
trt|.lrLæ^ !r. ^ ^ - rr rltl)!!!! tllllrllli Artt'aLrtl' a

45. årgang nr. 348 *epJolrL 2O{0
-lrlt:!! r I I !i l, t :! a-tYyt---'-+tvart'l l l! ^-=r r ! .-t

NYT NYT NYTTII

KIRKENS BøRNE.KLANG
fra den 30. september 2016 kl. 14.20 - 7 fredage

Jeg vil geme invitere børn fra Horne sogn til noget nyt og håber, at det har bømenes
interesse:

Hvis du gerne vil lære noder, prøve at spille på instrumenter som blokfløjte og klaver,
lave ryilne, synge salmer og illustrere dem med bevægelser og tegninger, og ikke
mindst at lave nogle andre kreative ting, så det er noget for dig.

KIRKENS BØRNE-KLANG er for bøm fra 0. kl. og op ad.

Vi starter på fredag den 30. september 2016 og fortsætter til og med den 18. novem-
ber 2016, i alt 7 fredage, da vi holder fri i uge 42.

Vi mødes lige efter skolen kl. 14,20 i kirken. Vi kan aftale, om bømene skal hentes ved
skolen. Vi slutter kl, 15.30.

Der bliver serveret en forfriskning. Det er gratis at deltage,

Selvom der i første omgang ikke er plads til så stort et hold, så er alle interesserede

børn meget velkomne.

Hvis du geme vil vide noget mere, må du geme kontakte mig på e-mail: rmkor-

bas@gmail.com eller evt. på tlf. 60 13 66 67.

Roma * orqanist i Home kirke

SKAKFORENINGEN

Er der nogle i Home, der er interesseret i at spille skak? Vi gør et forsøg.
Vi mødes i Horne Hallen den 6. oktober, 3, november, 1. december, 5. januar, 2. febru-
ar, 2. marts og 6, april. Alle dage er første torsdag i måneden fra kl, 9 til kl, 12.

Vi holder en pause kl. 10, hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe for 25 kr,

Vi skal selv medbringe skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding, alle er velkommen.
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HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 24. september 2016 kl, 18.30 - 01

Kom til årets høstfest i hallen - ALLE er velkomne
Musikken leveres i år af lysf E Nyhoe

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

HUSK at reservere bord senest torsdag den 22. september på tlf. 7520 0352.
HU$K af medåringe servics og besfit

Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen,
Fitness,

MODELTOG I HORNEHALLEN

lgen i år åbner vi dørene for publikum, når vi for 5. år afholder udstilling af modeltog
m..m.

Det har efterhånden bidt sig fast i Horne og omegn, at vi, måske lidt specielle hobby-
folk, fylder en hel sportshal med tog i alle stønelser. lkke mindst for at vise jer, hvad vi
går og sysler med i fritiden, men også for at have en hyggelig weekend med samkørsel
af forskellige anlæg m,m.

Arrangementet finder sted søndag den 23. oKober fra kl, 9-16, hvor der både er
fonelninger, køb, salg og bytte af nye og brugte tog. Modeltog og tilbehør til mange
stønelser.

Der er også mulighed for at købe mad og drikkevarer i cafeteriel,
Vi holder humøret højt og glæder os til at se jer.

lnfo om ananqementet, kontakt Klaus Balzarsen, tlf. 4014 7741.

REVYEI\ 24rc
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den

12. november.
IIer fyrer vi HIF REVYEN af, samtidig med at

Idrætsforeningen afslutter året.
Lørdag den 12. november kl. 19.30

I llorneHallen
Vi ses

Hilsen HIF os Rew holdet.
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GENERALFORSAMLING

Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. oktober 20{6 kl, 19,30 i Horne Hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægten.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bes$relsen i hænde senest 15. oktober.
Horne

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING

Onsdag den 23. november 2016 kl, 19,00 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægten.

Fonslag, der ønskes behandlet på generalfomamlingen skal være formanden i hænde
senest den 14. november 201 6.

ldrætsforeningen ophrdrer medlemmer til at møde op for at vise interesse om forenin-
gen.

Horne ldrætsforenino viSiourd Møller

€

SALMESANGSAFTEN I TISTRUP KIRKE

Menighedsrådene i Tistrup, Hodde, Thorstrup og Home er gået sammen om at anan-
gere 2 salmesangs-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,

KIRKEKAFFE EFTER GUDSTJENESTEN DEN 20. NOVEMBER

Det nuværende menighedsråd har sidste arbejdsdag den 26. november. Det vil vi ger-

ne markere med kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 20. november kl. 9,
Alle er velkomne.

hedsrådet

HAVEKREDSEil

Tirsdag den 27. september 2016: svampetur ved Hoveni

Onsdag den 9, november 2016 kl, 19.00: Juledemonstration på Glasgården
Onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00: Julehygge på Home Skole

STøTVORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



TIL FORÆLDRE, HORNES BORGERE, FORENINGER OG INTE-

RESSEREDE

For at understøtte aktiviteteme i vores institutioner og fremadrettet udvikle muligheden

for det gode børneliv i Horne, inviteres alle interesserede til

stiftende generalforsamling for

Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge institutioner
Mandag 10/10 2016 på Horne Skole kl. 19.00-20.00

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2, Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Forslag tilog afstemning om vedtægter

5. Valg tilbestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Evt. indkomne forclag

8. Eventuelt

Vedtægtsforslag sendes til forældre via Skoleintra og tabulex og kan der ud over
findes på Hornes hjemmeside: www.horne-varde.dk

Eventuelle fonslag sendes til arbejdsgruppen nedenfor senest 4 dage før den stiftende
generalforsamling.

Ønskes mere information kan følgende kontaktes: Trine Østergaard: trinebon-

de@hotmail.com, Holm Lykke Jensen: holmlykke@qmail.com eller Anja Kristensen:

KORT NYT FRA B

Byrådet har netop indgået budgetforlig. Det væsentligste for
vores område omhandler skole og institutionsområdet, som
holdes fri for besparelser i 2017.

Samtidigt starter kommunen nu pigecamps op for udfordrede
piger i 5-6 klasse, Det er turboforløb i lighed med de såkaldte
"drengecamps", men målrettet pigernes behov.

Der er også afsat flere penge til udviklingsplaner. Der er ikke noget der tilsiger, at min-
dre bysamfund ikke kan være med, Kommunen hjælper til i processen, der ligger flnt i
forlængelse af både det arbejde "Vision Horne" afsluttede for nogle år siden samt det
pågående arbejde med "Blomstrende Landsby". Blot til inspiration!

Med hilsen Leerbeck
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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 værfrisk og mød op!

Motionister med opstart den 5. september 2016
Mandage k|,18.00-22.00 og onsdage kl. 15.00-16.00.
Der er stadig ledige banetimer at få om mandagen. Ring og forhør nærmere på
telefon 4068 6008 - Anita Hansen.

Vi serfrem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson.
Badmintonud

mw

BILLARD

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.

STILLINGEN FOR VETERANER EFTER 15 RUNDER
Hold Målscore Polnt
ØBfiF 92 46-20 26

19EFB 3&18
AIslev 32-31 18

Home u-29 16

Ribe 31-24 15

Tiæreborq 22-25 13

Næsbierq 25-31 13

sB 94 18-34 o

Varde lF 26-40 B

Andrup 2440 6

ms

ANDELSKASSEN ER HOVEDSPONSOR FOR HORNE IF

Home ldrætsforening vil geme 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 fodboldhener spille
med trøi af Andelskassen.
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IDRÆT OM DAGEN

Onsdag den 21. septemberkl.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 JettelHlF

Back to the 80'" håbå
Så er det tid til et gensyn og genhør med ds glade 80'ere

I Horne Hallen lørdag den 4, februar 2012

Med følgende program:

Kl. 18,00 starter vi med en lækker 2 retters menu

Forret leveret af Horne Kro

Hovedret leveret af Horne ldrætspark

Kl. 20.00 går Karsten Knudsen på scenen -
Kl. 21.30 spiller Flash Back 80 op til dans -

Her er muligheden for at feste sammen med familie, nabosr, venner, bekendte, arbejds,
kollegaer og mange flere. Lad os holde firmafesten eller måske er det årets gaveidå.
Du kan tilmelde en gruppe, og vi vil sørge for, at I kommer til at sidde sammen, eller du
kan selv tilmelde dig på : hhhl6@hotmail.dk

Pris pr, billet 400 kr. inden ,l. januar 2017 . ved betaling herefter 425 kr.
lndbetaling til kto. 7725 - 1007215

Vi glæder os til at se dig og gerne i dit bedste B0'outfit, men dog ingen betingelse.
Anangør: Home ldrætsforening og Horne ldrætspark - svend Jensen, Jens Hansen,
Søren Dahl, Brian Hansen og Hanne Haaning (29 8Z 04 41)
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Er du klar parat? - Vi søger et sponsorat!
"Guldgruppen' Bømehavens støtteforening sælger

igen i år skrabejulekalendere til fordel for Horne

Bømehave - Så hvis nogle fra det lokale erhvervsliv

eller private vil støtte os - Kontakt da Dorthe Kristen-

sen på mail: dorthekristensen.nicolai@qrnail.com

SKOLETANTER OG .ONKLER SøGES TIL AFD. HORNE

Hvad er en skoletante/onkel
Skoletanter og skoleonkler har været en del af Brorsonskolen siden

sommeren 2009. Ordningen har siden bredt sig til Lykkegårdsko-

len, Sct. Jacobi Skolen, Outrup $kole og nu også afd, Tistrup Sko-

Je. De voksne kan skabe tryghed og give omsorg for de elever, der

lige trænger den dag. Onkler og tanter skal nemlig ikke gøre noget

- de skal bare være der, og måske støtte og rose lidt ved lektie-

læsning. De skal ikke være hverken pædagoger eller støttelærere,

men bare en stabil voksen, som har lyst at være noget for nogle

bøm.

En frivillig binder sig kun til at deltage ån formiddag 0m ugen itiden 8.15 til 12.00 - eller

hvad vi aftaler, der passer jer bedst samt til et månedligt møde af en times varighed.

De frivillige er altid sammen to og to, ved sygdom, fridag eller ferie giver man bare be'
sked om man ikke kommer, gerne så tidligt som muligt,

Tæt kontakt
Skoletante/onkel projektet bidrager til en tryg skolestart for de bøm, der har brug for lidt

ekstra omsorg, når dagen lige driller,

En tante eller onkel får en tæt kontakt til de børn, der færdes i indskolingen og vil hurtigt

mærke, at børnene er tillidsfulde og betragter jer som ekstra bedsteforældre, de altid kan

gå til og søge støtte og trøst hos. Man vil mærke, at man gør en forskel for nogle børn.

Du er velkommen til, at ringelskrive eller komme forbi, hvis du vilvide mere.

Anne Øbo - Mobil: 21160016 eller mail anob@varde.dk

6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag 13.00-l 7.30

Lørdag l0-12
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368, mail
a srr? farmors un i vers.dk
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BRUGSEN INFORMERER

Det blev fredag den 26. august, - dagen hvor vi skulle afholde grillanangement på p-

pladsen. Vejret viste sig igen i år at være helt perfekt til arrangementet, trods bygeme

lurede. lkke færre end 223 havde købt billet til aftenen, - det var super flot. TUSIND

TAK for det.

Ulrik Thøstesen sørgede for hyggemusik, mens to grise blev spist sammen med kartof-

felsalat og satat. Erling Jenseri havde tr:aditionen tro lavet sang til aftenen'

Der blev udtrukket 10 stk. gavekort af 100 kr. til køb i Brugsen.

Martin takkede for opbakningen til aftenen og til den gode kundestrøm til Brugsen i dag-

ligdagen. Han kunne allerede løfie sløret for et rigtig godt resultat indtil videre i Brugsen i

2016.
Ved infomødet i foråret orienterede Martin om evt. "ansigts-løftning" af vores Brugs til

næste år. Til grill-aftenen kunne han berette, at vi allerede i år får "shinet" Brugsen op, '
til stort bifald fra gæsteme,

Bestyrelsen har besluttet, at det nu er vores tur til at få en pænere butik og bedre indret-

ning af butikken. Butikken har bidraget positivt økonomisk til foreningen, siden Martin

kom som uddeler, - det bør værdsættes, hvilket det også bliver. De (foreningen) er im'
poneret af vore resultater.

Tegningeme og planen er endnu ikke færdiggjorte, men sikkert er det, at vi desværre

bliver nødt til at lukke butikken ca. en uge, da renovationen bl.a, omhandler helt nyt

gulv. lnventaret skal ud, nyt køl og frost skal ind samt belysningen bliver udskiftet til

ånergibesparende led pærer. Det ender nok med, at butikken nærmest bliver vendt på

hovedet, så vi ikke kan finde rundt i starten, men det går nok. Vi håber at kunne tømme

butikken i slutningen af oktober og holde lukket første uge i november, men følg med i

info i butikken, når vi nærmer os tidspunktet.. Meget spændende bliver det, Vi håber

på kundernes forståelse for roderiet, som vi ikke kan undgå, men lover det bliver rigtig

godt, når det er færdigt, Måske bliver der ekstra gode tilbud, når varerne skal ud af bu-

tikken, for at gøre plads til håndværkerne?

Traditionen tro blev der uddelt isvafler til deltageme, og Martin sluttede aftenen med at

sige TAK for OPBAKNINGEN ved at oplyse at der dagen efter ville blive givet 22'3%

rabat på alle varer! (223 solgte billefteri Det gav $TORT bifald blandt deltagerne, og

det gav også stor flot omsætning i Brugsen dagen efter.

Tak til kunderne for trofasthed og loyalitet over for Brugsen og at I kom til GRILL'
aftenen (vi gentager naturligvis succesen til næste år).

Tak til Ulrik for musikken og underholdningen, tak for sangen Erling Jensen.

Når 100 års fødselsdagen {Horne Brugs) skal fejres den l. december har vi fået

"en helt ny butik".
Vi glæder os/ Martin - Britta og Linda
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HORNE PENSIONISTFORENING - PROGRAM

2A16
17. oktober kl. 14-17
24, oktober kl. 14

31. oktober kl. 14

7. november kl. 14

14, november kl. 14

21, novemberkl.14

28. november kl. 14

5. december kl. 14

70-års jubilæum på Horne Kro (se indbydelse)
Foredrag vlHans Kjær. Emne: rollemodeller
Foredrag v/Kirsten Madsen. Emne: Fra københavnertøs
til bondekone
Tøjbussen vlPasgård
Lydbilledforedrag v/Mette og Paul Nørup. Emne: en
langsom rejse fra Esbjerg til Rom
Foredrag v/Keld Frederiksen. Emne: Et liv med splittet
sind
Film og foredrag v/Leo Aaman. Emne: Azorerne
Julehygge med musik v/Lone Hansen og Siva julemusik

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.

Der er bowling hver torsdag i Varde fra kl. g-10. pris s5 kr. for bowling og kaffe
Alle er velkomne.

Du ringer dir*kte...
i Skjern tsank har du en fsst rådgiv*r, snm
du ring*r direkte tit, når du har behrv f*r
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så k*ntakt migl

Ånelt* Foss Krist*nsen

Tlf. s68r 16s1
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HORNELUNDS VENNER

Dato for sangaften i 201612017 er følgende:

12. oktober - 9. november - 14, december - 1 1. januar - 8. februar - I marts - 12.

april,
Hornelunds Venner

PRÆMIEWHIST I HORNE ffi

Vi starter med præmiewhist den 22, august kl. 19.30 \ '
Der spilles i lige uger indtiljul.
Så hvis du har interesse for whist så kom til PRÆMIEWHIST i HORNEHALLENS mø-

delokale.

::i:T:::::n:T}:i.'il' &e
Alle er velkommen, det er en hyggelig eftermiddag.

Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, som kan købes for
25 kr.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores teg-

ning og salg af medlemskort for sæsonen 2015/2016 og håber på fortsat stor opbak-
ning.

Homelunds Venner er glade for denne støtte, og skulle der være nogle, der gerne vil

være medlem, kan man altid henvende sig til formand Svend Bruun, eller ved et af vore

anangementer.

Er der nogen, der geme vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores marked, er I vel-

kommen til at aflevere det til Mary på Homelund den 22, eller den 24. november om

formiddagen.
Hornelunds Venner

HERREDS SENIORKLUB i

Den 12,-13. november: Juletur til København. Vi skal se Tivoli julepyntet og i teater.
Endelig program senere.
Tirsdag den 6. december kl. 16.30: Grindsted bowlingcenter, bowling, spisning og
pakkespil:Tilmelding Karen og Helge Linding 7526 0180 / 6047 1580 senest 1. decem-
ber.

STøTVORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 11



TRO DET ELLER EJ, MEN VI ER BEGYNDT AT TÆNKE PA JULEN 6 a
-sÅRESERVERDAToEN NU 3*å
GCID MAD og JULEMARKED
Onsdag den 23. november 2016 kl. 18.30 tages der hul på juleriet.
Familie og Fritid vilgerne invitere dig/jer til en hyggeaften på Horne Kro.

Der vil blive serveret en dejlig menu, som Kirsten har tryllet frem, og der vil være jule-

marked med boder, hvorder kan gøres en god handel.

Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i bodeme, vil der være ame-

rikansk lotteri med mange flofte gevinster.

Vi vil gerne give plads til alle, så hvis du har tilmeldt dig og også har fremstillet lidt

hjemmesyssel, som du har lyst til at sælge, så er der også en plads til dine ting.

Ønskes en hel bod (et bord) så kan det selvfølgelig også lade sig gøre, Hvis du ønsker

at have noget med på markedet, så vil vi gerne vide det i god tid, senest den 18. no-

vember 2016.

Kontakt Mamse Pontoppidan på mail: Bienemose@hqtmail.dk for at få en bod.

Tilmeld dig til denne aften nu, mens du husker det eller senest den 20. november 2016

til Ruth Jensen på mail: iensen.eqehave@bbsvd.dk
Vi glæder os til at se jer alle.

Familie & Fritid

FAMILIE & FRITID

Vi har planlagt et besøg med rundvisning på Flensted i Skovlund.

ffi* :: ;;j' 
kryds kaenderen

@
allerede nu,

Den 28. marts 2017 er der planlagt et besøg

hos Bunger Keramik i Agerbæk,

Op til påske forvandles Bunger keramik's butik

til det rene hønsehus. Der vil være høns i mange

former og farver på hylderne,

oBs il
Hvis du ønsker at købe medlemskort til Familie & Fritid, så kontakt Ruth Jensen på

mobil 30 26 08 78 efter kl. 17.00. Ruth vil så komme forbi med medlemskortet til i

12 STøTVORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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HORNE GYMNASTIK OG FITNESSII

Så er vi klar til sæson 201612017

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

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

holdene begynder.

Bemærk - nyt tiltag - "Træn med en makker" - se beskrivelse

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

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

kan få lagt et program, hvis man ønsker at træne individuelt ifitness'

Kontortid: onsdage fra kl. 16.45 til 17.15

Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt.

ændringer i kontortid.

Hver måned trækker vi 3 præmier på de fremmøde-boner, der er i postkassen ved

fitnesslokalet.

Følg os på wvqw.horn e'v \rde'dklfrilid

Evt, spørgsmål kan rettes til:
Berit Gram '. 21226801

Hanne Burkarl 2094 0469

Trine Gram 5127 5798

Lene Jensen 4025 4977

Eller mail Lenebrianhansen@qmail.cor.n

ls
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Mand I Tirsdao:

17.00-18.00

ei
Kirsten

Fitness lokale

16,30 - 17.30
Lopperne * Monika, Rikke

Sia, Batilde, Helle,Sara og
Marie hjælpere på Lopper
&Bh.kt,-2. K
17.45 * 19.00

Bhkl. - 2. kl. og

3. -5. kl. spring, gymnastik

og bevægelse

Lene & Brian m.fl.

18.00 - 19.00

$ffmrung
Holger

Soinnino

17.00 - 18.00

Forældre/barn

Anne Mette og Louise

17.30-18.30:

$.'$.$*6
Aksel

Soinnino

s
Dans/gymnastik

18.00-19.00

3.-6. kr.

Laura oq Mai

fiI,ø.tl.ltl

19.00-20.30

Y.o.ga*

Lena og Trine B.Ø.

19.00 * 20,00

Træn med en makker

Fitnesslokale

Danslgymnastik

19.00 - 20.00

7. kl. og opefter

Laura og Maj

19.00-20.00

$sinffi
Dora/Susanne

Soinnino

HORNE GYMNASTIK OG FITNESS .zA$NOfi

Ret til ændringer forbeholdes

Spinning begynder i uge 36.(5, - 9. sept,) Yoga i uge 37 (13. sept.)og
børneholdene, cirkeltræning og åben træning begynder i uge 39 (26. - 30. sept.)

rt0ltf

M

M,fr Lr{E T'EIE NS Z ONE TE RAPI
BALANCE r KROPQG S.LSL

Zoneterapibehandling, Kranio Sakralterapi, muskelmassage, behandling af muskell
sportsskader og Reiki Healing.
TrDsgEsrtlune pÅ TLF. NR. 23293184

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne,6SOO Varde.

danmarkl RAB



Horne Gymnastik og fitness
Beskrivelse på gymnasti k og fitnesshol d 2016117

NYT - NYT
Træn med en makker- Åben træning for kvinder
Efter opfordring fra medlemmer. Har vi valgt at lave en aften i ugen, hvor medlemmer kan
komme i et bestemt tidsrum og træne inde ivores fitnesslokale.
Der vil ofte være en instruktør til stede, som kan spørges til råds i forhold til øvelser med
redskabeme og enkelte gange vil der blive afuiklet f.eks, cirkelkæning eller funktionel træning,
hvor instruktøreme vilgennemføre en træningstime med de forskellige fredskaber.
"Træn med en makke/' er også baseret til de medlemmer, der motiveres bedst til at komme
afsted tiltræning, når andre deltager.
Tag en makker med eller kom alene, for det kan være din nye makker findes til åben træning.
For at deltage kræver det, at man har medlemskab til fitness,

Danslgymnastik
Endnu en gymnastiudanse sæson er på vej og vi er som trænere Maks klar på at give den
gas igen iår.
I år vildans og gymnastik blive kombineret. Der vil I lighed med sidste år være to hold, et for Z
klasse og opefter og så et for 3.- til 6, klasse. vi glæder os til en sjov, udfordrende og
hyggelig sæ$on 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 bøm ta' morog far ihånden og kom og væ/ med.
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.

Lopperne - piger og drenge - 4 og 5 årige - (skat fylde 4 år inden nytår)
vi arbejder med leg, bevægelse, sang og rytmik og selvfølgelig tons og tummel på måtter.

$pring, gymnastik og bevægelse . piger og drenge - Børnehavekt., 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 fonkellige 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 tilafspændingen.

lr.t
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Cirkeltræning i fitnesslokale
Vi tilbyder et hold i Cirkeltræning.
Der arbejdes med opvarmning og derefter forskellige stationer i fitnesslokalet.

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

$pinning
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage, og træningen foregår i spinningslokalet i

hallen.

Horne Gymnastik og Fitness -
Kontingentpriser efterår 2016 - forår 2017

Hold 291612017

ForældrelBarn inkl. T-shirt til oovisnino 600 kr.

Loooeme inkl. T-shirt til oovisnino 500 kr.

Springlbevægelse for bhkl. - 2. kl. og 3. - 5. kl. inkl. tøj
tiloovisnino

550 kr.

Dans/qvmnastik inkl. tøi til opvisninq 550 kr.

1/1 år kun fitnesslokale 1.600 kr, ekskl. sninnino

Månedskort fitness 200 kr. ekskl. spinninq

1/1 år fitness oo hold 2,200 kr.

Månedsfitness oq hold 250 kr.

Yoqa 700 kr.

Cirkeltrænino i Fitness 700 kr.

Cirkeltrænino + Yoca 1.000 kr.

Spinninq/lndoor cvclinq - sæson 1. sept. - f . iuni 1.200 kr.

Tilkøb af holdtræninq til allerede købt helårskontinqent 600 kr.

Klippekort * 10 klip 400 kr.

)orettelsesoebvr 100 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

HORNE GYMNASTIK OG FITNESS
PRÆSENTERER NYT LOGO

Vort nye logo har været længe undervejs, men
nu er vi klar til at præsentere det for jer.

Det er tegnet af Solveig Bruun, og vi synes, man
når man ser det.

\\(}RJ1lf

1.,
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UD$ÆTNING 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 kosfer 50 kr. stk,. er det et støne beføb, foreningen yder i tilskud til vore
medlemmer.

Vi søger derfor hvert år Fonden til forskønnelse af Home by og Sogn, og har igen i år
fået bevilget midler til støtte af vores projekt. Og derfor en stor tak til Sogneforeningen.
Det er kun et mindre antal af disse fasaner, der nedlægges på efterårets jagter, Vi hå-
ber derfor alle vil nyde synet og tyden af de forhåbentligt mange fasaner, vi har i vores
skønne natur.

Camten BøttcherPåi

1F 
",.,.",,,f]..ys-m,"g*:,-"Y:;,,"-"-ib6iderne saler, åvor satgit går ubesiåret tii - " tf

iiiåjderne
HORNE SPE'DERNE,

sÅ Hnn DU NoGLE BRU6TE MøBLER-poRctLÆN-KRUKKER-GLAs
LEGETøJ"LYS M.M,

sÅ arruc ENDELTG vt MoDTAGER/HrNTtR GERNE

TiL THOMAS 233?3756 ETLFR CLAUS 31340419

vr En ocsÅ pÅ racseoor
HORNT"TISTRUP SPEJDERNES LOPPEMARKED

Vl hår åben trå ll 9I2
HEr dcn 1, 5tnd.g i måneden Få mårts til de€mbcr

Pl llird3*E, 29 llorr*, 6*m \årdo

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 forgæves

Tlf: 2122 0647

17STøTVORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



''FODPLEJEN IHORNE'

Har du problemer med dine fødder, f.eks.: fortykkede negle, hård hud, hælrevner, ligtor-
ne eller andre gener, hjælper jeg dig geme,

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
KontaK på tlf. - 2963 0380

: ;i$-Wii
14 

';i. ';' r

t$(;7..' /, /? / J ll
7 k f,i øv r: J lrr t'lrlv t /h dr{cw t

', I"ll"u]rr,tr I'ni"'.hu$,*'l{lr,lt,

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvei 16 - Horne 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hepho.rne@smai!-.com

vlNTEffi
KRÆiIi,IERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14
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SNERYDNING

Vi$ig information til borgeme i Horne by der benytter sig af snerydning
Mange tak for den gode tilslutning til snerydning i Home By.
I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i Home by,
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales senest 20.
oktober.
Der vil være mulighed for at indbetale i Dagli'Brugsen torsdag den 13. oktober fra
kl. 15.30 til 17.30.

Da enkelte husstande ikke overholder betalingsfristen vedr. snerydning, og dette giver
et stort administrativt arbejde, vil Horne sogneforening prøve en ny form i sæsonen
2016t17.

De, der betaler til tiden, vil selvfølgelig komme med fra starten.

De, der ikke betaler til tiden, kommer fønt med fra tirsdag den 3. januar 2011.
Dervil IKKE kunne dispenseres fra dette.

TORVEDAG I HORNE

Vindeme i nøgle spillet blev:
Søren Jensen Gavekort til Daglig Brugsen Home 2.000 kr,
Gudrun Pedersen Gavekort til Home Kro 1.000 kr.
Kristian Søberg Gavekort til Stauskær Autoteknik 1.000 kr.
Anette Stald Gavekort til Et-gården, Varde 1.000 kr.
Kate Jepsen Gavekort til HomeHallen 500 kr.
Anita Jeppesen Gavekort til Farmors Univers S00 kr.
Svend Bruun Gavekort til Bounum Smedie 500 kr.
Poul Thomsen Æblemost fra Hjemmemost.dk 300 kr.

$amlidig vil vi sige en særlig stor tak tit Niels Ø. Madsen for den store donation på godt
42.000 kr,, tak tilANDELSKASSEN for bidrag til rundstykker og tak tit SKJERN BANK
for bidrag tilgadetog m. m.

Der skal også lyde en stor tak til alle DE FRIVILL|GE og H0RNE HALLEN for tån af
lokaler, borde og stole,

UDEN DEM INGEN TORVEDAG

T

ffi
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HORNE 4H

Tusind tak til alle der lagde vejen forbi bømedyrskuet i weekenden'

Vi havde en helt fantastisk dag. 79 udstillere, der udstillede alt, hvad hjertet kan begæ-

re, sjove, søde, fantastiske og totalt overvældende. Rigtig god stemning af total over'

skud. Pony game, trillebør, ringridning, lave reb, legeland, kondi cykel, kvæm og valser,

glas slibning samt hobby værksted.

bg selvfølgbig som altid når vi samles, en masse lækkert at fylde i maven. Tusind tak

toi Oen t<æmpå indsats til alle, der har bidraget, besøgt elter på anden v

4H PROGRAM

8. oktober Årsmøde PA SKOLEN

29. oktober Halloween Dejgårdvejfra kl. 10;00 tilkl. 13.00

4. november AKTIV NAT På skolen

26. november Julemarked

2. december JULETRÆSFEST på Dejgårdvej

&rf

Sonstil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekaempelse

og har maskiner til udleining.

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'

Karl Brian

25209096 21.820340
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Sidste trækning på de grønne præmiespilkort offentliggøres i Ugebladet i uge 40. v
Derefter kommer sælgeme rundt for at sælge nye kort, som koster 100 kr. pr. stk.

Fra i år er det også muligt at betale kort via swipp 4183 7887

Halvdelen af det indkomne beløb udtrækkes som præmier, og der er i alt 12 trækninger.

Der udtrækkes hver måned: 1 præmie å 300 kr., 2 præmier å 200 kr., 3 præmier å 100

kr. og X antal præmier å 50 kr. (afhængigt af antal solgte kort - i nuværende sæson 30

stk.)

De udtrukne numre offentliggøres på www.horne-varde.dk og info-tavlen ved Brugsen,
dvs. præmielisten indrykkes ikke længere i Ugeavisen.

Præmier udleveres i kontanter, men vi overfører gerne din præmie via netbank * kon-

takt Birtha tlf.7522 0367 eller mail birthaschmidt@qmail.com med oplysning om bank

kontonr., hvis du ønsker præmiebeløb overført.

M.$m-m'mwmru ffi ffi$wmw

eksisterende og
fremtidige produkter

. lndustrilim og klæbestoffer til: . Special udviklet lime i eget
- Træ- og Møbelindustrien laboratorium.

- Emballage og grafisk industri . Kvalificeret teknisk rådgivning.

- Assembling
. Undervisning i korrekt valg og

brug af klæbestoffer.

P.'(T

. 50 års erfaring i branchen.

PKlsilpplyAls I V€st€rballevejzg l T000Federicia lP+4516240240 I F+4575941019 I tki.dk I pki@pki.dk
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Sponsorcheck fra OK Benzin / Dagli' Brugsen overrækkes til Horne lF

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

Banløklubben

Ilo*ae l(ro G oilc s e ls ksb s/mo& lo*ab r.
Hyggelig krosttte og krohøve.
W Leverer også mad ud of huset

W ses hilcen Kirrten & Kurt
Trfr 7526(nt9

På Horne Kro - er madcn altid go' E{neil:
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Dagli'Brugsen Horne

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

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 oizza nr. stk.

10 kr.

30 % rabat

15 kr.

26 kr.

7,95 kr.

12 kr.

rDqT@
HOfne - Gør&tmed dsntt..,

Husk vi har åben
alle use:;oornr trt

Dagli'Bnrgsen Horng Hornehmd 17, 6E00 Vardc 7526 Ol4r'.

ilYTNGE LINKS

rwrv.hornevarde.dh Homes fficielle hiemme$de
wwwjun*tistussk$me.dk Skolesamrnensfutningen llonre - Tlsfup
nww,homesqgnea*iv.dk Homo Sognea*lw ofrcielle hjemmeskb
www,issuu.cornlakiv Flome Sognearkiv, Lokalhistoriske PuUikalioner

arkivalier oo bilbder ka danske soanearki'
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Nybolig Varde
ulJesper llrorson tlansen
Thrr*gtttle 7, 68GA Vanle

Ttt.78 2t 24 24
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Lørdag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

25.09.16
02.1 0.1 6

09.10.16
'16.10.16

23.1 0.1 6

30,10.16
06.11.16
13.1 1.'16

20.11.16
27 11.16

04.1216
11.12.16
18.12.16

24.12.16

25.12.16
26.12.16
01.01.17
08 01.17

lngen
kt.09.00
lngen
kr, 09.00
lngen
kt. 09.00

kt. 10,30

lngen
kt.09.00
kr. 10 30

kt. 09.00
kl. 10.30

lngen
kt. 14.00

kt. 09,00
kr. 10.30

kt. 14,00

lngen

Lars Bom Nielsen

Lars Bom Nielsen

Juleaften
1. juledag

2. juledag

Nytårsdag

flf, 7526 4055
flf. 5223 0085

ilt,2288 4197

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

I Frl\
n BÅ(t {sf{I

HORNEPOSTENS REDAKTION TAKKER AF

Hornepostens redaktion har nu rundet 290 år og er på vej på pension.

Det har ligget i luften et stykke tid, men nu er tiden kommet, og når Hornepostens nov.

- dec. nr. er udkommet, er det slut og ny må tage over, hvis bladet skal videreføres,

Når jan. - febr, nr. skal udkomme skal en ny redaktion træde til,

Alle de nødvendige oplysninger vedrørende redaktion, opsætning, annoncer, logoer,

omdeling m.m, vil den afgående reaktion være behjælpelig med at overføre til den ny

redaktion om nødvendig.

Alle disse informationer kunne passende bringes på bane til Udviklingsrådets planlagte

formandsmøde inov.
Sluttelig til denne information vil den afgående redaktion gerne takke for tilliden gennem

alle årene.
Birtha Schmidt, Kurt Jensen oq Leif Sønderskov
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AKTIVITETSKALENDER 201 6
sept. 24.09,2016 Høstfest

27.09.2015 Svampetur. Havekredsen
28.09,2016 Salmemngsaften,ftilenighedsrådei

okt. 08.10.2016 Årsmøde 4H
10.10.2016 Stifiende generalforsamling. Støtleforening Bøm og Unge

institutioner
12,10.2016 Sangafien, HomelundsVenner
13.10.2016 Betaling i Brugsen forsnerydning. Sognehreningen
17.10.2016 Jubilæumsfest. HomePensionistforening
23.10.2016 ModeltogiHomehallen
25.10,2010 Generalforsamling. Home Støtteforening
29.10.2016 Halloween,4H

nov. 04,11-
05.11.2016 Aktivnat,4H
08.1'1.2016 Menighedsrådsvalg
09.11.2016 Sangafien. HomelundsVenner
09.11.2016 Juledemonstration Glasgården, Øgod, Havekredsen
12,11.2416 HIF Revy

20.11.2016 Kirkekaffe eftergudstjeneste. Menighedsrådet
23.11,2010 God mad og julemarked. Familie & Fdtid
23.11.2016 Julehygge i Home. Havekrcdsen
23.11,2016 Generalforsamling. Home ldrætsfoæning
26.11.2016 Julemarked på Homelund. Homelunds Venner

dec, 01.12.2016 100 års fødselsdag. Dagli Brugsen

02.12.2016 Julebst.4H
14.12.2016 Sangaften. HomelundsVenner
18.12.2016 Juleoptog. Sogneforeningen

jan. 24.A1.2017 Rundvisning på Flensted. Familie & Fritid
febr. 03.02.2017 Generalforsamling.HomeJagtforening

04.02,2417 80'er-fest. HIF og HIP
marb 28.03.2017 Besøg hos Bunger Kenamik. Familie & Fdtid

Nr. 349. (Aktiviteter i julemåneden)
Stof senest lørdag den 5. nov. Omdeles senest den 1g. nov.

HORNEPOSTEN$ REDAKTION
Birtha $chmidt, stausvej 7, 6800 Varde, ill.7s220367, horneposten@bbsyd,dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Horne, 6800 Varde, flf. 7526 0074
Leif sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, ilf. 7s26 0527 eller 2461 sbs0
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 AB3B
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fictrup-Bounum
SMEDE- og MA$IflNFORRETNING Vs

Aut. WS-inst.

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

SDR.ilTtrI.LE tr/S
Entæpreaø & $lecldnstafion
Trf,?s 26 0t 63
Fax. 75 26 05 63

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

s,onxst*datø#ated
JOHN EORG HANSEH
ItoRt{E - 6100 vefiDE - Tt-F: lS 26|tr $l

ErurHrtr
t.ocAl. cl.o'fHINc

rKo. oAilfføl - HEnRETø'

FETERI

Mødelokaler op lil ca. 100 pers.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

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

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -nt 75 A Ug
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Boliglån

Boliglån til førstegangskøbe re fra

4,45 %
Skal du købe din første bolig?
Lige nu har vi et ekstra godt tilbud til førstegangskøbere, så du kan få boliglån til dit nye hus,

fritidshus eller din nye ejerlejlighed fra kun 4,45 ok* i ren|e.

Kontakt Andelskassen, så forlæller vi mere om dine muligheder.

.Låneeksempel:

Hovedstol kt.210.826, variabel rentesats p.1."4,45% p.a., årlig effektiv rente p.l.4,525 %, løbetid 20 år, mdl. ydelse
kr, 1326,27 . Samlet kreditbelØb kr. 200.000, AOP 5,2 o/o og etableringsomkostninger.. kr. 10.826.

.-Specifikation åf etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 o/a aI kr.210.826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr. 1 .000,
etablering af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på elerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr. 1.660) kr, 4860, i alt
samlede etableringsomkostninger på kr 10.826. Forudsætter at eventuell foranstående prioritet er hos Totalkredit
sarrl dlrninde'ig kred tvurdering.

/

AAndelskassen

Otto Frellos Plads 4 6800 Varde
Telefon BZ 99 56 70 . www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank ÆS . CVR-nr,: 31 84321 I

- Sammen kan vi


