
Dagli'Brugsen Horne kan den 1, december fejre sin 100 års fødselsdag,

Det skal naturligvis fejres!

Vi vil ligeledes "åbne" den nye butik, som vi alle er meget stolte og glade for blev en

realitet.

Kom og deltag i åbningen af Dagli'Brugsen samt fejring af fødselsdagen,

ALLE er velkomne

Torsdag den 1. december er butikken åben fra kl. 8'12, hvorefter der er lukket indtil

kl. 16.00, hvor snoren klippes og butikken byder indenfor,

Varde Garden vil komme og underholde i anledningen af fødselsdagen.

Der vil være et let traktement samt kaffe og fødselsdagskage.

Butikken er åben til kl. 22.00 og fra kl. 16.00-22.00 gives

20 o/o gå alle varer med få undtaqelser
Kom og vær med, vi glæder os meget

Martin - Britta oq Linda

sNd*næ*ei
JULEOPTOG I HORNE å

{tgl
!qg Søndag den 18. december 2016 kl. 15.00

Kom tilJuleoptog i Home med Varde Garden ispidsen.

Starten går fra Home Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen'

Varde Garden slutter af med julemusik ved Homelund Plejecenter.

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle bøm.

Velmødt.
Home Sooneforeni
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HORNE MENIG

Kirkekaffe efter gudstjenesten den 20. november kl. 9.00 Det nuværende menig-

hedsråd har sidste arbejdsdag den 26. november. Det vil vi gerne markere med kirke-

kaffe efter gudstjenesten søndag den 20. november,

Alle er velkomne.

BORGERMøDE

Mandag den 21. november
Tidspunh og sted for mødet kan ses på byportaleme og infoskærmen ved Brugsen

Vedrørende strukturændringer på dagtilbud og skole

Med baggrund i, at der i hele Varde Kommune er faldende fødselstal, har Byrådet sendt

3 forslag til strukturændringer i høring,

De 3 forslag fra Byrådet kan i deres helhed findes på Varde Kommunes hjemmeside

under byrådsreferat for I I 1 1 -2016.

For Horne kan det betyde lige fra, at vores institutioner bliver sammenlagt med andre,

til at de bliver helt lukket. Afstanden til en overbygningsskole kan også blive markant

længere.

Det har med andre ord stor betydning for hele Horne Sogns fremtid. Vi håber på stort

fremmøde, og at vi ved fælles hjælp kan finde ud af, hvad der er vigtigst for os, og ger-

ne finde et bedre alternativ for Horne Sogn, end der er lagt op til i de tre forslag,

På initiativ af:

Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge lnstitutioner

Horne Sogneforening

HHST Udviklinqsrådet for Hodde, Horne, Siq oq Tistru

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING

Onsdag den 23. november 2016 kl, 19.00 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægten.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest den 14. november 201 6.

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

Jubg.ycro. k bctvl s.lyl.lgclig hos
IIORNEPOSTENS ANNO}ICORER



GOD MAD OG JULEMARKED

HUSK
Familie&Fritids julemarked onsdag den 23. november kl. 18.30 på Horne Kro
Der vil blive serveret en dejlig menu, som vores nye krovært tryller frem,
Pris for medlemmer 100 kr. Pris for ikke medlemmer 130 kr.

Og så er der julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel.
Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i boderne vil der være ame-
rikansk lotteri med gode gevinster, så husk endelig nogle 20'ere og 10'ere, (3 lodder for
10 kr. og 7 lodder for 20 kr.)

Tilmelding til julemarkedet er senest den 20. november til Ruth Jensen på mail:
iensen,eqehave@bbsyd.dk
Vi glæder os til at se jer alle.

Familie & Fritid

#a@

Kom og lav dine egne juledekorationer. Vi har gran og mos, medbring selv skåle og
pynt. Vi hjælper med at sætte det hele sammen.
Der er gratis gløgg og æbleskiver.
Mød op til et par hvooeliqe timer.

JULEMARKED PA HORNELUND vÆeLørdag den 26. november 2016 k|.14.00

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 201512016 og håber på fortsat stor opbak-
ning.

Hornelunds 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
arrangementer.

Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores marked, er I vel-
kommen til at aflevere det til Mary på Hornelund den 22. eller den 24. november om
formiddagen.

Hornelunds Venner

Julcaevcrac kobcr vl rohloQcllq hor
XORNEPOSTENS ANNONCORER
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PA HORNE'frEf

Der kan købes advents kranse, dekorationer, pynt til kirkegården, malede sten som

snefnug og julemand, strikkede karklude og nisser, julesmåkager, nykogte klejner,

syltede græskar, rødbeder, syltetøj, samt juletræer i cykelslanger, skjulere og kræm-

merhus i traktorslange.
Der er også en stor fiskedam med mange spændende ting til børnene.

Der kan købes kaffe, kage og vafler.

Håber rigtig mange vil besøge vores julemarked og støtte op om Horne 4H's arbejde
for børn og unge' 

Horne 4H.

JULETRÆSFEST

Søndag den 18. december kl. 11.30 - 14.30
- for hele familien i Home hallen

Kl. 1 1.30 Fællesspisning
(ønskes risengrød er tilmelding* nødvendig)

Kl. 12.30 Drillenissen Erik

Tombola

Kaffe

Besøg af julemanden med dans om juletræet

Vi glæder os til at se jer alle til nogle hyggelige timer i Hallen - inden vi sammen forsæt-
ter ud til årets juleoptog med Varde Garden i spidsen.

Julehilsner fra Udvalget
Sogneforeningen, HGF, HIF og Spejdeme

Deltagergebyr inkl. 1 portion risengrød med smørklat og kanelsukker: 55 kr.
*Iilmelding skalske til Gitte Schou senest 13. december på

schou qitte@hotmail.com eller tlf. 29451424

uden fællessoisnino: kr. 40

Julcoaverno kabaa vl 3alylabolo hos
xon-nrposrexs mnoncbnEn
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DECEMBERI W #&4f

kt. 8-14
kt.8-18
kt. B-16

Julen står for døren, - også i Brugsen. Der vil fra den 1. december - 24. december
ligesom sidste år være dagtilbud. Ugeoversigten over tilbuddene kan hentes i butikken
ugen før.

Alle medlemmer kan forudbestille og betale en CherryValley and på 3.200 gram til
89,95 kr.. Bestillingen skal afgives i Brugsen senest den 5, december. Anden
SKAL afhentes i Brugsen den 11. december. Prisen vildereftervære 140 kr.
Til alle bøm: Kom og hæng din julesok op i Brugsen. Julemanden kommer hver dag fra
den 1. - 24, december og lægger lidt julegodter i din sok, Du er velkommen til at tøm-
me din sok hver dag.
lforbindelse med juleoptoget den 18, december vil Brugsen igen i år være vært med
æbleskiver og gløgg. lnden optoget vil Martin (uddeleren) uddele nissehuer til alle bøm
som deltager i optoget. Kom og vær med, - husk også at tage mor og far med.
Brugsen holder åbent året rundt fra kl. 8-20 - dog undtaget:
24. december:
25.december:
3l.december:
01. januar: k1,12-20
Mangler du stadig at blive tilmeldt sms-ordningen, hvor du ugentlig får ekstra gode

tilbud via sms, så nævn det ved kassen og du bliver tilmeldt.
TUSIND TAK til alle de mange trofaste kunder, som bakker op om og handler i

Brugsen.
Tak for tålmodigheden og forståelsen for roderiet i forbindelse med renoveringen
af Brugsen.
Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

Uddeler butiksråd

Dagli'Brugsen Horne

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

DAGLI'BRUGSEN I HORNE - TILBUD t
Mandag: Coop flerkornsrugbrød 10 kr. 'r'

Tirsdag: Alost 30 % rabat
Onsdag: 10 stk. blandet frugt 15 kr.

Torsdag: 1 franskbrød og 1 rugbrød, nybagt fra bageren 26 kr.

Fredag/lørdag: bland selv slik, 100 gram 5,95 kr. (resten af året)

Julegaverne kober vi se-lnfolqeliq hos
HoRNEPosrENs nuruorucbnEn



JULEBADMINTON å#m
Den 2., 3, og 4. juledag er alle, der har lyst til at spille badminton, velkomne til at benyt-

te banerne i hallen fra kl. 9.00 - 12.00. Der er fri adgang.

Glædelig Jul og godt nytår.

Med hilsen

NYT UR

Horne ldrætspark gentager succeen fra sidste nytår og byder på frikadeller og stuvet

hvidkål til en 50'er.

Kom til hallen søndag d.l,januar kl 17.00 - 19.00 og ønsk hinanden et godt

nytår,samtidig slipper du for at skulle lave maden den dag.

Der er ingen tilmelding.

REGNBUEN

Regnbuen holder bedsteforældredag tirsdag den 6.

hvor den står æbleskiver

&Åe
december fra kl. 9.30-12,00,

masser af

4H PROGRAM 2016

26. november Julemarked
2, december JULETRÆSFEST

Mft,+rf
PROGRAM øSTER HERREDS SENIORKLUB 2016

Tirsdag den 6. december kl. 16.30: Grindsted bowlingcenter, bowling, spisning og
pakkespil: Tilmelding Karen og Helge Linding 7526 0180 / 6047 1 580 senest 1 . decem-
ber

Mt&
Billard har åbent for alle 2. 3. og 4. juledag i tidrummet 9 - 12. Kom om og prøv vores
sport, vi har 2 kegleborde samt et carambolebord og kaffe på kanden har vi også.
Min. alder 5.klasse.

HIF / billard

Julegarcrnc kobcr vi selvfolgel\1 hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER



HORNE KRO

Efter knap 17 år er det blevet tid til at overlade roret til et nyt værtspar på Horne Kro.

Som de fleste ved, satte vi Kroen til salg sidste år i maj måned. Et salg blev det ikke til,
men en forpagtningsaftale med forkøbsret til Jeanette og Rene Cassøe fra Bramming. Vi
tror oprigtig på de kan løfte opgaven og vil hjælpe dem alt det, vi kan for at de kommer
godt i gang. Vi håber, at de vil opleve den samme fantastiske opbakning som I har givet

os i årenes løb, for vi ser kroen som en uundværlig del af byen.

Vi glæder os til at starte et nyt liv i huset på Habrehøjvej og ser frem til en mere stabil og

afslappet hverdag. Det bliver rart at få en tilværelse, der giver mere plads til familie,
venner og fritidsinteresser,
Vi kan ikke takke nok for den cmsorg, forståelse og hjælp vi har modtaget. Tusind tak for
det liv I har været med til at skabe på Kroen, som vi håber I giver videre til den nye
værtsfamilie.

Hej til byens borgere

Jeg hedder Jeanette Cassøe og er gift med Rene Cassøe, og vi har forpagtet Horne kro
fra den 7, november 2016.
Jeg skal stå for den daglige drift af Home kro og glæder mig meget til at drive kroen
videre i Kirsten og Kurts ånd. Med god dansk mad. Fester og liv i krostuen.
Jeg vil desuden fra januar starte op med dagens middag mod bestilling, samt div, bur-
ger- og grillmad, som både kan nydes her i huset eller tages med hjem. På længere sigt
er planen at lave søndagsmiddag og evt, lave sønderjysk kaffebord,
Vi overtager selvfølgelig alle aftaler angående fester og arrangementer, som er booket
ved Kirsten.

Vi overtager også kroens tlf nr: 7526 0019.
Vifår ny e-mail som er: hornekro@hotmail.com

Vi er en familie på 7, der kommer fra Bramming. Vores familie består af fælles og sam-
menbragte børn. Laura 7 år, Magnus 9 år, Kristian 13 år, Mia 16 år og Phillip 18 år.

Vi flytter ind i lejligheden over kroen, for at blive en del af fællesskabet i Home.
De 3 yngste bøm starter på Horne skole, og de 2 ældste går på gymnasiet i Esbjerg.

Med venlig hilsen Jeanette Cassøe

P.S.

Der bliver afholdt en fælles afskeds/velkomst reception lørdag den 14. januar
2017 kt.12.15.

JuLgltn. fabrvl tddq.fq hor
l()nxEFOSTEllS A}ll()NcbnEn



HORNE OG THORSTRUP MENIG

inviterer til højskoledag lørdag den 4.februar 2017

Vi begynder dagen med gudstjeneste i Horne kirke kl, 9.30 ved sognepræst fra Sct.

Jacobi Kirke i Varde: Mette Hvid-Olsen.
Efter gudstjenesten foregår resteri af Højskoledagen i Horne Hallen, hvor der begyndes
med formiddagskaffe. I anledning af 500 års jubilæet for reformationen holder Mette
Hvid-Olsen derefter foredrag om Luthers liv og om reformationens tilblivelse,
Efter middagen er der fortællinger ved historiefortæller Mads Peter Madsen. Han er
tidligere efterskolelærer og senere lektor ved Fyns Pædagogseminarium, men har
siden 2008 levet af fortællekunsten. Han fortæller underholdende og eftertænksomme
erindringshistorier og frie fortolkninger af danmarkshistorien, bibelhistorien, litterære
klassikere og overlevende eventyr og skrøner for alle aldre.

Højskoledagen afsluttes med eftermiddagskaffe.

Prisen for hele denne dag er 250 kr., som inkluderer foredrag/underholdning, formid-
dagskaffe, middag og eftermiddagskaffe. Der betales ved indgangen til Horne Hallen.
Drikkevarer til middagen er for egen regning.

Tilmelding senest den 27. januar 2017 lil:
Per Jespersgaard, Horne, tlf ,:2342 4002 eller mail: pjehornel T@turbopost.dk

Vi håber har tilat møde denne Velmødt,

HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne Sogneforening afholder generalforsam ling

Onsdag den22. februar 2017 kl.19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægten.
Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen - iochumsen@bbsyd.dk) i hænde se-
nest 14 dage'lør.
Alle er velkomne

Horne

€

VI MANGLER EN HJÆLPSOM PERSON

Vi mangler 6n, der vil hjælpe i forbindelse med Torvedagen.
Vi mangler 6n, der vil tage imod tilmeldinger til en stand/en bod på Torvedagen
også vil lave en plan over placeringen af standene på selve dagen.
Hvis denne hjælper er dig, så henvend dig til Keld Jochumsen på iochum-
sen@bbsvd.dk

T

e
og som

JulGg8yG.nG kab€tvl 3ohl.hGilg ho3
HORNEPOSTENS ANNONCORER
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BOKWA

Kom og få sved på panden og smil på læben
Torsdag den 5. januar kl. 18,10 - 19.10

I gymnastiksalen, Horne Skole

Bokwa@ Fitness har et unikt træningskoncept hvor indlæringen er sjov, nem og

effektiv.

Bokwa@ er ikke et nyt danse program, for i Bokwa@ er der ingen koreografi eller
tællen takter. Deltagerne tegner bogstaver og tal med deres fødder, det bliver
hurtigt til en vanedannende cardio træning, som man ikke kan lade være med at
komme tilbage til igen og igen.

Så uden du ved af det, har du tegnet et Bokwa@ L,C, 3-tal, et J eller en masse af
de andre tal og bogstaver i alfabetet.
Der trænes til tidens mest populære radiohits. Alle sangene er remixet til et langt
nummer. Da musikken ingen pauser har, udnyttes de minufter en Bokwa-time
tager optimalt i forhold til den forbrænding man kan opnå.

Medbring vand og et håndklæde.

PS: Kom og prøv det - de første par gange er gratis

Pris: 450 kr, for 10 torsdage i træk, dog undtaget uge 7

Vel mødVHorne Aftenskole
Henriette, Mobil: 3195 4269 Mail: henrietteoqhai

VIRKSOMHEDSBESøG

Vi har planlagt et besøg med rundvisning på Flensted i Skovlund.
Anangementet finder sted den 24. januar 2017.
Afgang fra P-pladsen ved Dagli'Brugsen kl. 18.30.

Maks. 20 deltagere så tilmeld dig hurtigst muligt på mail til:
Else Jochumsen: iochumsen@bbsyd.dk

Familie & Fritid

@
HORNE KRO

'/i ørc(gr affc en gbtcfrg j"f
og et gott nytår

Venlig hilsen - Kirsten og Kurt

10w Julegaverne kober vi sehfolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



AFTENSKOLEN TILBYDER

Opstart af: Madlavning for mænd v/Karina Jørgensen (ulige uger)

Tirsdag den 3. januar. kl. 18.30 - 21.30, Tistrup skole

Opstart af: Madlavning for mænd v/Kirsten Lærke (ulige uge$

Onsdag den 4. januar kl. 18.00 - 21 .00, Tistrup skole

Opstart af: Madlavning for mænd v/Mona Burgdoff (lige uger)

Tirsdag den 10. januar kl. 18.00 - 21.00, Tistrup skole

Opstart af: Knipling v/lnge Poulsen

Onsdag den 4. januar kl. 14.00 - 16.45, Nordenskov skole

Onsdag den 4. januar kl. 19.00 -21.45, Agerbæk skole

Torsdag den 5. januar kl. 15.00 - 17 .45, HjemmeVHorne

Torsdag den 5. januar kl. 18.30 - 21 .15, HjemmeUHorne

Opstart af: Ryg og stabilitetshold v/Louise Poulsen

Torsdag den 5. januar kl. 18.00 - 19.30, Tistrup Mini hal

Opstart af: Vild med dans v/Ester og Gjøde Carlsen

Søndag den 8. januar kl, 18.00 - 19.30 (begyndere), Home skole

Søndag den 8. januar kl. 19,45 - 21.30 (øvede), Horne skole

Opstart af: Bokwa v/Linda Eg

Torsdag den 5. januar kl. 18.10 - 19.10, Horne skole

Opstart af: Livstilsændring og kostvejledning v/Doris Sørensen og Anette Kristensen

Onsdag den 1 1 . januar kl. 17.00 - 1 8,00, Tistrup Hallen

Opstart af: Gospel v/Lydiah Wairimu

Tirsdag den 10. januar kl. 19.30 - 21.30, Tistrup Kirkehus

Se vores fulde program og oplysninger på

www.home-varde.dk eller facebook: Horne - Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole

til Henriette oå enten Mobil 3195 4269 eller

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

iif#Hs3#ft'l#i#;-?1"' ry 11



KORT NYT FRA B

Der er nyligt vedtaget at udsende 3 debatoplæg om fremtidig
skole- og institutionsstruktur for Varde Kommune til høring

blandt borgerne. lngen af forslagene har været politisk be-

handlet.

De fleste politikere har travlt med at understrege, at de ikke

finder nogle af fonslagene gennemførlige i deres helhed. Jeg

har selv svært ved at se blot enkeltdele gennemført i deres
nuværende form.

Modsat er jeg overbevist om, at der i byrådet vil kunne findes flertal for de fleste del-

elementer, når den "rette" situation opstår.
Vi har alle - ung som gammel - i en eller anden grad aktier i vores børnehave og skole,

som i samtlige 3 forslag berøres kraftigt eller lukkes. Derfor vil jeg opfordre til at vi alle

sætter os ind i og engageret deltager i debatten om forslagene indtil periodens udløb

8/1. Der afholdes officielt borgermøder i november, den22, i Helle-Hallen, 24. på Han-

delsskolen, 29, på Hotel Outrup og den 30. i Skovlund-Ansager Halien.

Med hilsen Leerbeck

Sonqtil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse

og har maskiner til udlelning.

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

12
Julegaverne kober vi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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STøTTEFORENINGEN FOR HORNES BøRN OG UNGE INSTTTUTIo.

NER ER NU SflFTET

Den 10, oktober 2016 samledes 23 pensoner på Horne skole til stiftende generalforsam-

ling for Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge lnstitutioner.

Der var repræsentanter fra dagplejen, børnehaven, skolen, ldrætsparken, Sognefor-

eningen, Udviklingsrådet samt byrådet.

Den nye støtteforening har til formål:
- at tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn

og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.

- at medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af

institutioner i Horne sogn.

Ved generalforsamlingen blev Holm Jensen; Dorthe Kristensen; Anja Lyhne Kristensen;

Jeanette Simonsen; Sten Hansen; Serena Kristensen; Rikke Vestergaard og Trine Krejl-

gaard valgt til bestyrelsen.

Vi har sidenhen konstitueret os således: Holm Jensen, formand. Dorthe Kristensen,

næstformand; Anja Lyhne Kristensen, kasserer, Rikke Vestergaard PR-ansvarlig, Jea-

nette Simonsen, PR-ansvarlig; Serena Kristensen medlem; Sten Hansen medlem; Trine

Krejlgaard suppleant.

Eftersom Varde Kommune aktuelt arbejder med nye strukturændringer for dagtilbuds- og

skoleområdet, synes denne støfteforening højaktuel.

Derfor vægter Støtteforeningen først og fremmest arbejdet med at sikre den fortsatte

tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

Første skridt er indkaldelse til borgermøde.

Vi opfordrer ALLE Horne sogns borgere til at komme til borgermøde, da det gælder

ALLES fremtid - Såvel unge som gamle, foreninger og erhvervsliv!

Støtteforeningens eksistensgrundlag er afhængig af Horne borgers opbakning'

I opstartsfasen arbejder vi tæt sammen med institutionerne, skolen og øvrige relevante

foreninger.

Vi ser frem til spændende arbejde
Venlig hilsen Støtteforeningen for Horne Børn og Unge institutioner

Ønskes mere information eller input til den ny Støtteforening kontaktes:

Holm Lykke Jensen: holmlvkke@qmail.com

14ry i"J?ru;'#+'ft'I-t31,"$XEr' tF



KONKURRENCE - VIND EN BIOGRAFTUR FOR TO

Hit med navnet - Hit med logoet
Tegn-mal-skriv-kre6r
DIT forslag kan blive foreningens vartegn,

Hornes støtteforening for Home børn og unge institutioner mangler et navn, som lyder
godt og er nemt at udtale!
Vi søger et navn og et logo, som rummer fællesskab og siger noget om HORNE
og/eller Hornes børn og unge.

Forslagene skal være os ihænde den 1. december. Forslag sendes tilj.s@mail.com
eller rikkevestergaardjensen@hotmail.com

BILLARD

Så starter turneringsbillard op i uge 35, og vi kan bruge nogle spillere. Er du til
så kom i billardlokalet om onsdagen mellem 18.30 og 20.00, hvor vi træner under
ledelse af Hans K. Guldager.

$*$um"mmwru $ m$$mrum

eksisterende og
fremtidige produkter

. 50 års erfaring i branchen.

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

- Emballage og grafisk industri . Kvalificeret teknisk rådgivning.

brug af klæbestoffer. _ , _, /Pr{=
PKlSupplyA/5lVesterballevej29lT000FredericialP+45762402401t+4575941039lpki.dklpki@pki.dk
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Back to the 80'"

Så er det tid til et gensyn og genhør med de glade 80'ere
I Horne Hallen lørdag den 4. februar 2017

Med følgende program: ,^-- 
xl. tg.oo starter vi med en lækker 2 retters menu ,a---,

Forret leveret af Horne Kro I Gratis kaffe I
Hovedret leveret af Horne ldrætspark \J

Kl, 20.00 går Karsten Knudsen på scenen - se beskrivelse

Kl. 21.30 spiller Flash Back 80 op til dans - se beskrivelse

Her er muligheden for at feste sammen med familie, naboer, 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 : hhh16@hotmail.dk
Pris pr. billet 400 kr. inden 1. januar 2017 . ved betaling herefter 425 kr.
lndbetaling til kto, 7725 - 1007215

Vi glæder os til at se dig og gerne i dit bedste 80'outfit, men dog ingen betingelse.
Anangør: Home ldrætsforening og Horne ldrætspark - Svend Jensen, Jens Hansen,
Søren Dahl, Brian Hansen og Hanne Haaning (29 87 04 41)

Multikunster og entertainer Carsten Knudsen
sætter sit nye show sammen med en bred vifte af monologer, musikalske indslag, sange
og klovnerier. Det er en musikalsk ekvilibrisme med humor. En musikalsk jordomrejse

hvor tilskuerne bliver beriget med flamenco, mavedans, blues, jazz og folk. Det musikal-
ske indhold er altid en essentiel del af Carstens show. lkke blot som akkompagnement,
men også instrumentalt.

båbå
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Knudsen er bedre kendt som en del af klassikeren The Julekalender og hioen De Nat-
tergale, men nu har han for alvor taget skridtet mod en kaniere på egne ben med hans
selvbetitlede solo show.
Showet indeholder bl.a. fortællingen om onkel Erling og konen Carla og deres daglige
kampe med uhyrligheder som fladskærme og tør hud.

Udover sit flair for at ramme publikums lattermuskler kan Carsten Knudsen med rette
også kalde sig royal ukulele leverandør, da han har spillet på ukulele for dronningen
flere gange.

Hovedinstrumentet i soloshowet er guitaren, men der er også risiko for at Knudsen leve-
rer musik ud af et 32 mm. wavin rør, mens han ligeledes har fået lov til at tage sin mors
salmecykel (trædeorgel) med sig på job. Darwin mente, at vi har udviklet os fra abe til
menneske. Carsten vil demonstrere, at det for nogens vedkommende er lige modsat.

FlashBack 80. Danmarks fedeste 80'er orkester.
Husker du ,..? Det gør vi!

Flashback 80's, Danmarks fedeste 80er orkester er klar til at tage dig med på en forry-
gende tidsrejse tilbage til de sprudlende farverige 8O'er-dage, hvor Helmig havde slan-
gekrøller, Michael Jackson stadig var "Bad" og Tv2 endnu kun var et ungdomsorkester
fra Århus.

Flashback 80's leverer alle de fede gamle 80'er hits, danske såvel som internationale

udødelig-gjorte klassikere af bl.a. Tøsedrengene, Thomas Helmig, SanneiSneakers,

Dodo and the Dodos, Ray Dee Ohh, Halberg/Larsen, Tina Turner, Michael Jackson og

mange, mange flere..,.

Flashback 80's leverer et energifyldt og farverigt show med godt for både øjne og ører.

Bandet består af topprofessionelle musikere, konservatorieuddannede fra Aalborg og
leverer et show med stort musikalsk overskud og et 80'er glimt i øjet. De er klædt i stilen
fra top til tå med gamacher, svedbånd og conversesko og et hav af glade farver.
Alle må overgive sig når Flashback 80's sender en lind skøm af 80'er hits ind i øregan-
gene på publikum.

lq$
q " ,f$t
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HORNE KIRKE

Gudstjenesten på Hornelund er flyttet til Kirken. Alle interesserede er velkommen
Onsdag den. 7. december kl. 14.00

Bagefter serveres der kaffe på Hornelund. Kom og vær med til nogle gode timer.
Hvis der er andre end beboerne på Hornelund, som ønsker hjælp til at komme til kirke,
kan man ringe til Else Jochumsen, tlf. 2990 1407 eller Svend Bruun, tlf. 8171 4366
senest dagen før.

Finn Pedersen Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING - PROGRAM

2016
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. decemberkl. 14 Julehygge med musik v/Lone Hansen og Siva julemu-
sik

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

Hvor Nilen vander Ægyptens jord

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

ileg
30. januar kl. 14 Fortælling ved præst Morten Thaysen
6. februarkl. 14 Lysbilledforedrag v/Heine Fricke, Esbjerg. Emne: Nyt-
ter

det noget, du hjælper i Rumænien
13. februar kl. 14 Fortællinq fra kriminalforsoroen v/Lis

PRÆMIEWHIST I HORNE

Vi starter med præmiewhist den 22. august kl. 19,30

Der spilles i lige ugø indtiljul.
Så hvis du har interesse for whist så kom til PRÆMIEWHIST i HORNEHALLENS mø-

delokale.
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HORNELUNDS VENNER

Dato for sangaften i 201612017 er følgende:

4. december- 11. januar- 8. februar- 8 marts - 12, april.
Hornelunds Venner

SKAKFORENINGEN

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

Vi mødes iHorne Hallen den 1. december, S, januar,2. februar, 2. marts og 6. april.

Alle dage er første torsdag i måneden fra kl. 9 til kl. 12.

Vi holder en pause kl. 1 0, 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.
Skak

''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

Mangler du gaven som giver glæde, udstedes også gavekort til behandling m.m.

"Velvære starter i fødderne"
Jeg håber vi ses.

Linda N. Møller
Kontakt på tlf. - 2963 0380

' 
i' 
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296303S0

Klinikken holder lukket fra den 20. december - den 3, januar.

Glædelig Jul samt godt nytår.
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AFRUNDING P FODB 2016

Efterårssæsonen blev en flot sæson for Horne-Tistrup-Sigs seniorhold. 3.- holdet spille-
de godt og endte med en flot oprykning til serie b.
2.-holdet endte efter en lidt svingende sæson på 5. pladsen.
Vores førstehold spillede med om oprykning til Jyllandsserien, helt indtil det sidste fløjt.
De vandt da også deres sidste kamp, men var i en situation, hvor de var afhængige åf
et andet resultat i puljen. Det gik ikke som håbet, men vores førstehold endte staoig på
en meget flot 2. plads. Kun 1 point fra oprykning.
Mange tak for den store opbakning, der har været på alle 3 stadions i løbet af året. Vi
håber selvfølgelig at se jer igen næste år.
Til årets afslutningsfest blev der uddelt en masse priser til forskellige spillere. Det faldt
således ud:

Årets spiller serie 1: Simon Jessen, Horne
Arets spiller serie 4: Jeppe Dinesen, Tistrup
Arets spiller serie 6: Dennis Jeppesen, Horne
Arets topscorer: Mikkel Blåholm, Horne
Arets talent: Mads Jeppesen, Horne
Arets træningsflid: Mikkel Henriksen, Tistrup

Jakob Horne lF fodbold

VETERANER
Slutstillinq for veteraner:

ø sHOLD Målscore Point
ØBilF 92 54-23 31

tt

2017EFB 41-27 25 Fodboldtræning starter søndag den 1. januar
kt. 14,00
Alle er velkommen

Hilsen Gunnar Ditlevsen, holdleder

Horne 43-33 22

Alslev 36-36 22

Ribe 39-29 21

Næsbiero 29-39 15

Tiæreboro 26-31 14

SB 94 23-43 11

Andrup 33-50 10

Varde lF 28-45 8

ANDELSKASSEN 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 trøi af Andelskassen.

20
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HIF PRÆMIESPIL

Præmiespillet er startet på en ny sæson. Tak til alle sælgere, og tak til alle, der har købt

6t eller flere numre.

I sæsonens første trækning gældende for oktober måned er følgende numre udtrukket :

w

Gevinst på 300 kr.:

Gevinster på 200 kr.

Gevinster på 100 kr.:

Gevinster på 50 kr.:

nr. 40

nr.666 og 102

nr.484,591 og 183

nr. 47, 651, 291, 86, 693, 600, 284, 52, 281, 197, 348,
279,148,126, 559, 667,412,320, 8, 364, 443, 460,
429,381,451,113, 173,24 0g 50

VINTERSF*T
KRÆMMERGADE 9. VARDE

TLF. 7s 22 14 14

Du ringer direkte...
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som
du ringer direkte til, når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så kontakt mig!

Anette Foss Kristensen

Ttf.9682 i651

Juhoavcma kabcrul ralvLhctro hos
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HøSTFEST I REGNBUEN

Daginstitutionen Regnbuen i Horne har med stor succes afholdt årets hyggeligste
høstfest med glade og morgenfriske børn og forældre.

Det er torsdag morgen inden efterårferien i den lille institution i Horne - Legepladsen er
pyntet flot op med halmballer, kastanjer, paradisæbler, majs, græskarmænd og lanterner
der lyser smukt i mørket. lndenfor emmer det også af hygge med levende rys, børnenes
høstudstilling, duften af friskbrygget kaffe, nybagte rødbedeboller og tebirkes. Personalet
står klar til at tage imod glade og morgenfriske børn og deres forældre. Forældreopbak-
ningen er som altid stor og forældrene har prioriteret god tid til hyggeligt samvær og
snak rundt ved de pyntede borde, inden arbejdet kalder.
lmens morgenmaden nydes fortæller børnene stolt til deres forældre om noget af alt det
de har hjulpet med for at gøre denne høstfest til noget helt særligt. Der er blevet lavet
hjemmelavet marmelade, ost, bagt forskellige boller, lavet pynt til bordene og kreative
ting af naturmaterialer, som vi har taget med hjem fra naturen. Alt i alt en dejlig start på
dagen for store og små.

Bondegårdsbesøg
Det er så skønt på landet - Det er der stor enighed om blandt Regnbuens børn og per-
sonale.

Familien Hansen på Ølgodvej havde onsdag den 26. oktober sat rammerne for en helt
fantastisk og oplevelsesrig dag for en flok glade børn.

Julegarærno kobervi s€lvtolgelig hos
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Tid til nybagte boller og frisk mælk fra tanken.

HORNE 4H TAKKER:

Tak til alle der mødte op til årsmødet, og var med til at gøre 4H årsmødet til en festlig

fejring af 4H børnenes indsats.

Tak til vore sponsorer for den velvillige støtte:
Horne Kro 10 20 30, Henne Strand
Horne Hallens Cafeteria Sdr. Malle Maskinstation
Horne Tømrerforretning Bounum Maskinstation A/S
Dagli'Brugsen, Horne Tistrup/Bounum Smede & Maskinværksted
Horne Autoværksted vlJohn Borg Lundagervejens Vinduespudser v/Frank Hansen
Mekaniker Anders .Jensen Mælkevejens Zoneterapi
Doris Kristensen Farmors Univers
Bruhn Tøj og Sko, Tistrup BOUMATIC A/S, Skjern

&an"æ (l ø'44/en a//e eø u4lr4 E1ædz1r4 /41
o&,ttt ef Ødf fuk/fån ?,4ed fai (on dzf ?a/4t/p,
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HENRIETTE NIELSEN HAR ET FORSLAG TIL SOGNEARKIVET

Valgte eller tilfældige valgte personer som kunne tænke sig at ha' en god historie som

kunne interessere sognets beboere, og som skulle offentliggøres i Horneposten og

gemmes i Sognearkivet.
Emneforslag:

- De rejste fra Horne, men hvorhen, og hvad har deres oplevelser været, og vil

de bidrage med en bid af deres livshistorie til vore efterkommere?
- Hvor kom de fra, og hvorfor flyttede de til Horne, og vil de ligeledes dele deres

historie med os andre?

Opgaven består i, at vi finder personer, som kan ha' en historie som både er spænden-

de men også give stof tilefiertanke, og dele den med alle andre.

Personerne skal ikke presses, og deres historier skal ikke være en kontinuerlig begiven-

hed, men bare komme, når der opstår en passende situation.

Dvs. at vi ikke bliver træt af bidragsydere, men heller ikke sådan lige løber tør for penso-

ner.

Hvis vi ser overordnet på opgaven så ved vi godt, der er mange at henvende sig til, så vi

kan nok holde gryden i kog et godt stykke tid ud i fremtiden.

Sognearkivet synes godt om Henriettes forslag.

Og ved også at man har gang i lignende projekter i andre Sognearkiver.

Skal vi på Arkivet forfølge denne opfordring og henvende os til vedkommende, og der-

med få nogle gode autentiske historier til "Horne Sogns Historie"

Eller skal vi sammen med Homeposten søge disse historier, som vil egne sig til publice-

ring i både Horneposten og relevante Hjemmesider?

Denne ide/opfordring er tidligere blevet praktiseret i Horneposten, - men skal ideen igen
opstå som Henriette foreslår?

Opgaven kunne godt være et fælles projekt.

Derfor denne opford ring,

Giv os et praj med navne på personer, som vi kan kontakte for en historie.

Og som Henriefte skriver, er det både personer som er flyttet fra Horne og personer, der
er flyttet hertil.

Horne Sognearkiv

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS

Stadionvei 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6050 6642 - hephorne@email.com
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HORN E JAGTFORE N I NG 20'16.2017

3112-16: Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye
jægere.

A-medlemmer 100 kr. B. medlemmer 200 kr. Pølser kan købes til frokost. Der er i år
efterfølgende fællesspisning som besluttet på generalforsamlingen,
1411-17: Rævejagt. Mødested: Home Stadion kl. 9:25.
3/2-17:Generalforsamling på Home Kro kl. 19:00.
1112-17: Gule ærter. Mødested; Horne stadion kl. g:2s. Foreningen er vært for Gule
ærter.

HUSK

Generalforsamling i Horne Jagtforening fredag den 3, februar kl, 19,00 på Horne
Kro.
Vi ses

HORNE SOGNEARKIV ORIENTERER

Seneste nyt på ISSUU.

Horne Sognearkiv bruger Hjemmesiden www.issuu.com/arkiv til at publicere Horne
Sogns historier.

De nyeste historier er: Hvor kommer jeg fra?, om og af Kurt Burkarl. Kærgård Mad.
sen. Historien fra et musikerliv.. Udenfor Andegården. Det er 4. del af lærer Munchs
erindringer fra Stundsig Skole, Tonnesen. I en krøniketid

Når I er på Hjemmesiden ser I de øvrige publikationer, 38 i alt, som alle indeholder
Horne sognehistorier, vidt forskellige, men alle interessante for dem som interesserer
sig for lokalhistorie.

Der er hele tiden ny publikationer på vej, så hold øje med Hjemmesiden.

PS,

Vis nogen ligger inde med livshistorier eller erindringsskrifter er Arkivet altid interesse-
ret.

Horne Soonearki

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

Banlcoklubben

Jubgarerne kobcr vi s€lvtoheli.t hos
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HORNE KIRKE

Det nye menighedsråd, som tiltrædersøndag den27. november, 1. søndag iadvent
består af

Dorthe Bejder Nielsen

Conie Van Derveen
Anna Metha Andersen
Niels K. Tradsborg
Hanne Schønning Madsen
Anne Grethe Forsom

har ikke konstitueret

HIF-REVYEN PA LANDET 2016

Det var endnu engang lykkes at sammensætte en revy med lokal snit. Holdet i år havde
en ny debutant med, og ud over det, kan man sige at alt var som det plejede.
Eller var det?
Efter velkomsten dukkede en gammel revyveteran op i lydkulissen, og på en finurlig
måde præsenterede han holdet på scenen. ordlyden som skulle opleves, kan ikke gen-
fortælles, kom det fra Tage Hansen.
De medvirkende var: Mette Alrø Thøstesen, Birgitte Antonius, Carsten Nørgård, Thomas
søndenskov, RandiAschlund Burftarlog svend Egon Jensen. og som "gæsteoptræden
så vi Niels Åge Kristensen. som instruktør var Kurt Burkarlenoiu enga-ng manden der
trak i trådene og strikkede revyen sammen på vanlig sikker vis. Godt assisteret af Mette
Alrø Thøstesen og Birgitte Antonius. Kurt var aftenens konferencier.
Alle på revyholdet leverede en underholdende forestilling over to flotte halvlege, og på
stemningen blandt tilskueme, var der flere gange stort bifald, og der blev grinet mange
gange rvyen igennem.
Nogle enkelte numre gik rent ind blandt publikum, og høstede fortient stor bifald.
Musikken blev sikkert leveret af John Schou.
Den 57. revy var rigtig go' så mon ikke der også kommer en 58. Jeg gælder mig ailerede
til et gensyn med denne tradition. Revyen 2017.
Jeg glemmer ikke også at sige en tak til alle dem der stod bag de medvirkende, for revy-
holdel er ikke bare dem man ser på scenen.
I pausen var det kåring af årets navn. Pokalen gik i år til Kurt Poulsen, mens ungdoms-

iå revyen fra 1. række/Leif Sønderskov

pokalen gik til Jesper Pedersen. 
(

@w
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æyæ 
Forenede Danske Brugsforeninger. #*

BRUGS I HORNE I 1(}(} ÅR

En flok mænd iHome tog initiativ tilen Brugsforening iHorne. Den 21. oktober
1916 afholdtes stifiende generalforsamling. Den første besgrelse bestod af lærer
N,K. Hansen, formand, Peder L. Christensen, kasserer, Jens A. Jensen, Jes
Østergaard og Morten Brørup,
Den 1. december startede Brugsforeningen med køb al Knud Jørgensens køb-
mandsfonetning som lå i østenden af Home Afholdshjem (nuværende Horne
Kro).

I 1919 køite Brugsforeningen bygningeme overfor kroen, (Hornelund 17) af
købmand Bertel Bertelsen og Brugsforeningen blev flyttet hertil 1. maj 1919.
Brugsen er blevet ombygget flere gange, første gang i 1937. r 1g61 kunne man
åbne en helt ny Brugsforening, efter at der først var søgt en bygningstilladelse
hos Boligministeriet. I 1972 blev der igen bygget om og butiksarealet btev udvidet
med 50 70. I 1981 ændres butikken til et minimarked. r 1gB7 overtog Brugsen
naboejendommen, Homelund 15, som muliggjorde anlæggelsen af in på*e-
ringsplads,

I starten af 19906me begyndte FDB at kædeopdele Brugserne, Horne Brugs blev
i 1992 omdøbt til Dagli'Brugsen. I 2010 stemte et stort flertar af medlemmelne ja
tilen fusion med SuperBrugsen i Nr. Nebel.
Brugsforeningen har hele tiden kunnet tilføje nye varegrupper, såsom olie og
be1{nsalg i 1926 fra Det Forenede Olie Kompagni A/s fra stander ved gaden.
I 1955 indgik Brugsen en aftale med BP otiekompagniet. I 19g2 st<ifteoel tit oK.
Siden er også mejeriprodukter, kødprodukter, brødvarer, Tips og Lotto, hånd-
købs og apotekervarer og postkontor indgaet som servicetilbud.
Brugsens historie kan læses i "Horne Brugsforening'af Willy W. Vandborg, fra
1995.

Uddelere: 1916 - 1957 Christian Nørgaard
1957 - 1994 Axel Peder:sen

1994 -2010 Karsten Ladefoged
2010 -2013 Martin Ørts Hansen
2013 - Martin Hansen

UBenzin PK
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Købmand Bertel Bertelsens købmandsfonetning, som Brugsforeningen købte i
1919. Foto fra ca. 1910.

OK Benzin
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og Dagli'Brugsen

ry
2010 (foto Leif Snderskov)
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Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Lørdag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

20.11.16
27 .11.16

04.12.16
11,12.16

1 8.1 2.1 6

24,12.16
25.12.16
26.12.16
01,01,17
08.01.17

kr.09.00
kr. 10.30

kt. 09.00
kt. 10.30

lngen
kt. 14.00

kt. 09.00
kr. 10.30

kt. 14.00

lngen

familiegudstjeneste, Lars Bom Nielsen

Juleaften
1. juledag

2. juledag

Nytårsdag

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

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig

Home Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

Qtetefrg Juf og go[t nJtår

I 45 år er Homeposten dumpet ind af brevsprækken til samtlige husstande i Horne
sogn. De 2 første år under navnet HIF-avisen. I alle årene er bladet blevet betalt af vore
annoncører, som trofast har støttet bladet, til glæde for både beboere og foreninger,
som gratis har kunnet bruge bladet. En kæmpe tak til de mange annoncører.
18 frivillige omdelere sørger for at bladet omdeles. I 33 år har P, E. Offset trykt bladet til
tiden til vores fulde tilfredsstillelse. Redaktionen er frivillig og ulønnet.
Tak til de mange brugere, private og foreninger, som flittigt har brugt bladet.

Nu er tiden kommet, hvor redaktionen træder tilbage, Vi har gennem årene haft stor
glæde af at lave bladet. Nu tager andre over. Tak til alle.

Hornepostens historie kan læses på Horne Sognearkiv under www.issuu.com/arkiv.
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Birtha

oBs

lforbindelse med overgang til ny redaktion denne vigtige meddelelse.

Stof senest lørdag den 28. januar til næste nr. af Horneposten, som omdeles senesl
den 12. februar

Stoffet skal denne gang sendes til: iochumsen@bbsvd,dk
Keld Jochumsen jvej 18, Horne, 6800 Varde

.hrLoay.rnc kobcr vl rclvlolqc[q hos
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nov. 20.11.2016
21.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
26,11,2016
26.11.2016
01.12,2016
02.12,2016
14.12.2016
18.12.2016
18.12.2016
01.01.2017

24.01.2017
03,02,2017
04.02.2017
04,02.2017

22.02,2017
28.03.2017
09,05.2017

AKTIVITETSKALENDER 201 6

Kirkekaffe efter gudstjeneste, Men ighedsrådet
Borgermøde. Støtteforeningen Børn og Unge institutioner
God mad og julemarked. Familie & Fritid

Julehygge i Horne. Havekredsen
Generalforsamling. Horne ldrætsforening
Julemarked på Hornelund, Hornelunds Venner

Julemarked,4H
100 års fødselsdag. Dagli Brugsen
Julefest.4H
Sangaften. Homelunds Venner
Juletræsfest. Foreningssamarbejde
Juleoptog. Sogneforeningen
Nytårskur. Horne ldrætspark
Rundvisning på Flensted. Familie & Fritid

Generalforsamling, Home Jagtforening
Højskoledag i Home. Menighedsrådet
80'er-fest. HIF og HIP

Generalforsamling. Sog neforeningen
Besøg hos Bunger Keramik. Familie & Fritid

Foredragsaften. Menig hedsrådet

dec.

Jan.

febr.

marts

maj

Åbningstid:
Mandag - fredag 13.00-17.30
Lørdag10-12
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368,mail
as@farmorsunivers.dk10, Horne,6800 Varde

I],I/!E LI(E VEIE N S Z O NE TE RA PI
BALANCE I KROP OG SJIEL

Zoneterapibehandling, Kranio Sakralterapi, muskelmassage, behandling af muskel/
sportsskader og Reiki Healing.
TrDsBEsrrLulrtc pÅ TLF. NR. 2s2ssla4

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 68OO Varde.

danmarkl RAB
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fistrup-Bounurn
og MASKIIFORRETNING Ys

Aut. VVS-inst.

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

SDR.MAIIE A/S
Entrelrrencr & lllasHnstation
flf. zs 26 01 63
Fax. 75 26 05 63

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

E.o.n;rtsæ t*qtauany'rlel,
JOHN SORG HAIISET{
HOR'{E . 6800 vaaoE - ILF: 75 25 d) llil

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

t,ocAt. cl.o'IHINC

sKo. oAliEIør. HERRITøJ

AFETERIA
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pen.

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

Nøne A116 1 - 6870 ølEcrj -Ttl.75 24 U æ
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Rillån

Lån til din nye bil fra:

5,L5 % i rente
4,4 iAOP
Kig ind og hør merel

*Låneeksempel:

Udbetaling minimum 40 %. Hovedstol kr. 208.310, variabel rentesats p.t, 3,15 7o p.a., årlig effektiv rente p.t. 3,187 %,
lØbetid 84 mdr., mdl, ydelse kr. 2.765,76. Samlet kreditbelØb 200.000 kr., ÅOP 4,4 % og etableringsomkostninger**
kr 8.310,

.. Specifikation af etableringsomkostninger: Stifielsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt
kr. 2.500 (normalpris: oprettelsesgebyr 2 a/o af 208.31 0 kr. = kr. 4.1 66, dokumentgebyr kr. 1 .000, etablering af ejerpan-
tebrev kr- 250, i alt kr. 5.916).

Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 208.310 + kr, 1.660) kr. 4.860. Panthaverdeklaration forsikring kr. 950.

Særlige vilkår: Krav om kaskoforsikring, Tilbud på husstandens forsikringer hos Købstaedernes Forsikring via Andels-
kassen. Lånets lØbetid afhænger af bilens alder. Helkunde i Andelskassen, Renten fastsættes i forhold til størrelsen
af udbetaling. Billån 2016 er gældende indtil videre. Andelskassen forbeholder sig ret til at stoppe tilbuddet uden
yderligere varsel.

o

)

/:Andelskassen

Otto Frellos Plads 4 . 68OO Varde
Telefon BZ 99 56 70 .wyw.andelskassen.dk

Andelskassen * en del af Danske Andelskassers Bank A,/S .CVR-nr.: 3184321S

- Sammen kan vi


