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DRONNINGEBESøGET

Home Pensionistforening var med til at modtage Dronningen i Varde.

Det første hun mødte ved rådhuset var faneborgen, som hun inspicerede sammen med
borgmesteren.

Homes fane blev holdt af Frederik Henriksen, Ellen Damsgårds barnebarn, og jeg var
med som fanevagt.

Der var noget stort over så lang en række faner samlet på et sted. En god mulighed for
at vise flaget og flot så det ud.

Vi var glade for, at vi var kommet med.

Horne Pensionistforening/Hans Thomsen

I ruiot i btadet: --_1

I Aftenskolens program 1MG?U7 - gule sider 
I

I Horne Gymnastik og Fitness' program 2016/2017 - lyslilla sider _ |



TORVEDAG I HORNE

Lørdag den 20. august

Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt spe-

ciel chance for at gøre lidt reklame for deres område. Og vi vil gerne opfordre alle til at

sætte deres eget særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra

festlig.

Der vil være mulighed for at tage toget til Vikingelunden fra Horne Station, samt mulig-

hed for glimmertatovering og hoppeborg for børn og barnlige sjæle.

Der vil også være mulighed for at komme i kirketårnet, tiden vil stå ved porten ved

Homelund.

Vi vil også gerne opfordre bøm i alle aldre til at ha' en stand, hvor der vil være mulig-

hed for at sælge lidt af det gamle legetøj.

Vi mødes k1.9.00 - midt på gaden - til kaffe, rundstykker og morgensang

Kom og vær med til at gøre Horne synlig, både for gamle Home-borgere, for tilflyttere

og ikke mindst for kommende borgere.

Få en sludder med gamle og nye venner, få en god handel og nyd dagen.

For at bestille en stadeplads kan du kontakte Lise Mogensen og Niels Brask Jen.

sen på t1t.22630278
Torvedagsnøgler sælges fra 1. august

TORVEDAG

Tårnet kirken
I forbindelse med Torvedagen tilbyder MenighedsrådeUKirken, gentagelse af sidste åns

succes, med "Åbent Tåm", hvor Karen vil lukke 6 personer op ad gangen, og en anden

vil stå for sikkerheden i tåmet, så du/l kan se Horne Sogn sådan lidt fra oven. Meget

spændende at se byen og landet fra den vinkel. Så for de, der ikke nåede at komme op

sidste år, er chancen der igen.

Tårnet åbnes fra kl. 10.00 - 11.30

Orgel-musik
Som noget nyt i år har vores organist Roma Korbas tilbudt at fortælle lidt om orglet i

vores kirke, og går du med en lille organist i maven, bliver der også mulighed for at
prøve orglet denne dag.

Det vil glæde Romas hjerte meget hvis, især familier med bøm, vil benyfte sig af lejlig-

heden. (Børnene må også geme prøve)

Roma sidder klar mellem kl. 10,30 til 1 1 ,30.

icjhedsrådet

Mffi
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HUSK HUSK HUSK

Jagtforeningen kommer rundt i hele sognet fredag den 19'

august fra kl. ca. 15.30 (dagen før Torvedagen) og sælger

friske rødspæfter, direkte fra auktionen i Hvide Sande. Ved

evt. forudbestilling ring da til Claus Holse på 2685 3320.

Så sid lrlar ve d døren, vi kommer og ringer på.

Horne

DAGLI BRUGSEN HORNE INFORMERER

Vi deltager ved Torvedagen den 20. august, hvor vi har gode aktuelle tilbud, så kom og

gør en god handel.

Denne dag sælger vi også billetter til årets grill-anangement på parkeringspladsen

fredag den 26. august. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften.

Alle er velkomne, - unge som lidt ældre men også de unge mennesker med børn, da vi

både serverer voksen- og bømemenu. Tænker du at det bliver for sent mht. til bømene,

kan du godt tro om, da anangementet allerede slutter kl. 20.00. Så tag hinanden under

armen og kom og deltag i en hyggelig aften.

I år har OK og Dagli Brugsen udbetalt ikke mindre end 20.812,28 kr. i sponsorstøtte til

Home ldrætsforening!

Det er over 3.000 kr. mere end sidste år, - så TAK til ALLE jer, der tanker brændstof,

har en el-aftale eller en mobilabonnement hos OK. Fortæl det vidt og bredt, så Home

ldrætsforening kan få endnu flere penge til næste år.

Bemærk, det er ikke nok blot at tanke hos os, du skal være tilsluttet aftalen, er du i tvivl

så kontakt Home ldrætsforening eller Brugsen.

l.december 2016 kan Dagli Brugsen Horne fejre 100 års fødselsdag Det skal fejres.

Har du forslag/ideer til hvordan vi skal markere mærkedagen hører vi geme fra dig.

Martin-Brifta&Linda

it[,E Lr(E VEIE NS Z ONE TE RAPr
BALANCE I KROP OG ST.,EL

Zoneterapibehandling, Kranio Sakralterapi, muskelmassage, behandling af muskel/

sportsskader og Reiki Healing.
TrDsBEsrrlute pÅ TLF. NR. 23233184

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkeveien 5, Horne,6S0O Varde.

danmark! R AB
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FRILUFTSGUDSTJENESTE I TAMBOURS HAVE

lgen i år er Horne Menighedsråd og præst medanangør af friluftsgudstjenesten i Tam-

bours Have. Alle fra Horne Sogn er derfor inviteret til at deltage i friluftsgudstjenesten

kl. 14 den 28. august 2016 i Tambours Have. Kaffelthe og kage kan købes efter

gudstjenesten. Der er gratis adgang til Tambours Have denne eftermiddag.

INVITATION TIL KIRKEKAFFE I KIRKEHUSET

Søndag den 18. septemer 2016 er der høstgudstjeneste i Horne Kirke kl. 10.30.

Alle fra Home Sogn er velkomne til gudstjenesten, men vi vil også geme invitere til

kirkekaffe (kaffe/the og hjemmebag) inden gudstjenesten. Kirkekaffen bliver i Kirke-

huset kl. 9.30. Det er gratis.

SALMESANGSAFTEN I TISTRUP KIRKE

Menighedsrådene i Tistrup, Hodde, Thorstrup og Horne er gået sammen om at arran-

gere 2 safmesangs-aftener pr. år. Den næste bliver

Onsdag den 28. september kl. 19.00 i Tistrup kirke.

Vi håber, at du har lyst til at være med til at synge salmer.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS\
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VIL DU HAVE INDFLYDELSE PA ''KIRKENS FORTSATTE LIV'' I

SOGNET?

så mød op til orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
den 13. september på Horne Kro kl. 19

Menighedsrådsvalget nærmer sig med raske skridt, og vi har indtil nu fået tilkendegiveL

se fra 2 personer, som gerne vil være med i det nye menighedsråd, men der mangler 4

personer for, at det nye råd er fuldtalligt.

Disse 4 personer skulle gerne findes, så derfor appellerer vi til menigheden i Horne om

at hjælpe med at finde 4 kandidater.

Konsekvensen af et ikke{uldtalligt menighedsråd vil være, at biskoppen i sidste instans

lægger os ind under et andet sogns menighedsråd,

Er du interesseret - kender nogen, der gerne vil være medlem - eller har du spørgsmål

kontakt da valgbestyrelsen, som består af:

Bente Pedersen 1''f.20322617
Karen Møller Thomsen tlt.3117 4743

Bente Dinesen 11t.21787655



DAGL| BRUGSEN HORNE

afholder traditionen ko
GRILL.ARMNGEMENT

på parkeringspladsen fredag den 26. august k1.17.00.20.00

Menuen er: helstegt pattegris m. kartoffelsalat, salat og flute, dertil 'l fadøl/1 glas vin,

pris: 50 kr.

Børnemenu: pølse m. brød og sodavand, pris: 20 kr.

Billetteme sælges på Torvedagen og kan købes indtil onsdag den 24.august.

På grill-aftenen trækkes lod om , O t,*olitå[.On å 100 kr. på billetten, så husk at tage

Mød op til en hyggelig aften og få billig, nem og lækkert aftensmad,
Håber vi ses.

Martin - Britta oq Linda

MODELTOG I HORNEHALLEN

Der køres igen med modeltog i Hornehallen

Søndag den 23. oktober kl, 9.00 - 16.00

Mere information inæste nummer.

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 24. september 2016 kl' 18.30 - 01.00

Kom til årets høstfest i hallen - ALLE er velkomne

Musikken leveres i år af lyst & Nyboe

Hank op i naboer og venner og få en rigtig hyggelig aften til rimelig pris

HUSK at reservere bord senest torsdag den 22. september på tlf. 7526 0352.

HUSK at medbringe seruice og bestik

Mad kan bestilles på

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

Mad og drikkevarer må gerne medbringes. Drikkevarer kan selvfølgelig også købes i

baren.

Grillen er tændt, når festen slutter.

Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsfcreningen,

STøT VORE ANNOilCøRER . DE STøTTER OS



BADMTNToN 201612017

Ungdomstræning med start den 19, september 2016

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 5. september 2016

Mandage kI,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@nad&ledt fra mandag den 22. august. Banen lejes for en hel sæson og for en

tme ad g6tfiriver bane koster kr. 1.40b kr.

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

mw

BILLARD trw
Så starter turneringsbillard op i uge 35, og vi kan bruge nogle spillere. Er du til billard,

så kom i billardlokalet om onsdagen mellem 18.30 og 20,00, hvor vi træner under

ledelse af Hans K. Guldager.
Billard Petersen

HTS GøR KLAR TIL NY SÆSON I SERIE 1

Efter et flot forår hvor HTS serie 1 endte på 3 pladsen i deres pulje, gør spilleme sig nu

klar til efteråret, 2. Holdet leverede også flotte resultater og spillede med om oprykning,
helt indtil de sidste runder.

Her i efteråret spiller serie t holdet i Tistrup. Serie 4 holdet spiller i Sig og serie 6 holdet

spillet i Horne. Hele efteråret træner seniorerne i Horne tirsdag og tonsdag kl. 19.00 -

20.30. Alle er velkomne!

@@

Jakob

FODBOLD VETERANER . HJEMMEKAMPE I EFTE

Mandag den 5. september kl. 18.30 Horne - Andrup

Mandag den 12. september kl. 18.30 Horne - Sædding B 94

Mandag den 19. september kl. 18.00 Horne - Næsbjerg
ES

Holdleder Gunnar Ditlevsen

6 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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Fodboldtræningsstart efterår 201 6

Horne-Tistrup-Sig Boldklub @@@
I'lold/årgang Trænings-

TidsBunkter

Træningssted Trænings-
start

U16 + U15

(år9.2001+2002)
Samarbejde med Skovlund-Ansager

U15 piger

åro.2002\
Samarbejde med Næsbjerg 1 uge i Næsbjerg

1 uoe i Siq

U14 piger

(årg. 2003+2004)

Tirsdag 17.30-19.00

Torsdag 18.00-19.30

Aug: Tistrup

Sep: Horne

Okt:Sio

2. august

U14+U13 drenge
(årg. 2003+2004)

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

Okt:Horne

3. august

U12 drenge
(års. 2005)

Mandag 16.30-18.00

Torsdag 17.30-19.00

Aug:Sig
Sep: Tistrup

Okt: Horne

8. august

U12 piger

(årg. 2005+2006)

Tirsdag og torsdag 17.30-18.30 Aug: Tistrup

Sep: Horne

Okt:Sio

9. august

U11 drenge
(årg. 2006+2007)

Tirsdag og torsdag 17.15-18.45 Aug: Horne

Sep: Sig

Okt Tistrup

9. august

U11+U9 piger

(årg. 2007+2008)

Tirsdag og torsdag 17,30-18.30 Aug: Sig

Sep: Tistrup

Okt:Horne

9. august

U9 drenge
(årg. 2008)

Tirsdag og torsdag 17.00-18.00 Aug: Tistrup

Sep: Horne

Okt Sio

1 1, august

UB+U7+U6 dren-
ge/piger (årg.

2009+201 0+201 1 )

Mandag 17.15-18.15 Aug: Sig

Sep: Tistrup

Okt Horne

15. august

Små fødder
(år9.2012+2013\

Mandag 17.15-18.00 Aug: Sig

Sep: Tistrup

Okl Horne

15. august

AToeISXNSSEN ER HOVEDSPONSOR FOR HORNE IF

Horne ldrætsforening vil gerne informere om, at Andelskassen fortsat er vores hoved-

sponsor, og at vi som forening sætter stor pris på det gode samarbejde, vi har med

Andelskassen.
Hele efteråret vil man på Horne Stadion kunne se vores serie 6 fodboldherrer spille

med trøier soonseret af Andelskassen,

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 7
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4H DYRSKUE 2016

Den 10. september på Hindsig Ridecenter, Ringkøbingyei2TO

''FODPLEJEN IHORNE"

Har du problemer med dine fødder, f.eks.: fortykkede negle, hård hud, hælrevner, ligtor-

ne eller andre gener, hjælper jeg dig gerne.

Med alderen kan det også virke som om der bliver lidt længere til at kunne nå fødderne.

En fodbehandling er sund for krop og sjæ|. Husk fødderne skal bære dig gennem hele
livet.

Uanset om du har et fodproblem eller blot ønsker lidt forkælelse har jeg stolen klar til dig

"Velvære starter i fødderne"

Jeg håber vi ses.

Linda N. Møller
Kontakt på tlf. - 2963 0380

HAVEKREDSEN

Lørdag den 20. august kl. 9.00 - 13.00: Torvedag i Horne
Torsdag den 1. september 2016 kl. 19.00: LysfesUhavebesøg iØlgod
Lørdag den 10. september 2016 kl, 9.00 - 12.00: Havens dag
Tirsdag den 27. september 2016: svampetur ved Hoven

Torsdag den 15. september kl. 14 besøg på Sydvesgysk pelscenter, Lerpøtvej 56,
Varde. Vi skal se, hvad det tidligere mejeri bruges til og høre om minkavl og pelsning.
Tilmelding til Kirsten og Hans Bergholt 7529 9347 senest den L september.

STøT VORE ANI{ONCøRER - DE STøTTER OS
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Der spilles i lige uger indtiljul.
Så hvis du har interesse for whist så kom til PRÆMIEWHIST i HORNEHALLENS mø-
delokale.

KORT NYT FRA

Rute 474
Fra skoleårets start vil den nye oplands-rute 474 blive taget i

brug. Dog ikke til alles udelte tilfredshed. Der har derfor været

arbejdet intenst på en anden løsning. Denne er nu på plads og

skulle imødekomme den tidligere rejste kritik. Den nye ændrede

løsning vil blive taget i drift fra oktober måned.

Forløbet i denne sag er et godt eksempel på vellykket samar-

bejde mellem engagerede borgere, Sogneforening, Udviklings-

råd, det politiske niveau og forvaltning. Tak for det.

Skolestruktur
Der vil henover efteråret være fokus på den fremtidige struktur for skoler og institutioner i

hele Varde kommune. I lyset af det faldende børnetal, er det en helt relevant diskussion.

Det vil naturligvis afstedkomme en udbredt og ikke helt ubegrundet nervøsitet i vore små

samfund. Skal vi nu igen igennem skolelukninger og nedgraderinger på institutionsom-

rådet?

To ting taler for, at det kan blive anderledes denne gang. For det første er der ikke lagt

an til besparelser. Eventuelle rationaler skal bruges til at højne kvaliteten. For det andet

lægges der i processen op til nytænkning. Herunder sorterer i min begrebsverden ikke

skolelukninger.
Jeg synes ikke desto mindre, at vi alle skal have skærpet opmærksomhed på de udmel-

dinger, der kommer på området og deltage aktivt i den kommende debat.
Med hilsen Stio Leerbeck

fro*neKro G otle selslwbilmødelofuIcr.

Hyggelig krostue og ktohove.

W lcverer ogs& mad ud af husa.

Yi ses hihen Kinten & Kart
TE 7526,oo1C

På Horne Kro - er rruden altid go' E+nail:

sTøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS i10



HøSTFEST PA HORNELUND

Høstfest på Hornelund onsdag den 14. september 2016 kl.18.00

Underholdning og musik ved Bent Poulsen

Pris for spisning: 120 kr. for hovedret, dessert + vin, samt kaffe og kage.

Husk tilmeUing senest den 9. september til:

Grethe tlf .7526 0116 eller mobil 8171 4366

Svend tlf. 7526 0365 eller mobil 8171 4366
Hornelunds Venner

HORNELUNDS VENNER

Dato for sangaften i 201612017 er følgende:

12. oktober- 9. november - 14. december - 11, januar- 8. februar - 8 marts - 12.

aPril' 
Hornelunds Venner

HORNELUNDS VENNER

I sidste nr. af Horneposten skrev vennerne, at der ville være "Åbent Hus" på Hornelund.

Det bliver der ikke! Der er sket det glædelige, at de 2 lejligheder, som var tomme, er

blevet lejet ud + at to lejere står på venteliste.

Dejligt, at nogen ønsker algøre brug af Huset og de dygtige medarbejdere!

N.B. Hvis man ønsker mere viden om Hornelunds tilbud, kan man kontakte leder, Mari-

anne - 2034 3698 eller Svend Bruun 8171 4366 eller visitationen, som står for udlejnin-

gen' 
Hornelunds Venner

PENSIONISTFORENINGENS UDFLUGT I -
Horne Pensionistforening har været på en vellykket udflugt til det sønderiyske med 50

deltagere.

Vi besøgte Julemærkehjemmet Fjordvang. En flok glade børn stod klar til at vise os

hjemmet, som ligger meget smukt ned til Flensborg Fiord. En meget god institution, som

ei meget afhængig af donationer, da salget af julemærker er stærkt faldende, da vi jo

ikke sender mange julekort mere.

Derfra kørte vi moO Christiansfeld, hvor vi fik en meget god guide. Han kunne historien

om brødremenigheden og ligeledes om Skamlingsbanken. En skam, at det begyndte at

regne.

Hjemkommen til Horne fik vi aftensmad på kroen.

En god dag var slut.
Horne Pensionistforening/Hans Thomsen

i
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70 ÅRS JUB|LÆUM (1e46 - 2016)

Horne Pensionistforening indbyder til 70 års jubilæumsfest på

Horne Kro mandag den 17. oktober 2016 kl. 14.17

Program:
. Velkomst
. Sang
. Festtale v/Annette Schiøler, Danske Seniorer
. Underholdning v/De Super Seje Seniorsild
. Kaffe

Alle er velkomne. Tilmelding seneste den 1. oktober til Ellen, lll.2014 7563 eller til Erik,
flf.7526 0215.

Vi glæder os til at vi sammen kan fejre pensionistforeningens 70 års jubilæum. 
I

Bestyrelsen fra venstre: Elly Jensen, Erik Sørensen, Hans Thomsen, llse Harmsen
og Ellen Damsgaard

Bestyrelsen

12 STøT VORE ANNONCøRER ' DE STøTTER OS



Program 201 612017

Horne, Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole

v
TISTRUP

F.T.F
Fælles kursusleder: Henriette Nielsen

Kasserer: Lise Jeppesen

ALLE kan deltage i kurserne. I

Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i goooooooood tid

Tilmelding/spørgsmål: mobil: 3195 4269 eller mail: henriefteoqhaise@qmail.com

Husk at oplyse navn, adresse, mail og mobil nr. ved tilmelding.

Deltagerbetaling via homebanking senest 1 uge før kursets start!
Reg. Nr. 77255004424 (husk at skrive dit navn + holdets navn)

13
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Gospel
v/Lydiah Wairimu

Kom og vær med - kurset er for alle sangglade.
Vi udbyder workshops og tager også ud og afholder koncerter

Start tirsdag den 1 6. august kl. 19.30 - 21 .30 i Tistrup kirkehus
Derefter hver tirsdag indtil jul (undtagen uge 42)
Pris: 750 kr. for 15 gange i efteråret.

Start tirsdag den 10. januar kl. 19.30 - 21.30 i Tistrup kirkehus
Derefter hver tirsdag (dog undtaget i skolernes ferie)
Pris:750 kr. for 15 gange iforåret.

Livsstilsændring og kostvejledning
v/ Doris Sørensen og Anette Kristensen

Gå dig til en ny livsstil og få kostvejledning med i købet, Holdet er primært for overvægti-
ge, men alle kan deltage. Vi skal gå, snakke, lytte og støtte hinanden i at få succes

Start onsdag den 7. september kl. 17.00 - 18.00. Hodde/Tistrup hallen.
Pris: 500 kr. for 10 gange i efteråret (undtagen uge 42)

Ryg og stabilitetsholdet
v/Louise Poulsen

Træning for dig, der tidligere har haft problemer med ryggen og gerne vil gøre en indsats
for at undgå tilbagefald (er du i behandling, så vent til du er helt klar, inden du melder dig
til) Af redskaber bruger vi både den store gymnastikbold, redondo-bolden, elastikker og
selvfølgelig egen kropsvægt. Vi har plads til snak og grin under træningen, men en gang
imellem skrues der ekstra op for både tempo og styrke, så alle kan mærke, at de har
været i gang.

Start torsdag den 1 5. september kl. 18.00 - 1 9.30 i Hodde/Tistrup hallen
Pris: 875 kr. for 14 gange i efteråret (undtagen uge 42)

Start torsdag den 5. januar kl. 18.00 - 19.30 i Hodde/Tistrup hallen
Pris: 875 kr. for 14 gange i foråret (undtagen uge 7)

14



Yoga
v/Sonja Yndgaard

Arbejå med din trop gennem dybdegående øvelser, der fokuserer på spænding og at
spænding af kroppen som giver styrke. Andedrættet er en vigtig faktor i arbejdet

Start tirsdag den 20. september kl. 16.30 - 18.00 på Thorstrup skole

Pris: 525 kr for 10 gange i efteråret (undtagen uge 42)

Start tirsdag den 10. januar kl. 16.30 - 18.00 på Thorstrup skole

Pris: 525 kr. for 10 gange iforåret (undtagen uge 7)

HUSK TILMELDING 0G BETALING TIL KJERSTINE på mobil 6136 1683

Konto:7726 5003036

Vild med dans/begyndere
v/Ester og Gjøde Carlsen, Herborg

Kursusindhoid for begyndere: Primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals,

quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals.

Start søndag den 8. januar kl. 18.00 - 19.30 Home skole

Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 12. februar (starten af

vinterferien)
Pris: 650 kr. pr. par. 8 gange

Vild med dans/øvede
v/Ester og Gjøde Carlsen, Herborg

Kursusindhoid for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole. Vi

indøver forskellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals plus

tango

Start søndag den 8. januar kl. 19.45 - 21 '30 Horne skole

Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 12. februar (starten af

vinterferien)

Pris: 650 kr. pr. par. 8 gange

10. Horne, 6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag 13.00-17.30
Lørdag10-12
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368,mail
asØfarmorsunivers.dk
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Kreative fag

Betonstøbning
v/Lise Jeppesen, Gl. Præstevej 93, Horne.

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, engangshandsker og
praktisk gammelt tøj, da kurset afholdes ude i maskinhuset

Lise vil være på Torvedagen iHorne den 20. august kl.9-12, hvor hun vilfremvise og
fortælle om sine ting

Lørdag den27. august kl. 10.00 - 14.00

Lørdag den 3. september (fuldt booket)
Lørdag den24. september kl. 10.00 - 14.00

Pris: 125 kr. inkl. beton pr. dag

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

Du må geme medbringe dine egne materialer, men ellens kan der købes til rimelige
priser.

Start tirsdag den 6. september kl. 19.00 -21.45 på Horne skole. Derefter den første
tirsdag i hver mdr.

Pris: 560 kr. for 8 gange + evt. materialer

Kreativ SY
Dette hold er for de SY-glade. lngen underviser, man hjælper og inspirerer hinanden.
Medbring din egen symaskine og andre remedier.

0BS: Første gang mødes vi hos Farmors Univers, Højvangen 10, Horne. Vi starter
med inspiration og kan evt. handle med procenter. Derefter foregår det på skolen

Start onsdag den 7. september kl. 19.00 - 21 .45 på Horne skole (lige uger)
Pris: 40 kr. (6n gang for alle), så er der fri adgang alle 15 gange

1.6



Horne Gymnastik og fitness

Så ervi klartilsæson 2016n0fi

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

Søndag den 11. september holder vi åhen hal og frtness fta kl. 10 til 12.

(se andefsfeds)

I dette tillæg finder I tider og beskrivelse på de forskellige hold. Her er også oplyst, hvomår

holdene begynder.

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

Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne i fitness bruges, og mani

kan få lagt et program, hvis man ønsker at træne individuelt i fitness.

Kontortid: onsdage fra kl. 16.45 til 17.15 første gang24. august
Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt. ændringer i
kontortid.

1, september trækker vi igen 3 præmier på de fremmøde-boner, der er i postkassen ved

fitnesslokalet

Følg os på wvvw.horne-varde.dklfritid

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Berit Gram
Hanne Burkarl

Trine Gram

Lene Jensen

21226801
2094 0469

5127 5798
4025 4977 eller mail Lenebrianhansen@qmail.com '

l*l
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Horne Gymnastik og Fitness - 201612A17

Mandao: Timdao: Onsdao:

17.00-18.00

rffi;nffi}4g
Kirsten

Fitness lokale

16.30 - 17.30

Lopperne -
Monika, Rikke

Sia & Botilde

17.45 - 19.00

Bhkl. - 2. kl, og

3. -5. kl. spring, gymnastik

og bevægelse

Lene & Brian m.fl.

18.00-19.00

sHtilffirsg
Holger

Soinnino

17.00 - 18.00

Forældre/barn
Anne Mette og Louise

17.30-18.30:

Aksel

Soinnino

Gymnastiksal:
Dans/gymnastik

18.00-19.00

3.-6. kt.

Laura oo Mai

Mødelokale - hallen
19.00-20.30

ffi
Lena og Trine B.Ø.

Dans/gymnastik

19.00 - 20.00

7. kl. og opefter
Laura og Maj

19.00-20.00

ffsfiffixGIg
Dora/Susanne

Soinnino

Spinning begynder i uge 36. Yoga i uge 37 og børnehold og cirkeltræning begynder i uge 39

lot'
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Horne Gymnastik og fitness
Beskrivelse af gymnastik og fitnessholdz0rclfl

Dans/gymnastik
Endnu en gymnastikJdansesæSon er på vej, og vi er som trænere maks. klar på at give den

gas igen i år.

I år vil dans og gymnastik blive kombineret. Der vil I lighed med sidste år være to hold, 6t for

7. klasse og opefier og så åt for 3.- til 6. klasse. Vi glæder os til en sjov, udfordrende og

hyggelig sæson og håber, at der er en masse unge friske tøser som er klar på at få en fed og

sjov sæson med os.

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 væ/ 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 måtter.

Spring, gymnastik og bevægelse. piger og drenge - Børnehavekl., 1. og 2. kl.

og 3. - 5. kl.

Her vil der primært blive arbejdet med spring, styrke og bevægelse.

DGI Yoga
I yoga arbejdes 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.

Cirkeltræning i fitnesslokalet
Vi tilbyder et hold i cirkeltræning.

Der arbejdes med opvarmning og derefter fonskellige stationer i fitnesslokalet.

Træningen foregår på et hold, men øvelseme er bygget op, så de kan afpasses til den

enkeltes fysiske formåen.

Spinning
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage og træningen foregår i spinningslokalet i

hallen.

ht
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Horne Gymnastik og Fitness -
Kontingentpriser efterår 2016 - lorår 2017 ffl
Hold 2016t2017

Forældre/bam inkl. T-shirt til oovisninq 600 kr.

Loooeme inkl. T-shirt til oovisninq 500 kr.

Sorino/bevæoelse for bhkl. - 2. kl. oq 3. - 5. kl. inkl, tøi til opvisninq 550 kr.

Dans/ovmnastik inkl. tøi til oovisnino 550 kr.

1/1 år kun fitnesslokale 1.600 kr.

ekskl. soinnino

Månedskort fitness 200 kr.

ekskl. soinnino

1/1 årfitness oq hold 2.200 kr.

Månedsfitness oo hold 250 kr.

Cirkeltrænino i Fitness 700 kr.

Cirkeltrænino + Yoqa 1.000 kr,

Soinninq/lndoor cvclinq. sæson 1. sep. - f . iuni 1.200 kr.

Tilkøb af holdtrænino til allerede købt helårskontinqent 600 kr.

Kliooekort - 10 klio 400 kr.

Oprettelsesqebyr 100 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

HORNE GYMNASTIK OG FITNESS

Søndag den 1 1 . sep. holder vi åben hal og åben fitness fra kl. 1 0.00 - I 2.00

lngen tilmelding - Alle børn og voksne er velkomne - fri entre

Forældre og bøm har mulighed for at boltre sig på airtrack og andre redskaber i hallen.

KOM OG PRØV

Vi vil gerne vise hvilke muligheder, der er for individuel træning og vore superfine faciliteter i

fi tnesslokalet kan besigtiges.

Vi rafler om prisen på fitnessmedlemskaber, dersælges denne dag
Ulige tal giver 100 kr. rabat og lige tal giver 200 kr. rabat

Denne daq vil der oqså være muliohed for at tilmelde siq vore hold.

2A
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Kreativ
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.

0BS: Første gang mødes vi hos Farmors Univers, Højvangen 10, Horne. Vi starter
med inspiration og kan evt. handle med procenter. Derefter foregår det på skolen

Startonsdag den 14. septemberkl. 19.00 -21.45på Horne skole (ulige uger)

Pris: 40 kr. (ån gang for alle), så er der fri adgang alle 15 gange.

Håndarbejds-hygge
Der bliver igen mulighed for at være med til hyggelige eftermiddagstimer med håndar-

bejde. Man inspirerer hinanden efter bedre evne og får en kop kaffe og en god snak.

Start mandag den 19. september kl. 14.30 - 17.00 på Birgittegården, Sig

Pris: 30 kr. for hver mandag frem til den 7. december.

Stenmaling
v/Lise Skov Pedersen.

Her får du gode ideer til maling på sten. De flotte sten kan bruges som værtindegaver,

sæsonpynt i dekorationer og som velkomsthilsen på trappen, Medbring selv sten som du

især finder ved havet fra Nymindegab og nordpå langs stranden.

Mandag den 19. september kl. 19.00 -21.45 på Tistrup skole.

Mandag den 26. september kl. 19.00 - 21 .45 på Tistrup skole.

Pris: 150 kr. pr. aften inkl. maling. Efterfølgende kan du selv købe maling

Knipling
v/lnge Poulsen

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

Prøu atgå til knipling.

Det er spændene, let at lære og kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan lave.

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

osv.

Kniplebræt ikke nødvendigt, der bruges et stykke flamingo.

Medbring geme selv materialer - kan også købes på kurset.

Start onsdag den 21. september kl. 19.00 - 21.45 på Starup skole

Pris: 660 kr. for 10 gange inden jul (undtagen uge 42)

Start onsdag den 4. januar kl. 14.00 - 16.45 på Nordenskov Skole

Pris: 660 kr. for 10 gange (undtgen uge 7)



Start onsdag den 4. januar kl. 19.00 - 21.45 på Agerbæk skole

Pris:660 kr. for 10 gange (undtagen uge 7)

Start torsdag den 5. januar kl. 15.00 - 17 .45 på "Hjemmet" i Horne

Pris:660 kr. 10 gange (undtagen uge 7)

Start torsdag den 5. januar kl. 18.30 - 21.15 på "Hjemmet" i Horne

Pris: 660 kr. 10 gange (undtagen uge 7)

Glaskursus
v/Anette Kristensen

Find din indre kunstner frem og skab smukt og unikt glaskunst. Vi arbejder med kold

glas, som får liv, dimensioner og udtryk gennem din fantasi, kombineret med forskellige

brændingsprocesser.

Start tirsdag den 4. oktober kl. 18.30 - 21 .30 i Hodde/Tistrup hallen

Derefter følgende tirsdage: 1 ., 15. og 29. november.

Pris: 800 kr, + materialer for alle 4 gange

Lørdag den 5. november kl. 10.00 - 16.00 i Hoddeffistrup hallen

Pris: 450 kr. + materialer

Janus - Akademiet
v/Bjarke Regn Svendssn + gæstelærere

Der undervises i billedkunst, hovedsageligt i maleri og tegning. Man henvender sig i

første omgang til dem, der i forvejen arbejder med kunsten som hobby, og som gerne vil

lære mere og komme videre i deres kunstneriske bestræbelser. Brug Janus bygningens

kunstværker som inspiration

Lørdag den 8. oktober kl. 9.30 - 16.15 og

Søndag den 9. oktober kl. 9.15 - 16.00 (begge dage i Janus bygningen, Tistrup)

Pris: 700 kr. + materialer for begge dage

Foto
Om du er nybegynder eller øvet betyder ingenting - vi hjælper og lærer af hinanden.

Kurset afholdes forskellige steder alt efter ideer og ønsker, dog mest på skolen. Kursets

formål er at lære sit kamera at kende, tage det bedste billede og derefter redigere for at

gøre det endnu bedre.

Medbring: Alt dit fotoudstyr og bærbar PC

22
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Start lørdag den 24. september kl. 9.00 * 12.00 på Home skole

Derefterfølgende lørdage 15. oktober, 12. november,3. december,T. januar,11. febru-

ar og 11. marts.

Pris: 40 kr. for 7 gange

Litteratur os Film

Bio klubben
Så er der endnu engang dømt hygge i mørket. Vi kører samlet til Varde, ser film og efier-

følgende skiftes vi til at gi' kaffe.

Den første film er "Klassefesten3" (dansk komedie) og vises søndag den 9. oktober i

Varde Bio.

Derefter aftaler vi i fællesskab den næste film. Sæsonen slutter ca. sidst i marts

OBS: Tilmelding senest en uge før forestillingen af hensyn til billetbestilling

OBS: Den første og sidste gang tager vi ud at spise inden filmen

Start søndag den 9. oktober ca. kl. 18.00

Pris: 40 kr. (6ngangsbeløb) + billetpris.

Litteratur
v/Lars Bom, Tistrup

Vi mødes og snakker om en bog vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.

Første bog er dog valgt.

TILMELDING senest 11. september af hensyn til bestilling af bøger

Start tirsdag den 1 1 . oktober kl. 16.00 - 18.00 på "Hjemmet" i Horne

Øvrige tirsdage: 8. november, 1 3. december, 1 0. januar, 21 . februar og 14. marts

Pris: 395 kr.

Itladlavnins

Madlavning for mænd
v/Mona Burgdorf Lorenzen

Spændende madlavningskursus, hvor man kan lære alt fra stenalderkost til gourmet

mad. lntet er for dagligt og intet er for fint

Start tirsdag den 4. oktober kl. 18.30 - 21.30 på Tistrup skole (fuldt booket)

Pris: 450 kr. + materialer (lige uger)

Start tirsdag den 10. januar kl. 18.30 - 21 .30 på Tistrup skole (fuldt booket)
Pris: 450 kr. + materialer. (lige uger)
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Madlavning for mænd
v/Kirsten Hansen

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,

Start onsdag den 5. oktober kl. 19.00 - 21.45 på Horne skole
Derefter følgende onsdage: 2. november, 7. december, 4. januar, 1. februar og 1 marts
Pris:400 kr. + materialer

Madlavning for mænd
v/Karina Jørgensen

Spændende madlavningskursus hvor man kan lære alt fra stenalderkost til gourmetmad.
lntet er for dagligt og intet er for fint

Start tirsdag den 1 1 . oktober kl. 18.30 - 21.30 på Tistrup skole
Pris: 450 kr, + materialer for 5 gange inden jul (ulige uger)

Start tirsdag den 3. januar kl. 18.30 - 21 .30 på Tistrup skole
Pris: 450 kr. + materialer for 5 gange (ulige uger)

Madlavning for mænd
v/Kirsten Lærke Hansen

Spændende madlavningskursus hvor man kan lære alt fra stenalderkost til gourmetmad.

lntet er for dagligt og intet er for fint

Start onsdag den 1 2. oktober kl. 18.30 - 21 .30 på Tistrup skole (fuldt booket)
Pris: 450 kr. + materialer (ulige uger)

Startonsdag den 4. januar kl. 18.30 -21.30 på Tistrup skole (fuldt booket)
Pris: 450 kr. + materialer (ulige uger)
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HORNE PENSIONISTFORENING - PROGRAM

2016
17. oktober kl. 14-17 70-års jubilæum på Horne Kro (se indbydelse)
24. oktober kl. 14 Foredrag v/Hans Kjær. Emne: rollemodeller
31. oktober kl, 14 Foredrag v/Kirsten Madsen. Emne: Fra københavnertøs

til bondekone
7. november kl. 14 Tøjbussen v/Pasgård
14, november kl. 14 Lydbilledforedrag v/Mette og Paul Nørup. Emne: en

langsom rejse fra Esbjerg til Rom
21. november kl. 14 Foredrag v/Keld Frederiksen. Emne: Et liv med splittet

sind
28. november kl. 14 Film og foredrag v/Leo Aaman. Emne: Azorerne
5. december kl. 14 Julehygge med musik v/Lone Hansen og Siva julemusik

2017
9. januar kl. 1 4 Sang - caberet v/Notabene
16. januar kl. 14 Film og foredrag viGudrun og Søren Sørensen. Emne:

Hvor Nilen vander Ægyptens jord

23. januar kl. 14 Foredrag v/Erik Dyhr. Emne: Arbejdsår ved Lego - et liv
i leg

30. januar kl. 14 Fortælling ved præst Morten Thaysen
6. februar kl. 14 Lysbilledforedrag v/Heine Fricke, Esbjerg. Emne: Nytter

det noget, du hjælper i Rumænien
13. februar kl. 14 Fortælling fra kriminalforsorgen v/Lis Vig

20. februar kl, 14 Foredrag v/præst Lars Bom. Emne: sjælesorg
27.februarkl.14 Foredrag v/Arne Rolighed. Emne: senior og sundhed
6. marts kl. 14 Underholdning med harmonika og sang v/Mona og

Henry

13. marts kl. 14 Generalforsamling og bankospil

Møderne afholdes på Hornelund Plejecenter
Mandage fra kl. 14-16 foredrag m.m. og fra kl. 16-17 kortspil

Pris: 20 kr. for kaffe og foredrag.

DererbowlinghvertorsdagiVardefrakl.9-10'Pris55kr.forbowlingogkaffe
Alle er velkomne.

Bestyrelsen: 1

Ellen Damsgaard tlf. 7526 0663 / 2014 7563
Erik Sørensen tlt.7526 0215
Hans Thomsen tlf ,75260203
llse Harmsen tlf. 3030 2502

Elly Jensen tlf. 7526 0320 I 51212926
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Sdr. Mallevej 15' Horne'6800 Varde 'www.sdr'malle.dk
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AFETERIA
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Mødelokaler op til ca. 100 Pen.
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sKo. qAMETø|. HERRIIøf

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

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

Onsdag den 21. september k1.9,00 - 11.00 i Horne Hallen.

Motion, samvær og hygge

Gymnastik fra 9.00 til 9.50 ledes af Jette Poulsen

Kaffe.

Derefter er der frit spil, efter hvad du har lyst til. Alle kan være med, det er motion på

egne betingelser, - ingen aldersgrænser og der er rigtig mange muligheder.

Pris for deltagelse frem tiljul 200 kr.

Kaffe 15 kr. (det er frivilligt, om man vil have kaffe.)

Kom og prøv om det er noget for dig, vi har det så hyggeligt sammen.

SES: Bente, Grethe Jette/HlF

HORNE IDRÆTSFORENINGS MELLEMRÆKKEHOLD 1951

Dette holdbillede ved Horne Sognearkiv eksisterer et eller andet sted, men Sognearki-

vet har det ikke. Derfor efterlyser vi billedet.
Horne Soqnearki

Sqntrtit*r
Vi udfører havearbe.ide, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse

og har maskiner til udlejning.

Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, bore-

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

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Mobil
Karl Brian

25209096 21820340
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SPONSORKRONER FRA OK BENZIN/DAGLI'BRUGSEN HORNE

Dagli' Brugsen, Home og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne

ldrætsforening. I det netop afsluttede år er der blevet slået rekord, og det blev til hele

20.812,27 kr. til Horne ldrætsforening fordelt på 19 nye aktive solgte kort, brændstof-

salg, el-salg og mobilsalg

Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere stadig bruger deres benzin-

kort, som de har erhvervet i Dagli' Brugsen, Horne og ved benzinstanderen ved Dagli'

Brugsen, så Horne lF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgå-

ede sponsoraftale. l

Husk at anvende dit coop-kort først ved tankning med OK-kort, så optjener du også

medlemspoint til køb hos Coop.

Hvis du er i tvivl om, om dit kort støtter Horne lF kan du besøge OK-standen på Torve-

dagen og få lavet et nyt. Du er naturligvis også velkommen på OK-standen uden udskift-

ning af kort - OK har helt sikkert en lodtrækning du kan deltage i.

Vi iger tak for bidraget fra Dagli' Brugsen Hoine og OK, og tak til I der har erhvervet etl
kort ved tanken/Brugsen i Horne og som derved er med til at støtte Home lF. i

På vegne af SponsorudvalgeVDora Harck

DAGLI'BRUGSEN I HORNE . TILBUD

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Fredag/lørdag

Coop flerkornsrugbrød
al ost

10 stk. blandet frugt
1 franskbrød og 1 rugbrød
nybagt fra bageren

bland selv slik, 100 gram

COOP . stk

10 kr.

30 % rabat

15 kr.

26 kr.

7,95 kr.

12kr.

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.
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Du ringer direkte...
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som
du ringer direkte tit, når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så kontakt mig!

Anette Foss Kristensen

Ttf. 9682 1651
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KFUM SPEJDERNE I HORNE v
Sommerlejren blev som noget nyt, en centerlejr i Assenbæk. Vejret var rigtig dansk

sommervejr med solskin, regn og vind Fra forældre, børn og ledere, lyder det til at have

været en rigtig god oplevelse. Mon ikke vi prøver det igen en gang.

Tirsdag den 16/8 havde spejderne oprykningsceremoni på Knuds Plads. Arrangemen-

tet startede med at vi grillede vores medbragte mad og hyggede med fællesspisning.

Derefter var der oprykningsceremoni og uddeling af årsstjerner. Som gruppeleder vil jeg

gerne sige rigtig mange tak for indsatsen det sidste år, til både Grupperødder, ledere

og tanter på de forskellige lejre.

Spejdermødeme starter i uge 34 som følger:

Bæverne (BH klasse og 1, klasse) harførste møde den 23/8 kl. 15:30-17:00.

Ulvene (2. klasse og 3. klasse) har første møde den 2218 kl. 16:00-1 7:30.

Juniorer, Spejdere og Seniorer (fra 4, klasse), har første mødedag 2418k\.18:30-20:30.

Næste sommer byder på en rigtig stor, fælleskorpslig spejderlejr i Sønderborg. Lejren

er for de 10-17-årige. Bæver og Ulve bliver ikke snydt, vi finder på noget andet spæn-

dende tildem.
Simonsen

tf
ib?iderne

tf
lbiåjderne

Hvem er vi:
Vi er en lille gruppe frivillige, der sælger brugte ting og

sageq hvor salget går ubeskåret til
HORNE SPEJDERNE,

sÅ Hna Du NoGLI BRUGTE MøBL[R-PoRcELÆN-KRUKKER"cLAS-
LIGE'røi-LY5 M.M.

sÅ Rrrue ENDtrlG vi MoDTAGER/l{tNTIR GrRNE

Tn rHoMAS 732,73]36 Et"tFR CLÅLi5 31340419

vr rn ocsÅ pÅ tncta0ur
HORNE.TISTRUP 5PE.}DTRN[S LOPPEMARKID

Vi har åben tra kl 9-1?
Hwr den 1. spndag i måneden fra marts til december

På Hindsigve, 29, Horne, 6800 \årde

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

B- anlcoklubben
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SKT. HANS FEST IVIKINGELUNDEN

Til trods for at det havde regnet meget i dagene op til, viste vejret sig fra sin pæne side,

og det havde lokket mange til Skt. Hans fest med bålafbrænding og båltale i Vikinge-
lunden.

Sogneforeningen vil gerne takke Spejderne for samarbejdet, Anni Thomsen for en god

båltale og SFO-Myretuen for at levere heksen til bålet.

TO HORNE-PIGER HAR FAET EN PH.D.

To Home-piger har forsvaret deres ph.d. afhandlinger,

Anne Kathrine Pihl Vadgaard er antropolog og har været ph.d. studerende på lT-

universitetet i København. Hun fortsætter i en kombineret forsker- og undervisningsstil-

ling på lT-universistet.

Lene Heiselberg er cand.mag. i medievidenskab og er ansat som mediefcrsker ved

Danmarks Radio.
TILLYKKE

rDqr@
Horne - Gør&t med et snil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

g-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornehmd 17, 6800 Varde 7526 0144
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På billedet ses fra venstre Martin lbsen, filialdirektør i Andelskassen iVarde, Sigurd Møller, ,

formand i Horne lF, og Eva Plauborg Pedersen, kunderådgiver i Andelskassen i Varde.

HORNE IF OG ANDELSKASSEN HAR FORLÆNGET SAMAR-

BEJDET

Horne lF harforlænget sin hovedsponsoraftale med Andelskassen iVarde. Det betyder,

at det HTS-hold, som har hjemmebane i Horne, fortsat vil have Andelskassens logo på

trøjerne, Holdene i HTS, der er placeret i Serie 1,4 og 6, har efter tur hjemmebane i

Tishup, Sig og Horne, og i efteråret er det altså serie 6-holdet, der huserer på Horne

Stadion.
- Vi er glade for aftalen med Andelskassen, for det er en vigtig del af vores grundlag for
at kunne virke som forening. Vi er kommet lidt højere op i rækkerne, end vi har været i

mange år, så det er fint at kunne vise Andelskassen{røjerne frem, siger Sigurd Møller,

formand i Home lF.

Også i Andelskassen er der glæde over den nye aftale.
- Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Horne lF, som er en god klub, der er et

stort aktiv for sit lokalområde. Derfor er vi glade for at kunne fortsætte som hovedspon-

sor, siger Lona Linding, der er gruppeleder i Andelskassen i Varde.

Foruden trøjesponsoratet samarbejder Horne lF's og Andelskassen i Varde om sportsu-i
gen i Horne. På programmet er blandt andet Andelskasseløbet, der giver alle interesse-
rede mulighed for at løbe eller cykle penge hjem til sporten i Horne.
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

21.08.16 kr.09.00
28.08.16 kt. 14.00

04 09.16 kr.09.00
friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

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

Stavskær Autoteknik
Er et mindre Autoværksted i nærheden af Horne

Lars Bo Pedersen Sdr. Stavskærvej 45

Ring venligst for en aftale, så er der ingen, der kører forgaeves

Tlf:2122 0647

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvei 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6æ2 - hephorne@smail.com I

VINTERSFMT
KRÆMTIERGADE 9 . VARDE

TLF.75221414

. 
SINDBEBG TøI'MER}IANDEL øLGOD

Nøne A116l - 6870 øaEcrl -TlL 75 244f-33
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sept

aug.

dec.

febr.

20,08.2016

26.08.2016
28,08.2016

01 .09.2016
10.09,2016
10.09.2016
1 1 .09.2016
13,09.2016
14.09.2016

18.09.2016

21 .09.2016

24.09.2016

27.09.2015
28.09.2016
08.10.2016
12.10.2016

17,10.2016
23,10.2016

29.10.2016
04.1 1 -

05,11,2016

08,11.2016
09.1 1 .2016

09.11.2016
23.11.2016

01.12.2016
02.12.2016
14.12.2016

18.12.2016
03.02.2017

AKTIVITETSKALENDER 201 6
Torvedag

Grillarrangement. Dagli'Brugsen

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Lysfest i Ølgod. Havekredsen

Havens dag hos Friis' Planteskole. Havekredsen

4H dyrskue
Abent fitness. HGF

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Høstfest på Hornelund. Hornelunds Venner

Kirkekaffe i Kirkehuset. Menighedsrådet

ldræt om dagen starter
Høstfest

Svampetur. Havekredsen

Salmesangsaften. Menighedsrådet

Arsmøde 4H

Sangaften. Hornelunds Venner
J ubilæumsfest. Horne Pensionistforening

Modeltog i Hornehallen

Halloween.4H

Aktivnat. 4H

Menighedsrådsvalg

Sangaften. Homelunds Venner

Juledemonstration Glasgården, Ølgod. Havekredsen

Julehygge i Horne. Havekredsen

100 års fødselsdag. Dagli Brugsen

Julefest. 4H

Sangaften. Hornelunds Venner

Juleoptog. Sogneforeningen

Generalforsamling. Horne Jagtforening

okt.

nov.

Nr.348
Stof senest lørdag den 1O. sop. Omdeles senest den 24. sep.

Nr. 349. (Aktiviteter i julemåneden)

Stof senest lørdag den 5. nov. Omdeles senest den 19. nov.

i HORNEPOSTENS REDAKTION
I girth. Scnmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, lll. 7 522 0367, &meoosten@bbsvd.d k

Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074

iLeif Søndenskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
rKurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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