haven til fuglebadet.
Husk madpakken/drikkelse. Praktisk tøj, da kurset afholdes ude i maskinhuset.
Lise vilvære på Torvedagen den 15. august, hvor hun vilfremvise og fortælle om sine
ting.

Pris: 125 kr. inkl. beton



Tøsesløjd (Kun for kvinder!)
v/Frederik Lauridsen, Horne
start tirsdag den 1, september kl. 19.00 - 21.45 på Horne skole. Derefter den første
tirsdag i hver mdr.

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

Så mød glad op til et spændende kursus.
Du må gerne medbringe dine egne materialer, men ellers kan der købes til rimelige
priser,

Pris: 550 kr. for B gange + evt, materialer

Kreatlv
Start onsdag den 9. september kl. 19,00 - 21.45 på Horne skole.
Der arbejdes altid i ulige uger.

OBS: Første gang mødes vi hos "Farmors Univers". Vi starter med inspiration og
kan evt. handle med procenter. Derefter foregår det på skolen.
Kom til hyggeligt samvær og tag dit håndarbejde med. Du bestemmer selv, hvad du

laver og måske kan du dele ud af din erfaring/kunnen til andre, der kunne tænke sig at
lære dit håndværk,

Pris: 30 kr. (en gang for alle) så er der fri adgang alle gange.

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

Den første film er "Krigen" (dansk drama) og vises den 13. september i Varde Bio.

Derefter aftaler vi i fællesskab den næste film
Pris: 30 kr, (dngangsbeløb) + billetpds.

0BS: Tilmelding senest en uge før forestillingen af hensyn til billetbestilling
0BS: Den første og sidste gang tager vi ud at spise inden filmen

Litteratur
v/Lars Bom, Tistrup

Start tirsdag den 6, oktober kl. 1 6.00 - 18.00 på "Hjemmet'

Øvrige tirsdage: 10. november, 8. december, 12. januar, 9. februar og 8. marts

Vi mødes og snakker om en bog vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Første bog er dog valgt,

TILMELDING senest-0. september af hensyn til bestilling af bøger
Pris: 395 kr.
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Madlavning for mænd
v/Kirsten Hansen, Horne kro

Start onsdag den 7. oktober kl. 19.00 - 21 .45 på Horne skole
Derefter følgende onsdage: 4. november, 2. december, 6. januar, 9, februar og B. marts
Kan du lide at lave mad? Er du nybegynder eller en mere erfaren madlaver? Kunne du
tænke dig at lære mere om madlavningsteknikker og smag, så er dette "mande-
madlavningshold" måske noget for dig.

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

Pris: 400 kr. + materialer

Pileflet
v/Maj Britt Enevoldsen, Lindbjerg
Lørdag den 10. oktoberogieller lørdag den 7. november. kl, 10.00 - 16.00 i Lindbjerg.
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Små og halv-store projekter kan

fabrikeres i dette tidsrum. Kom og prøv detl Husk madpakke.
Pris: 375 kr. + materialer,

Stenmaling
v/Kirsten Overlund, Sig

Lørdag den 24. oktober kl. 9.00 - 12.00 på Horne skole
At male på sten er en hobby, som kan udøves af alle børn som voksne, og for at komme
godt i gang, er det første skridt på vejen en tur til stranden, hvor det gælder om at finde
nogle flotte sten.

Jeg foretrækker en strandtur til Nymindegab, hvor der er mange flotte runde sten, der er
gode til dekoration. Marksten findes overalt på markerne. Marksten bruger jeg som vel-
komststen, navneskilte og havepynt. Strandstene bruger jeg som personlige gaver med

tekst og dekoration sammen med en blomst eller andet. Stenmaling er dejlig nemt at gå

til. Enten skriver eller maler jeg på stenene med enkle motiver, her bruger jeg permanen-

te vandfaste tusch, oo sidst lakerer dem med lim lak, så de er

Pris: 120 kr + evt materialer
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".ffit"d5- Horne Gymnastik og fitness
Program 201512016

Horne Gymnastik og fitness!!

Så er vi klar til sæson 201512016

Vi vil deltage på torvedagen med en stand, hvor vi kan besvare spørgsmål om de enkel-
te hold og medlemskaber

Lørdag den 5. september kl. 10.00 - 13.00 - afholder vi

"Hvad har Horne at byde på" sammen med øvrige aktører - Se opslag andet steds.

Kontortid: Mandage fra kl. 17.00 til 18.00. Første gang 17. august
Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt. ændringer i kontortid

Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-, fitness- og spinningdeltagere.

Se beskrivelse af holdene i nedenstående. Desværre kan vi ikke p.t. tilbyde Zumba.

Se i skemaet, hvomår de enkelte hold begynder.

Man skal være oprettet i Sport Solution, for at booke deltagelse til træninger.

Holdtræningerne udbydes som enkelthold eller kan købes i en "pakke", hvor også træ-

ning i fitnessredskaber indgår. Børneholdene bliver selvfølgelig udbudt enkeltvis.

Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne bruges og man kan

få lagt et program.

Fra 1. september opstiller vi en boks i fitnesslokalet, hvor fremmøde-boner kan
puttes i efter brug. Vi vil så hver måned trække lod om en måneds gratis træning
eller andre præmier.

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Berit Gram

Hanne Burkarl

Trine Gram

Lene Jensen

21226801
2094 0469
5127 5798
4025 4977 #K

l.l

Eller mail Lenebrianhansen@qmail.com
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Horne k oq Fitness

Mandaq: Tirsdao: Onsdao: Torsdaq:
'17,00.1,8.00

Cirkeltræning
$enisr
Kireten

Fitnesslakale

16.15 - 17.'15

Lopperne
Anita, Monika, Ag-
nethe og Simone

Hallen

16 30 - 17.30

Funky Kids
Anne Marie, Dia-

na, Rene, Dreas

og Opel

Hallen
'17.45 - 19.00

Store piger 3. kl.

og opefter
Ditte, Maj, Freja

Hallen

1I-30-L8"30

$pinrring:,

Aks€l

gbilutihu

17 1s - 18 00

Forældre/barn
Lene M.P.

Hallen

17,30,18.30:

$pXrrning
Aksel

$,pinnino
Gymnastiksal:
Dans

18 00-'18 45
4.-6. kt.

Laura og Lærke

Gymnastiksal
19.00-20.15

Yoga *
Lena

19.00 - 20.00

Funldioneltræ.
ning
Lene J,, Anette S,

Lena M.

Mødelokale
Dans

1900-1945
7. kl og opefter
Laura og Lærke

19,00'20.00
$pinning
Dora/Susanne

$pinning

19,00.20.00:

Spinning
Holger

Spin,ning

19.00.20.00

Cirkeltræning i

Fitness,
Tina J. Rene H,

Lå$€e P, Ane,
Emma

Fitnesslokale

Børneholdene begynder først i uge 39. Øvrige hold i uge 37.

Spinning i uge 34, dog starter begynderholdet først onsdag den 2. september
De hold, der er fremhævet i grå felter kan tilmeldes enkeltvist, men de indgår også
i helårsfitness med hold samt "Træn hvad du vil for 250 kr. pr, måned"

lqt
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Horne Gymnastik og fitness
Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2015/16 

""trt

Dans - Hip Hop og Street - 2 hold -

Vi vil arbejde med forskellige former for dans, dog mest med fokus på hip hop og street.

Vi vil gennemgå forskellige teknikker i dans og lave nogle dansesekvenser, så vi til sidst
er klar til et show til forårsopvisningen 2016.

Så kom med en masse energi og godt humør til en sjov og udfordrende sæson.

Forældre/Barn
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i hallen.

Så kære børn ta' mor og far i hånden og kom og vær' med.

Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.

Lopperne - piger og drenge - 4 og 5-årige - (skal fylde 4 år inden nytår)
Vi arbejder med leg, bevægelse, sang og rytmik og selvfølgelig tons og tummel på måt-

ter.

Funky - piger og drenge - Børnehavekl., 1. og 2. klasse
Er du til funky fede rytmer? Så er det nu!

- Vi skal springe på hampolin/Teamtrack
- Vi skal danse Funky
- Vi skal have sved på panden

- Vi skal lege og ha' det sjovt

Kom og vær med

Store piger - fra 3. klasse og opefter
Så er det tid til at give den gas igen.

Vi skal lave masser af gymnastik, lege og andet skæg og ballade. Så hvis du er til mas-

ser af sjov, smil på læben og sved på panden, så mød op.

DGI Yoga

I yoga arbejde med forskellige øvelser der styrker, strækker, udspænder og smidiggør
kroppens muskler og led.

Vi udforer vores balance og koncentration og arbejder aktivt med vores åndedræt ved

hjælp af åndedrætsøvelser.
Der sluttes af med afspænding, som virker afstressende i en måske fortravlet hverdag.

Yoga er for alle aldre og køn - uanset smidighed
HUSK drikkedunk og tæppe til afspændingen.
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Funktionel træning
Funktionel træning er styrketræning med særlig fokus på kropsstammen (muskelkorset-

tet omkring mave og ryg), men konceptet indbefatter også styrketræning af musklerne i

ben, balder, skulder og arme. Træningen foregår på et hold, men øvelseme er bygget
op, så de kan afpasses til den enkeltes fysiske formåen.

Vi vil i træningen anvende forskellige træningsredskaber som f.eks, elastikker, vægte,
redondobold og store bolde.
Holdet er både for mænd og kvinder.

Cirkeltræning i fitnesslokale
Vi tilbyder to hold i Cirkeltræning.
Der arbejdes med opvarmning og derefter forskellige stationer i fitnesslokalet.
Træningen foregår på et hold, men øvelserne er bygget op, så de kan afpasses til den
enkeltes fysiske formåen. Den nedre aldersgrænse er 15 år.

Spinning
Vi tilbyder 4 hold fordelt på ugens første 3 dage.
Holdet onsdag fra 19.00 til 20.00 er primært for begynder.

Horne Gymnastik og Fitness - '".*Ft
Kontingentpriser efterår 2015 - forår 2016

Ret til ændringer forbeholdes.
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Hold kr.

Forældre/Barn inkl. T-shirt til oovisnino 550
Loooerne inkl. T-shirt til oovisnino 450
Funkv Kids inkl. Tøi til oovisnino 450
Store piger inkl. Tøi til opvisninq 550
Dans - gymsal - Bemærk 250 kr. hvis man også går på

store oiqer
500

1/1 år kun fitnesslokale 1.600 ekskl. soinnino
Månedskort fitness 200 ekskl. spinnino
1/1 år fitness oq hold 2.200
Måneds fitness inkl. hold 250

Cirkeltræninq i Fitness 700
Enkelte holdtrænino - sæson 550
Spinning/l ndoor cycling sæson
15. auqust- f. iuni

1.200

Tilkøb af holdtræninq til allerede købt helårskontinqent 600
0prettelsesgebyr 100

Å)



Foto
Start lørdag den 3'l . oktober kl. 9.00 - 12.00. på Horne skole
Derefter følgende lørdage: 21. november, 23. januar og 20. februar.
Vi har i år besluttet at gøre det lidt "made by me" agtig. Er du nybegynder eller øvet
betyder ingenting - vi hjælper og lærer af hinanden. Kurset afholdes forskellige steder,
alt efter ideer og foto hensigtsmæssigt bedst. Kursets formål er at lære at tage det bed-
ste billede og derefter redigerer det og gøre det endnu bedre.

Medbring: Alt dit fotoudstyr og bærbar PC

Pris: 30 kr. (ån gang for alle)

Kagepyntning
v/Anita Bertelsen, Horne
Lørdag den 14. november kl. 10.00 - 15.00 på Horne skole. Maks. 6 deltagere
Anita har pyntet kage i 4 år nu og er klar til at lære kunsten fra sig.

Har du set de flotte kager mange laver, overtrukket med fondant eller marcipan og pyn-

tet med blomster og andet, og har du tænkt: "bare det var mig der kunne det"! Så er
dette kursus lige noget for dig. Du lærer at smøre en kage op med smørcreme, over-
trække den med fondant og pynte den op efter alle kunstens regler. Altså den helt basa-
le viden for at komme i gang. Kurset indeholder en startpakke med værktøjer til at fort-
sætte derhjemme.
Du medbringer en kage i diameter 20-25 cn.
Pris: 405 kr, inkl. startpakke samt diverse materialer.

Knipling
v/lnge Poulsen, Arre
Start torsdag den 7, januar kl. 15.00 - 17.45 eller 18.30 -21.15 på "Hjemmet"

Derefter de efterfølgende 9 torsdage dog undtagen i uge 7.

lnge har selvfølgelig (igen i år) været på flere inspirerende kurser, så glæd jer.

Prøv at gå til knipling.
Det er spændene, let at lære og kun fantasien sætter grænsei for hvad man kan lave.

Man kan kniple af tynd og tyk tråd, uld, metal, ledninger, cykelslanger, sror, bark, plastik

OSV.

Kniplebræt ikke nødvendigt, der bruges et stykke flamingo.

Medbring gerne selv materialer - kan også købes på kurset.

Pris: 660 kr. (10 gange)
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OBS OBS vi prøver at udbyde dansekurserne igen og håber på
god tilslutning

Vild med dans/begyndere
viEster og Gjøde Carlsen, Herborg
Start søndag den 10, januar kl. 18.00 - 19.30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage, dog med undtagelse af den 14. februar (starten af
vinterferien)

Kursusindhold for begyndere: Primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals,
quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals,
Pris: 600 kr. pr par. (8 gange)

Vild med dans/øvede
v/Ester og Gjøde Carlsen, Herborg
Start søndag den 1 0. januar kl. 19.45 - 21 ,30 Horne skole
Derefter de efterfølgende søndage, dog med undtagelse af den 14. februar (starlen af
vinterferien)
Kursusindhold for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole. Vi
indøver forskellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wieneruals plus
tango
Pris: 600 kr. pr par, (8 gange)

Hestefortroligheds kursus
v/Hindsig Ridecenter
Start søndag den 6 marts kl. 9.30 - 1 1.00

Derefter følgende søndage: 13. og 20, marts - 3. og 10. april.
Har du altid haft drømmen om at komme til at ride på dette prægtige dyr, så er
chancen her NUI

Hindsig Ridecenter vil sammen med dig forsøge at flyfte din personlige grænse, så du
ikke længere er bange for hesten.
Vores islandske heste vil give dig nogle super gode oplevelser, som du aldrig glemmer,
Du vil kunne komme til at prøve at trave, tolte og måske galopere.
Vi starter helt fra bunden - lærer at omgås heste og vi slutter af med at kunne ride på en
hest, Du behøver ikke have kendskab til heste for at komme med på holdet, dog være
interesseret i at flytte nogle grænser.

Kom i dine cowboybukser og gummistøvler, vi har hjelme. Vi har en vægtgrænse på

maks.90 kg.

Vi glæder os til at hjælpe dig og til at have nogle hyggelige timer sammen!
Pris: 275 kr. (5 gange)

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



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

Horne Aftenskole
v/Henriette Nielsen
Mobil 31 95 4269' 

Mail: henrietteoqhaise@qmail.com

Ilo*ae ICro G oib s els kob {mo de lokalen

Hyggelig kostue og kohave.
W lsverer ogsb mod ud af huset

W ses hiken Kirsten & Kart
TE 7526(nt9

På Horne Kro - er maden altid go' Eflail:

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -TtL 75 24 M33

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

6 ,t/'l

:
Dalli'nnrgsen Hornc, Hornetund 17, 6E00 Varde 7526 OIM

- Gør&t ned et srrfll...
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Sig-Ihors tru p H u sh oldn in gsforening
Kursusprogram for efteråret 20ls

Yoga
Underviser: Sonja Yndgaard, Sig.
Arbejd med din krop gennem dybdegående øvelser, der fokuserer på spænding og af-
spænding af kroppen og giver styrke. Åndedrættet er en vigtig faktor i arbejdet.
Tidspunkt:

start tirsdag 22. september kl. 16.30-18.00. I musiklokalet på Thorstrup skole. Derefter
yderligere 9 tirsdage(minus uge 42) indtil 1 . december 201b.
Pris: 500 kr. (20 lektioner).

Power på mavemusklerne
Underviser Lotte Jessen, Varde.
Vi fortsætter med en times god og sjov motion med bl.a. "hula-hop"-ringen. Lotte laver et
godt, varieret program, hvor der er plads til alle niveauer af kunsten at holde ringen i

gang, så både nye og tidligere deltagere er velkomne.
Tidspunkt:

start torsdag 24. september kl. 19.30-20.30 i hallen på Thorstrup skole. Derefter yderli-
gere 9 gange torsdage (minus uge 42) frem til 3. december 201b.
Pris 300 kr. (l2lektioner)

Håndarbejds.hygge
Der bliver igen mulighed for at være med til hyggelige eftermiddagstimer med håndar-
bejde på Birgittegården. Man inspirerer og assisterer hinanden efter bedste evne og får
en kop kaffe og en god snak.
start mandag 21. september kl. 14.30 - 17.00 på Birgittegården. Derefter mandage frem
til7. december.

Pris:30 kr.

Tilmeldingtil: Kjerstine Kristensen
på tlf. 6136 1683 elter på mail: ki kristensen@hotmail.com

Kursusgebyret kan indbetales på konto-nr.:7726 5003036 eller kontant tilkursuslede-
ren 1. kunsusgang,

Åbningstid:
Mandag - fredag I 2.00- I 8.00
Lørdag 10-14
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368, mail
asi4 fhrrrrorsrr rr ivers.dk6800 Varde



PROGRAM 2015- Alle møder beqvnder kl. 14

Dato Foredragsholder Emne
12.10 Tove Larsen, Abenrå Høiskole oo frivilliot arbeide

19.1 0 Pasqård Fremviser tøi

26.10 Mette og Poul Nørup, Esbjerg Dengang vi drog af sted - vandretur gen-
nem qrænselandet

02.11 Knud Erik Mark 0m min mormor Helene, 1903-1998, mor til
19 bøm

09,1 1 Claus Jensen, Varde Museum Varde Museums fund i Vikinqelunden
16.11 S.l.V.A. - Lone Hansen Musik
23.11 Rud Larsen Mennesker på min vei

30,11 Peter Mouritsen Om min tid i Etisk Råd

07.12 Eqil Hvid-Olsen Genfortællinq fra Bibelen - iulehistorie
14.12 Frelsens Hær Julemusik

HORNE PENSIONISTFORENING

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter.
Mandage fra kl. 14 - 16 foredrag m.m.

fra kl. 16 - 17 kortspil
Pris 20 kr. for kaffe og foredrag

Der er bowling hver torsdag i Varde fra kl. 9 - 10

Pris 45 kr. for bowling og kaffe

Bestyrelsen:
Ellen Damsgaard -7526 0663 / 2014 7563, Erik Sørensen -7526 0215, Kirsten Aas
Christensen -7526 0147, Hans Thomsen -7526 0203, llse Harmsen - 3030 2502

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

PROGR.AM 2016 - Alle møder beqvnder kl. 14

Dato Foredragsholder Emne
11.01 Thea Emilie Laukamp Foredrao
18.01 Laura Lassen Lvsbilleder fra nord til svd i Vietnam
25.01 Kield Nielsen, Fanø I ødemarken i lndonesien
01.02 Johannes Giesinq Historie fra Fyn oo Sønderiylland
08.02 Arne Smalbro Sanq oo musik
15.02 Leif Sønderskov Fortæller om Plejehjemmet Hornelunds

historie
22.02 Leo Randlev, Christiansfeld En oplevelse som skærslipper - bliver vi

mennesker vurderet på, hvem vi er?
29.02 Gudrun oo Søren Sørensen Lysbilleder fra lsland
07.03 Mona oo Henrv Harmonika oo sano
14 03 Generalforsamling oq bankospil



Nybolig Varde
x $eslser 13 rarsotl Hansen
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VI HAR UDSOLGT I HORNE BY OG MANGLER BOLIGER

Kontakt Nybolig Varde og hør, hvad vi kan gøre for dit boligsalg!

sådan skriver Jesper Brorson Hansen fra Nybolig Varde på Nyboligs boligside i Lokal-
avisen den 9. juni.

Det er ikke blot god reklame for Nybolig, men det er også god reklame for Home, at der
er gang i boligsalget.
Tak til Jesper for den fine reklame. Han har igen et hus til salg i Horne.

Red.

TISTRUP LAN PARTY

Tistrup Lan Pafi er et computerspilsarrangement med plads til hele 200 personer!

Det foregår fra den 28. august kl. 17.00 til den 30. august kl. ,l2.00

Det er altså en hel weekend fyldt med spil, konkurrencer og meget andet sjovt! Vi hol-
der konkunencer i Minecraft, CS:GO, LoL, FIFA og Cocio crash. Til arrangementet vil

der også være autografskrivning med nogle af landets mest kendte YouTubere så som:

TheSlowCSS, KappaGamePlay, GoingForXP og Gamermikkel.
Det foregår i Hodde/Tistrup Hallen, hvor der også vil være mulighed for at sove Det
koster 250 kr. for at deltage i arrangementet, og maden kan man enten købe i Tishup

brugs, ved Pizza House, eller man kan købe det hos os for 70kr for morgenmad lørdag

og søndag, og 100krfor aftensmad fredag og lørdag.

Vi glæder os rigtig meget til at se så mange til arrangementet som muligt!

Se mere information på vores hjemmeside:TLParty.dk
hilsen Anton

KULTUR I HORNE

Kultur er mange ting - og mange ting i Horne har med kultur at gøre. Jeg vil nævne et
par af sommerens tiltag.
Byvandring: I sportsugen var der byvandring, guidet af Keld Jochumsen, Det var en

interessant byvandring, hvor selv vi, der kender byen fik mange nye oplysninger om

Hornes historie. Vi sluttede af på kirkegården, hvor vi bl.a. så gravstedet for den engel-

ske flyver, der blev skudt ned under krigen. Til slut var der mulighed for alle at gå op i

kirketårnet og nyde udsigten, Der deltog ca. 30 i byvandringen, men jeg mener, at det

var så interessant, at der burde have deltaget mange flere.

Traktorringridning: Den 13. juni aftoldt "deltidslandmændene" deres årlige traktorring-
ridning i Bjerremose. Der var i år hen ved 30 veterantraktorer, der deltog. Mange af
dem kørte derhen i procession fra Horne. Det var en fomøjelig dag, og der var hoppe-

borg m.v. for bømene. Poul Hansen, Fruerlund blev ringriderkonge.
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SKI IAFRIKA

At tage til Afrika som skiinstruktør har været en

helt unik oplevelse, som jeg aldrig vil være for-

uden.

Da jeg blev tilbudt jobbet af Snowminds lød det

for mig helt sunealistisk, at man kunne stå på

ski i et land, jeg altid kun har forbundet med

varme og fattigdom.

Spontant og kort tid før afrejse takkede jeg ja til
dette tilbud uden at vide, hvad jeg kunne forven-

te.

Vi startede rejsen iAfrika med 3 dages ubeskri-

velig og fascinerende safaritur i Pilanesberg

National Park. Her så vi løver, elefanter, giraffer,

næsehom og mange andre dyr helt tæt på og i

deres rene natur. Vi var 5 unge danskere, der
rejste sammen. lngen af os kendte hinanden,

før vimødtes i Kastrup lufthavn.

På 4. dagen i Afrika ankom vi til det lille samfund Afriski, der er det eneste ski ressort

beliggende i landet Lesotho i Sydafrika. Området ligger i 3.050m højde og man skal køre

2 timer for at komme til nærmeste civilisation. Her skulle vi arbejde som skiinstruktører

den næste måned,

I Afriski kender alle medarbejdere (fra restauranten, baren, sne- og pisteteamet, skiin-

struktører osv.) hinanden, idet området er så småt og isoleret. Der er ån restaurant, 6n

bar og reelt set kun 6n piste.

Alle er åbne, venlige og hjælpsomrne, så man får rigtig gode venner på meget kort tid.

Venner fra hele verden!

Gæsteme der besøgte ressortet var primært sydafrikanere. Mange af dem havde aldrig

set sne før de kom til os. Spørgsmål som "Hvor kommer sneen fra?" "Er sneen ægte?"

"Hvordan laver man falsk sne?" "Må man smage på sneen?" var dermed daglige

spørgsmå|. Alle der kom og fik undervisning var nybegyndere i alle aldre, så man starte-

de helt fra bunden hver eneste dag. Nogle afrikanere lærte hurtigt, men langt de fleste

havde ingen fomemmelse af motorikken og sneen, og lærte det dermed aldrig rigtigt.

Den primære opgave for os instruklører var dermed heller ikke at lære dem en hel mas-

se, men derimod at give dem en helt fantastisk oplevelse.

I Afriski gør man meget, for at underholde gæsterne. Hver dag var der aktiviteter både

eftermiddag og aften. De har mange faste traditioner som skishow, quizaften, drukspils

aften, udklædnings- og temafester, underholdningsshow og meget mere. Simpelthen

med det ene formål at underholde gæsteme og give dem en helt unik oplevelse.

At være skiinstruktør i Afrika har for mig været en helt ubeskrivelig oplevelse.

Skrevet af: Louise Nielsen, Horne (Dagli' Brugsen)
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UDSÆTNING AF FASANER I HORNE SOGN

Horne Jagtforening udsætter årligt ca. 250 fasaner rundt omkring i hele sognet.
Det er foreningens egne medlemmer, der hver især står for udsætningen, og de betaler
også selv en del af prisen. Jagtforeningen støtter ligeledes med et tilskud til-det enkelte
medlem.

Da hver fasan koster 50 kr., er det et større beløb foreningen yder itilskud tit vore med-
lemmer.

Vi søger derfor hvert år Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn og har igen i år
fået bevilget midler til støtte af vores projekt. Og derfor en stor taf tit Sognetoreriingen
Det er kun et mindre antal af disse fasaner, der nedlægges på efterårets jagter. Vi hå-
ber derfor alle vil nyde synet og lyden af de forhåbenfligt mange fasaner, vi har i vores
skønne natur

Påi -Carsten Bøttcher

SANKT HANS 2015

Arangementet fulgte de fonige års koncept.
Spejderne havde opstillet bålet. Et fint bå|, hvor heksen tronede,
SFO'en Myretuen havde lavet den fine heks, Tusind tak for defl
Kl. 19 var grillen i grill-hytten klar, og det var der 20-2s store og små, der benyttede sig
af. Vi-kunne alle sidde i grill-hytten. Det gik fint med at holde varmen. spejdeine havdå
sat båltønder op og lavet pandekagedej, så der blev bagt dejlige velsmagende pande-
kager.

senere kom der flere unge og ældre borgere til, og kl. 20.30 blev bålet tændt. Dorthe
Bejder holdt båltalen, og hun talte varmt for Blomstrende Landsby og det lokale sam-
menhold, Mange tak for indsatsen Dorthe.
Ca. 80 var mødt op til bål og båltale, og igen i år var der opstillet mikrofon og højttalere,
så alle med lethed kunne høre talen.
vi synes selv, at det var en dejlig aften, og der er stadig plads til mange flere!

UDLEJNING AF KANOER v
Skal du ud og nyde naturen fna vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM - Spej-
derne i Home-Tistrup Gruppe.
Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 personer.
Det koster 100 kr. pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.
For nærmere information og bestilling kontakt Thomas sønderskov, flf. 23 37 37 s6.
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SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK
BENZIN / DAGLI'BRUGSEN HORNE

Dagli' Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne
ldrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele

17.688,60 kr. til Horne ldrætsforening

Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres benzin-
kort, som de har erhvervet i Dagli' Brugsen, Horne og ved benzinstanderen ved Dagli'
Brugsen, så Home ldrætsforening fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb
via den indgåede sponsoraftale.

På billedet overrækker uddeler Martin Hansen på vegne 0K Benzin en check til Gert
Jensen sponsorudvalget under Horne ldrætsforening.

Vi siger tak for bidraget fra Dagli' Brugsen Horne og oK Benzin, og tak til alle, der har
erhvervet et kort ved tanken/Brugsen i Horne og som derved er med til at støtte Horne
ldrætsforening.

På vegne af sponsorudvalget - Dora Harck
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NAGLI'FRUGSEN I HORNE . TILEUN

Mandag Coop flerkornsrugbrød
Tirsdag al ost

Onsdag 10 stk. blandet frugt

10 kr.

30 % rabat

15 kr"

!6 kr.

7 Q6 lrr

12 kr.

Fredagllørdag
$øn

1 franskbrød og 1 rugbrød
nybagt fra bageren

bland selv slik, 100 gram

; Dagli'Brugsen HorneI ,rn* _--wl
I

I "Glenns Fiskebil" h*lder stadig på Brugaens parkeringsplads hver onsdag 
I

Ii fra kl. 17"00i17_.10,

$TøT VORE A}INONCøRER - NE $Tø"ITER CIS $.)



HTS PIGER TIL HOLLAND

Endelig oprandt fredag den 22. maj, hvor 16 U14 piger, 3 madmødre og 2 trænere steg
ombord på bussen for at køre til Holland, idet vi her skulle vi deltage i Amhem Cup, en
international fodbold turnering.
Forud for denne dag var der gået små 6 måneder med planlægning, skaffe sponsorer og
andre tiltag for at skaffe penge.

Til denne tur havde vi et budget på ca. 56.000 kr. Dette var til selve opholdet, til dækning
af den bus vi havde lejet og til nyt spillertøj.
lndtjening startede med, at pigerne indsamlede juletræer i Horne og derefter var de
rundt i Horne, Sig og Tistrup, hvor der blev solgt strømper og lodsedler i stor stil.
Endvidere fik vi nogle lokale virksomheder til at sponsorere forskellige pengebeløb.

0g med et havde vi penge nok til at kunne realisere denne tur og det skete så i Pinsen.

Fredag var transportdag og efter ca. 12 timer i en bus med et stop ved Fleggaard, lan-
dede vi så endelig i Holland, her var det direkte til køjs, da vi lørdag morgen skulle i gang
med de indledende kampe. Der var 3 kampe lørdag formiddag og pigerne tabte alle 3.

Nu var det tid til et bad og så var det videre til et indkøbscenter, hvor pigerne fik styret
deres shoppegen.

Tilbage på skolen, hvor vi overnattede, var det så tid til aftensmad og med mad velfordø-
jet, var det tid til disko med en lokal DJ.

Søndag morgen var det tilbage på stadion, hvor de næste kampe skulle spilles, dog
endte det med ca. samme resultat som dagen før.

lgen et bad og med håret sat, skulle vi ud og være kulturelle, idet vi skulle ud og se bro-
en over Arnhem. Jeg tror ikke pigerne så dette på samme måde som mig, men sådan er
vi alle forskellige.
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Søndag aften gik med spil og snak om turen, inden turen atter gik hjem til Danmark.
Mandag morgen var det så i bussen igen og turen hjem mod Danmark var i gang og

efter et stop ved'Fleggaard og MacDonald, ramte vi så endelig Sig igen, hvor vi blev
mødt med flag og efter en sidste slagsang var det hjem i seng.

Vi vil benytte lejligheden til at takke alle, som har bidraget til, at denne tur blev en reali-
tet, her skal nævnes brugsen i Horne, Sig og Tistrup for deres støttes.

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tff. 75220367, homeoosten@bbsyd.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Vade, tlf. 7526 0074
Leif Søndemkov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestewænget 3,6800 Varde, tlf. 7522 3838

På vegne af hele holdet - Thomas Frandsen og Anton Nielsen

TOUR DE PEDAL 2015

Tusind tak til alle vore gavmilde sponsorer for gevinsterne til dette års Tour de Pedal.
Tak til HIF - HGF - Tupperware v/Doris Kristensen - Horne Kro - Dagli'Brugsen
Horne - Kelds Honning - BoConcept i Ølgod - BouMatic i Horne - HorneHallens
Cafeteria - Mad med Mere i Varde - Naturmælk v/Tove &Torben Ellegaard - Mæl.
kevejens Zoneterapi v/Gunhild Lauridsen - Elgården i Varde v/Anni Thomsen -
Dansk Kalv v/Henriette & Hajse Nielsen - Farmors Univers v/Anette Stald og An.
delskassen i Varde,
Stor tak til Lisbeth Stig for en hyggelig aften med orientering om salonen Saxofoni,
WAXI-lys, style-coaching og lækkert traktement. Stor tak til Anette Stald for rundvis-
ning i og orientering om den nye butik Farmors Univers og for dejligt traktement. Stor
tak til Gundhild Lauridsen for en spændende og oplysende aften med zoneterapi og
for lækkert traktement. Og stor tak til Andelskassen for dejlig kage m.m. til sæsonat
slutningen.

Sidst men absolut ikke mindst - tak til alle fremmødte cyklister.
mar, Hanne, Linda oq Else

LOPPEMARKED Stå
Til støtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe er der loppemarked tåt
den første søndag i hver måned fra kl. 9.00 - 12.00 på Hindsigvej29.
Kom og gør en god handel og støt samtidig et godt formå|.

Lopperne

INDSAMLING AF EFFEKTER

Thomas Sønderskov 2337 3756 Poul H. Guldager 2368 8954
Christina Sønderskov 4035 0295 Trine Knudsen 2338 1781

Claus Holoaard 3134 0419
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HORNE SPORTSUGE 2015

Fra sportsugeudvalgets side, vil vi gerne sige
en forrygende uge med masser af solskin og
stadion.

'l*'
en stor tak for endnu ;Vj
glade mennesker på

Vi har igen i år haft rigtig mange frivillige hjælpere og uden dem var det blevet en noget
anderledes sportsuge, så STOR tak for den velvillighed vi altid møder.
udover de frivillige hjælpere vil vi også sige en stor tak til alle de sponsorer, som har
ydet et bidrag til sportsugen på forskellig vis.
Til sidst også en tak for den store opbakning vi har mødt hele ugen. Det har været skønt
at se så mange støtte op om vores arrangementer.

Årets anstrengelser har givet et flot overskud på ca. 44.000 kr. til HlF,

Henriette Nielsen og Anni rhomsen har taget en masse skønne billeder, som kan ses på
www.varde-horne.dk

Tak for i år!

Arets været:
10-20-30, v/Andrea Horne Bankoklub Sanne Horsbøl Henriksen
AO.Elteknik, Meils Horne Hallens Cafeteria Saxofoni
Best Friend Horne ldrætsoark Sdr. Malle Maskinstation
Blue Water Horne Kro Sydbank - Tistrup
Bo Concept - Ølqod Horne Murerne Søs - Ølood

Bou Matic
Horne Tømrerforretninq

Tistrup - Bounum Smede
oq maskinforretninq

Bounum Maskinstation Just For You . Ølqod Tistrup Ure oq Sølv
Bruun - Tistruo Keld Jochumsen Trim - Tistrup
Daqlio'Bruqsen Kvicklv TV-qården - Tistrup
Danske Andelskassers
Bank

Lohse - Varde
UnoX

El-gården v/Anni Thom.
sen

Lotte Andersen Malerier
Varde Fadøl

Farmors Univers Matas - Ølqod Varde Svømmehal
Fotograf Benedicte Hes.
sellund

PC Trading Varde
Vikarservice. Varde

Frimor- Ølqod Riisborq Montaqe . Ølqod Ølgod Cykler
Fritidscentret i Varde
Bowlino

Roadhouse
Sanne Horsbøl Henriksen

Glasqården . Ølood Raabierq Murer. Tistruo Saxofoni
Henrik - Ølood Salon Linda - Varde

Sportsugeudvalget: Ahette Stald, Kurt Poulsen, Lotte Andersen og Hånne Haantng
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KTRKETTDER 

^3;l::3 ilili! il?333 LarsBomN kw
Søndag 23.08.15 lngen

Søndag 30.08.15 kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste, Tambours Have

Søndag 06.09.15 kl. 09.00 Lars Bom N. N'
Søndas 13,09.15 kl 10.30 N\S,-.
sønda! 20.09.15 kl. oe oo -WSøndag 27.09.15 kl. 10.30 Høstgudstjeneste SW
Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig tlf. 7526 4055 1/ru
Horne Kirke - graver Kristen Krog tlf. 5223 0085

Kirkeværge Peder Enemark llt.2288 4197

NYTTIGE LINKS

www.horne-varde.dk Hornes officielle hjemmeside
www.horne-tistrup-skolerne.dk Skolesammenslutningen Horne - Tistrup
www.homesoqnearkiv.dk Home Sognearkivs oflicielle hjemmeside
www.issuu.com/arkiv Horne Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikationer

arkivalier oq billeder fra danske soqnearki
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AKTIVITETSKALENDER 201 5

aug. 15.08.2015 Torvedag
28.08.2015 Grill-aften.Dagli'Brugsen
28.08.-
30.08.2015 Tistrup Lan Party
30.08,2015 FriluftsgudstjenesteiTambounHave

sept. 06,09,2015 Loppemarked.Spejdeme
23.09,2015 HøstfestHornelund. HornelundsVenner
29.09.2015 SalmesangsafteniHoddeKirke
26.09.2015 Høstfest

okt. 04,10.2015 Loppemarked, Spejdeme
10.10.2015 Arsmøde.4H

nov. 01.11.2015 Loppemarked. Spejdeme
dec. 06.12.2015 Loppemarked, Spejdeme

20,12.2015 Juleoptog
febr, 05.02.2016 Generalforsamling.Jagtforeningen

06.02.2016 Højskoledag.Menighedsrådet

mrcm
PRIMO DAITMARK AIS
DK€892 Tistrup
Denmark

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

fistrrp-Bounum
og MASKIMORBETNING Ys

Aut. WS-inst.

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

SDR.MALIE A,S
Entreprencr & MasHnsbtion
Tu.zs 26 01 63
Fax. 75 26 05 63

Sdr. Mallevej 15 ' Horne '68@ Varde 'www.sdr-malle.dkilF{fi'
E^oF,;It{E t*tlasan/tted,
JOHN BOFG HAI{SEX
HORilE .6E0ll vattDE - TLF:75 æ m Sl

sKo. o.AMErør. HERRETøf

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

DREssiiPAmERr

AFETERIA

Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/[isbe# Sfig. ØgoÅ/ei 33' l-lome; 6800Vorde

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

39STøT VORE ANNOilCøRER. OE STSTTER OS



llil iiil

L"ån til din r:Vm bii frm:

m*åffi %.å trffiKåffim

Æffi$Æffiwffi'g #' S-

t )i" ' ! { IK rrl il-li*'{ f \n ilrit f} rå:t'[:i| \r\-j ii i\_4 \Jr14 I rKJt r I r\_r'i \-_/;

. .d . I . I r '1', i l. r"
:"

'r ! t .i . Il ::

ffi

^å&a
dÆ ,Amdæfrsf;qæssen"T

tJito Ft"*il*{i Lrinds 4 . ii${jn Var'*s
lei*fori 8I 3!-r 'iS 70 .w.ÅiJv.åndel$k.$s$*n.iil{

l' t-' c r ,r .r-i :. - .r.n :, , l-1- Lr .i:^11 A !

("/ "r /i { "t
,{{r{ff,r{t{Å.r/'-WuW

Wffi


