
47. årgang

Horneposten har fået ny redaktion
og nyt udseende.

Bladet bliver fremover redigeret og opsat digitalt.

nr. 350 feb.2017

Indholdet vil forsat være indlæg fra foreninger, institutioner med

flere samt privat personer og bekendtgørelser fra annoncører, som

annoncerer i bladet. Det er naturligvis vigtigt, at redaktionen modta-

ger stof, og lige så vigtig at deadline bliver overholdt.
Det er også vigtigt at stoffet bliver sendt pr. mail, og at det er sat op i
etWord-dokument.
Det er ligeledes vigtigt, at vi forsat kan udkomme i bladform, og at vi
kan få bladet omdelt af frivillige omdelere.

Den nye redaktion opfordrer til, at hele sognef står sammen om

htadet og er en aktiv medspiller, da vi io skal huske på, at et lille
samfund som Horne har brug for sammenhold.

På forhånd tak til annoncører og brugere af bladet, for det er io ier,
der skaber indholdet. Se mere information inde ibladet.

0BS: l'l*rnepostens nye maiå ae{r":

horneposten @ g mai I . com
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Åbningstid:
Mandag - fredag l3 - I 7.30 lørdag I0 - l2
Abent lor arangementer efter aftale.
TLf.3049 2368,
mail: as@farmorsunivers.dk

10. Horne. 6800 Varde



GENERALFORSAMLING I HIP

Tirsdag den 21 marts kl19 i Horne Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Velmødt.

Mvh. Bestyrelsen

qr Fqstelqvnsfest Ø
Kf,T\wt.q-----'-_\ 4.a,

Søndag d, 26. februar er der traditionen tro fastelavnsfest i Horne

Tidspunktet kommer til at fremgå af byportal, hjemmeside med videre'

Her vil være tøndeslagning opdelt i tre aldersgrupper og kåring af de flotteste

udklædninger med mere.

Pølser og vand med videre kan købes.

Vi glæder os til at se en masse flotte udklædninger'

Med venlig hilsen KFUM Spejderne Horne-Tistrup

GENERALFORSAMLING
Hornelunds Venner

Der afholdes generalforsamling

på Hornelund mandag d.24.april2017 kl,19.00

Dagsorden ifølge vedtægten.

Hornelunds Venner

VETERANER SKAL I GANG..!

Veteraner starter fod boldtræningen udend ørs :

Lørdag den 4. marts kl. 13,00.

Herefter er der træning hver lørdag, indtil turneringen starter.

Har du lyst til at få dig rørt lidt uden at skulle spille kamp, er du
også velkommen.

Gunnar Ditlevsen

Holdleder
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KFuMSpejderne a I F
Horne-Tistrup Gruppe a"\l/fGruppemøde @ ,, ff
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00 {J
i Hytten, Stadionvej 19A, 6800 Varde

KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe afholder gruppemøde.

Det er det samme som generalforsamling i andre foreninger.
Generalforsamlingen i Spejdernes Støtteforeningen bliver afholdt i forbindelse med
dette møde. Alle, som har interesse i at være med til at give børn i Horne de bedste
spejderoplevelser, er velkomne. Vi håber, mange vil bakke op.

Ta'til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag

kl. 19 og støt
lokalsamfundet
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GENERALFORSAM LING i Horne Pensionistforening

Horne Pensionistforening afholder ordinær generalforsamling

mandag den 13. marts kl.14 på Hornelund.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil der være bankospil.

På bestyrelsens vegne/Ellen Damsgård

vi ririeei ril^*otn

GENERALFORSAMLING

Horne Gymnastik og Fitness
Der afholdes generalforsamling

mandag den 27.feb.2017 kl. 19.00 i hallens mødelokale.
Vigiver kaffe med brød.

Dagsorden ifølge vedtægterne,
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalvære formanden
skriftligt i hænde senest 14 dagefør.

HGF/Lene Jensen

U0R/vf

M

koktubben#F
w* il::Ji'iilJ1"::*Q. 

$:{fiflHfif el}er somnrcr'
l \'\qeisl ]r]&r[ Bankofolhenc
hiil inkri i ffiu'. nornchallcn h

It as*l- 

\t-,-



Bazar i Horne bliver en Multi Bazar

Vi har ændret lidt på navnet og kalder nu

vores basar for Multi bazar. Der er derfor
mulighed for at gøre endnu flere gode

handler søndag den 19. februar fra kl 10 -
15 iHorne hallen.

Vores sælgere har fået frie tøjler til at sæl-

ge, hvad de har lyst til, så der bliver noget

for enhver smag og for enhver alder.

Vi har valgt at støtte Hospitalsklovnene.

Vi donerer således '10 kroner per entr6bil-

let, og i ugen op til basaren vil der være

auktion på vores facebook-side - Multiba-

zar i Horne

Vi har fået en masse flotte sponsorgaver,

og overskuddetfra auktionen går ubeskåret
til hospitalsklovnene.Kom forbi og gør en

god handel og nyd den hyggelige stemning

Vi glæder os til at se Jer. Bazartøserne Maia Nymark og UIIa Lindvig
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Ttf. 75 26 0t 55

HORNE PENSIONISTFORENINGS PROGRAM

13. feb. Fortælling fra kriminalforsorgen vi Lis Vig

20. feb. Foredrag vi Lars Bom, præst. Emne: Sjælesorg.

27 .feb. Foredrag v/ Arne Rolighed. Emne: Senior og sundhed.

6. marts. Underholdning med harmonika og sang v/ Mona og Henry.

13. marts. Generalforsamling og bankospil.

Alle møderne begynder kl. 14.

Horne Pensionistforening

v irr.plr irrrorutn



Horne Mesterskaberne i badminton 2017

Horne Mesterskaberne i badminton bliver i denne sæson afuiklet

Søndag den.5. marts 2017.
Mesterskaberne er for alle, der har lyst til at spille badminton, og det er
har været aktiv eller ej.

Der bliver spillet i alle rækker, singler, herre- damedouble og mix, såfremt der er et
tilstrækkeligt antal tilmeldinger i de enkelte rækker.
Der vil være en lille præmie til alle ungdomsspillere samt guld-, sølv- og bronzemedal-
jer til vinderne.

For motionisterne vil der være en præmie til '1. og 2. pladserne.

Så sæt allerede nu X i kalenderen og vel mødt til en hyggelig dag.
Tilmeldingsskema hænger på opslagstavlen ihallen. SrUsfe fnsf
for tilmelding er mandag den 20. fehruar 2017

HIF

Badminton

w
uanset, om

ffi@ Børn pynter til Påske

Horne By bliver påskepyntet med blomster og dekorerede æg tirsdag den 4.
april. Det sørger børnene i dagplejen, Regnbuen og Myretuen for. De tre pasningstil-
bud er gået sammen om et fællesarrangement under titlen Påskeløbet. Det erstatter
Lanternefesten, som man er blevet enige om at stoppe med.

Børnene i Regnbuen skal også til fastelavnsfest. De er inviteret til fastelavn på pleje-

hjemmet mandag den27. februar.

Program for Ø.H. Seniorklub 12017

Februar: 23. feb. Besøger vi Skovlund Efterskole. Vi mødes på skolen kl. 9.30.
Skolen laver program for dagen. Pris 150 kr. Tilmelding til75 292164
eller 42186440 senest 17.feb.

Marts: 16, marts kl. 14.00: Generalforsamling i Ølgod Kulturhus. Dagsorden
iflg. vedtægter. Efter kaffen fortæller Hanne Vad om sin tur til Costa Ri-
ca.

April: 20. april kl. 13.30 besøger vi Bou-Matic, Jernvej 2 Skjern (tidl. Strang-

ko). Der er rundvisning og kaffe. Tilmelding ttl75 241152 eller 40559152.
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PRÆMIEWHIST

HUSK præmiewhist i Horne Hallens mødelokale i lige uger, næste gang er den

den 20. februar og derefter 6. marts, 20. marts, 3. april, 17. april, 1 . maj og 15. maj.
Har du spillet whist, kan du også spille præmiewhist.

Torvedagsudvalget

BIKSEN byder på nyt...

Fra den 18. marts begynder vi med påskepynt, diverse workshops med spændende
dekorationer og kranse.
Den 5. marts har vi fra kl 19.00 åbent hus med Haveselskabet, hvor I har mulighed for
at pynte jeres medbragte krukker eller lignende. Vi er klar til at hjælpe jer.

Vi har nu åbent hver fredag fra kl 16.00 til 18.00 og lørdag formiddag samt efter aftale.
Ring endelig.

Vitilbyder limousinekød og pølser i superkvalitet, kartofler, æg og brugskunst.
Vi har også blomster og dekorationer på bestilling.

Mallevej 19

Horne

Ttf .22511542 Cnøe

-tU2+-,t-'ff{ipiø
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Du ringer direkte..,
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, :om
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



GYMNASTIKOPVISNING Lørdag den 25. marts 2017 k\.18.30

Traditionen tro afholder vi lokalopvisning i Horne Hallen med deltagelse af
vore egne hold:

Lopperne - 4-5 årige piger og drenge
Forældre/Barn

Spring, gymnastik og bevægelse - piger og drenge - børnehavekl.- 4. kl.

Dans/gymnastik 3. - 6. kl. og

Dans/gymnastik 7. kl. og opefter.

Derudover kommer følgende gæstehold :

Motionsmænd fra Tistrup

Juniortræningsholdet fra Ølgod

Powertumblerne fra Outrup

Elevholdet fra Skibelund Gymnastik- og idrætsefterskole.

Vi glæder os til en helt igennem fantastisk aften.

Der vil som sædvanlig være mulighed for at købe kaffe med brød efter opvisningen.

Det endelige program kan i marts findes på vores Facebook side og på

www.horne-varde.dk under fritid og Horne Gymnastik og Fitness

FøLG os PA fUCghOOI( - Horne Gymnastikos Fifness

sswf

%r';"tN"

lndsamling til Kræftens Bekæmpelse
Der er husstandsindsamling til Kræftens Bekæmpelse søndag den 2. april,

Efter at have varetaget hvervet som indsamlingsleder i Horne i mange år, har Bessie

Aggeboe givet stafetten videre til Bente Dinesen, men Bessie har lovet at hjælpe i år,

så den ny indsamlingsleder kan blive klædt ordentligt på.

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
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Dagsorden: 1

2

3

4

5

GENERALFORSAMLING i Horne Sogneforening
Afholdes onsdag den22.februar 2017 kl.19,00 på Horne Kro

6

7

I

Valg af ordstyrer

Valg af referent og stemmetællere

Beretning ved formanden

Regnskab aflægges

Valg til bestyrelse,og

valg af suppleanter og revisorer

Fastsættelse af næste års kontingent

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt
Alle er velkomne
Horne sogneforening

Er du medlem af Horne Sogneforening?
Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte og

styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at
være et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforening:
Foreningen har mange opgaver - både store og små. Bl.a. sørger Sogneforeningen for

opsætning af julebelysning - juleoptog med Varde Garden - snerydning i Horne og Bjer-

remose - INFO-skærmen ved Dagli'brugsen - vedligehold af Vikingelunden, Hjemme-

side, byportaler og flag/flagstænger - bevilling af fondsmidler - medarrangør af Sankt

Hans i Vikingelunden og juletræsfest i hallen - uddeler Velkomstpakker og Babypakker.

Underudvalget - Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag.

Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og

derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.

I løbet af februar/marts måned 2017 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din

postkasse. Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 12. marts, kan du kontakte

kasserer Lise Jeppesen på tlf. 239517 66 eller på mail lj@liseogvalle.dk

Mød op og få betalt dit medlemskontingent

I år vil vi være i Dagli'brugsen, Horne Tirsdag den 14. marts kl. 15,30 - 17.30

Sammen kan vi udrefte nogetfor Horne Sogn.

Horne Sogneforening

STøTVORE ANNONCøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN
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Fonden til forskønnelse af Hornesogn

Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål.

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest lørdag d.1. april 2017

Formand : Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde
jochumsen@bbsyd.dk

Horne Sogneforening

ldrætsforeningen bruger MOBI LE PAY

Horne ldrætsforening har fået Mobile Pay som erstatning for swipp, der
ophørte islutningen af 2016.
Dermed har foreningen tilsluttet sig den nye, moderne verden for så vidt
angår betalinger til Horne lF.

Der vil stadig blive aflevereVudsendt FIK-kort til kontingenter med videre, som vi natur-
ligvis gerne fortsat skal anmode om benyttes, da det er den nemmeste måde for Horne
lF at registrere indbetalte kontingenter på. Det skal dog ikke afholde nogen fra at betale
kontingent eller andet til Horne lF via Mobile Pay.

så hvis det er nemmest for dig at betale via Mobile Pay, så gør du bare det. Hellere et
kontingent betalt til tiden via Mobile Pay end ingen eller for sent betalt via FIKJ

MOBILE PAY TIL HORNE IDRÆTSFORENING FORETAGES TIL

MOBILNUMMER 41837887

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN
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KROVÆRTER

Hilsen Krsten og Kurt.

Jeanefte og Ren6

Vi er kommet godt i gang her på kroen, og vi kan nu
tilbyde grillmad og dagens ret til 65 kr.

SIGER TAK..
Mange tak for jeres fremmøde ved vores afskeds- og
velkomstreception lørdag den 14. januar.
Det var dejligt af se så mange mennesker
og tusind tak for de fine gaver.

flr* l/*u'rr* t{*r ^. rr *uc*xl*,or *{tr+J pr

Tilbuddene kan ses på kroens Facebook-side og bestilles på 75 260 0'lg

Hilsen Jeanette Cassøe, Horne Kro

Sflruw*ffir'm



Udflugt til Bunger Keramik iAgerbæk
Tag med på besøg hos en inspirerende keramiker

tirsdag den 28. marts 2017

Her op til påske forvandles Bunger Keramik's butik til det rene

hønsehus. Der vil være høns i mange former og farver over alt.

Kom med og bliv inspireret!

Der er mulighed for at handle i butikken.

Aftenen slutter af med kaffe på Agerbæk Hotel - pris ca. 50 kr.

Vi mødes på Brugsens P-plads kl, 18.15 og fylder bilerne op.

Tilmeldinq senest fredaq den 17. marts til Dagmar Kristiansen

på 40430385 eller mail: john.dagmar@gmail.com

Familie&Fritid

iilskanik*r
Andnrs K Jensen
Ksh & $alg af bilar

IfHloft 15 16 0? ]$

BALANCE I I{ROP OG ST'EL
Zonetera pibehandling, Kranio Sakral terapi, muskelmassage,
behandling af muskel/sportsskader og Reiki Healing.

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 68OO Varde,

R*&,-ffi
*i{!NtSiti{y,,f'{,r$!li.+i *åir{ [+{l $ds{.ti*!
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Dagli'Brugsen Horne er atter på plads i en "større" butik

Der blev ryddet op og solgt ud i brugsen i uge 45 i 2016. Der var store rabatter de sidste
dage, så det var begrænset, hvad der skulle flyttes til lageret, da brugsen skulle lukkes
ned fredag den 11. november. Håndværkerne rykkede ind tidligt lørdag morgen og vi

måtte undvære brugsen en uge.
Der blev spartlet, malet og lagt nyt gulv, nye lamper blev sat op, og nye frysere og køl

kom ind. Der blev knoklet, så tidsplanen kunne holde. Alt skulle klares på kun en uge.
Personalet fik et par fridage, men allerede fra onsdag den 16. november begyndte arbej-
det med at sætte inventaret såsom hylder og reoler på plads.

Hele mandskabet var i gang, og personale fra Super Brugsen Nr. Nebel kom for at hjæl-
pe til de sidste dage med at få varerne på hylderne, inden dørene igen kunne slås op.
Lørdag morgen den 19. november var det atter muligt at handle i brugsen.
En helt ny butik var det blevet til. Hvilken forandring. Alt er lyst og venligt, og brugsen
virker støne. Kasserne er flyttet, så vi nu skal en anden vej rundt i butikken. Næsten alle
varer har fået nye pladser, så i starten var det en udfordring for kunderne at finde varerne
igen. Men pyt, så kom man rundt og kunne rigtig nyde alt det nye.
Tak til kunderne for jeres tålmodighed i forbindelse med "byggerodet".

Heldigvis er alle både personale, ledelse og ikke mindst kunderne rigtig glade for, at det
lykkedes at få en næsten ny brugs. Det er da fantastisk. Det kan vi alle være stolte af.
Fest med mad og gaver

Torsdag den l.december var der lagt op til fest i brugsen, da indvielsen af den nye butik
skulle fejres, og da Horne Brugs netop den dag kunne fejre 100 års fødselsdag. Vi invite-
rede borgmesteren til at komme til fødselsdag og klippe snoren til "den nye brugs". Han
var desværre forhindret, så det lykkedes i stedet at få vores lokale politiker, Stig Leer-
beck, til at tage imod invitationen. Klokken 16 spillede en flok glade børn og unge fra Var-
de Garden på parkeringspladsen. Folk myldrede til trods en lidt kølig efterårsdag. Stig

holdt åbnings- og fødselsdagstale og klippede snoren til brugsen. Martin, uddeler, takke-
de for det store fremmøde og takkede for den store tålmodighed blandt kunderne ved
renoveringen. Keld Jochumsen sagde også på vegne af Sogneforeningen og kunderne
tillykke med fødselsdagen. Der var blandt kunderne samlet ind til en fødselsdagsgave til
brugsen. Den blev overrakt til Martin af Keld og Bessie Aggeboe, og den bestod af to
flotte billeder til at pynte i frokostrummet, et flot ur og et pengebeløb.

Fortsættes....

SDR.MAI.LE A/S
Entreprenør, rnaskinstatiqn og vognrnand

Sdr. rnallevei 15 Horne 68O0 Varde
Tlf. 75260163 tvww.sdr-rnalle.dk

AUTORISERE}

KLOAK.
.mEglfn"W
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Dagli'Brugsen Horne er atter på plads... fortsat

Tusind tak for gaverne. Det ene billede hænger på kontoret, det andet i frokostrummet,

og uret hænger lige indenfor døren, så vi alle kan følge med tiden, når vi handler. Vi har

endnu ikke besluttet os for, hvad pengegaven skal bruges til.

Martin bad gæsterne komme med indenfor, hvor der på lageret var lidt til hals og gane.

Lækkert tapas fra Super Brugsen Nr. Nebel samt en kæmpe kagemand fra bageren i

Ølgod kunne nydes sammen med vin, øl og kaffe. En rigtig hyggelig eftermiddag blev det,

og Varde Garden sluttede dens koncert med et par numre inde på lageret.

Erling Jensen havde forfattet en sang til brugsen i anledning af fødselsdagen, hvilket han

jo flittigt gør til en festlig lejlighed. Desvæne lod det sig ikke gøre at synge den i mylderet
på lageret den dag, så vi håber, vi eventuelt kan synge den til infomødet til foråret. Tak

for sangen Erling. Den kan læses/synges andet sted i bladet.

Der blev i dagens anledning givet 20 % på alle varer, så der blev handlet flittigt.

Trods renovering og ombygning samt lukning af butikken en uge, ser det ud til at brugsen

kommer ud af 2016 med et tilfredsstillende godt resultat. Kom til generalforsamlingen i

Nr. Nebel torsdag den 6.april og hør om foreningen.

Axfort Bageren har ændret navnet til Ølgod Bageren, og vi får nu hver dag friskbagt brød,

rundstykker, franskbrød, wienerbrød/stænger, kager m.m.

Ligeledes får vi nu flere lækkerier fra slagteren/delikatessen fra Super Brugsen i Nr. Ne-

bel, så kom og se det store udvalg.

Jasmine vender i april tilbage til brugsen efter barsel, hvorefter Søren skal prøve at være

i en større butik og flyttes til Super Brugsen i Nr. Nebel.

Tak til alle trofaste kunder. Vi ser frem til et godt 2017,

Martin-Britta&Linda

Horne - Gørdetmedetsmil...

Husk vi har åben
Alle ugens dage

fra
8-20
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Havejord haves -
havehjælpere søges..

Boumatic, det tidligere Strangko, har stillet jord til rådighed for et haveprojekt, som 4H
og skolen samarbejder om. Det er endnu i sin vorden, men det kan blive en aktivitet,
som samler sognets børn, unge og ældre.
4H og skolen er blevet enige om, at de første spadestik tages til højbede og bærbu-
ske, og ideerne til, hvad havejorden skal udvikle sig til, er talrige.
For at det kan lykkes, er der brug for mange frivillige hænder.
- Vi håber, at rigtig mange  H-børn vil være med ifællesskabet, så vi kan få mange
haver i gang. Vi har friet til sogneforeningen og pensionistforeningen i håbet om et
godt samarbejde, men alle, der kan afse et par timer en gang imellem, er velkommen
i fællesskabet, siger Jette Poulsen fra Horne 4H.

Der er brug for mange hjælpere, da haveprojektet på sigt kan vokse fra bede og bu-
ske til bålplads, frugttræer, bord-bænke-sæt, redskabsskur, et lille hus til hønsehold
med hønsegård, en masse fuglehuse, fodrestationer og vildtkameraer, der kan opta-
ge fuglene, så man kan se, hvilke fugle der besøger haven.
- Det er en stor opgave, så vi vil gerne have nogle voksen-venner, der vil give en
hånd med, når vi har brug for det. Vi er også åbne for, at andre kan få en bid have,
hvis nogen går med et ønske om at blive en selvforsynende "bonderøv", siger Jette
Poulsen og fortsætter:
- Hvis du kan fortælle, hvad der er krudt eller ukrudt, kan køre en trillebør, har trailer
og krog på bilen, kan vejlede i henkogning og syltning, har styr på såning og plant-
ning, kan lægge sten og lave bålplads, ved noget om kompostering, kan bage en
kage eller bare er god til hygge og samvær, vilvi gerne hørefra dig. Vifortæller også
meget gerne mere om projektet. Bare spørg. , ffiffi,IW

ffii

Modeopvisning og Messe iTistrup

Tirsdag den 21. marts kan du komme til modeopvisning, messe med de lokale
butikker og spisning i Tistrup.
TID: kl, 18.30

STED: Aulaen på Tistrup Skole
PRIS:Ca. 175kr. incl. Mad og kaffe.
Billetter sælges hos Bruhn Tøj i Tistrup fra den 1. marts.

Arr.: Aftenskolerne i Tistrup og Horne og Sig Thorstrup Husholdningsforening.

STøTVORE ANNONGøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN
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Program for Horne 4H2017

29. marts: Træhold på Dejgårdvej kl. 16.00 - 18.00

29. marts: Spire på Dejgårdvej kl. 14.30 - 16.30

5. april: Madhold på skolen 15.00 - 17.00

6. april: Hobby på skolen fra kl. 15.00 til kl. 17.30

18, juni: Udflugt tilVarde fodboldgolf, kl. 10.00 for hele familien -

med grillmenu og hjemmebag

Uge 31: MADSKOLE fra den 31. juli til 4. august.

19. august: TORVEDAG (der må gerne bages til vores bod)

09. september: 4H SKUET PA HINDSIG RIDECENTER

07. oktober: Årsmøde på skolen kl. 9.00

28. oktober: Halloween Dejgårdvej fra kl. 10.00

10. november: AKTIV NAT på skolen fra kl. 20.00 til 08,00

25. november: Julemarked på skolen fra 10.00 til '16,00

8. december: JULETRÆSFEST på Dejgårdvej kl. 17.00

Januar 2018: "Bambi på glat is". Dato følger,

&ffi

a0
f?

[.] l,r"r+*:r",r i tl"ll tu"l o,+

ekEf;Eteremde og
fremtidise prodilkter

" lndustri$inn mg lulm'bestmffer til:
- Træ- *u fi*twhslfln,dulstriesl
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. 50 årl erfaring i branrhen.
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Fodboldtræninqsstart forår 201 7

Horne-Tistrup-Si g Bold klu b w@@
Hold/årgang Træningstidspunkter Træningssted Trænings

U17 drenge

år9.200112002

Tirsdag og torsdag

17.30-19.00

Tistrup

21t2

U15 piger

år9.2002

Tirsdag og torsdag

17.30.19.00

Tirs: Næsbjerg

Tors: Sig 3111

U14 piger

årg.200312004

Mandag og torsdag

18.00-19.30

Jan/feb: Horne Marts:

Tistrup

Apr: Sig

Maj: Horne

Juni: Tistrup

23t1

u14 + U13

drenge

årg. 2003/2004

Mandag og onsdag 18.30.20,00

Feb: Horne

Marts: Sig

Apr:Tistrup

Maj: Horne

Juni: Siq

uI4 2012

u13 2712

U12 drenge

årg. 2005

Mandag 16.30-18.00

Torsdag 17.30-19.00

Feb: Sig

Marts: Tistrup

Apr: Horne

Maj:Sig

Juni: Tistruo

2012

U12 piger

år9.2005/2006
Tirsdag og torsdag 17,30-18.45

Marts:Sig

Apr: Tistrup

Maj: Horne
14t3

ror._r.= SPORTSUGE med mange aktiviteter

Årets sportsuge 2017 åbner søndag den 4. juni, hvor vi tradition tro starter med
gadefodbold og rafleturnering. Der vil i løbet af ugen være mange forskellige aktiviteter,
og vi slutter sportsugen af med en god fest lørdag aften den 10. juni, hvor vi får besøg
af det fem mand store orkester 'Vest-jyderne",

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Sportsugeudvalget

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN
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Fodboldtræninqsstart forår 201 7

Horne-Tistrup-Si g Boldklu b w@@
Hold/årgang Træningstidspunkter Træningssted

Trænings

start

U11 drenge

år9.2006/2007
Tirsdag og torsdag 17.15-18.45

Feb/mar:Horne

Apr:Sig

Maj: Tistrup

Juni: Horne

2112

ul1 + U10 piger

årg. 2007/2008

Tirsdag 17.00-18.30

Torsdag 16.45-17.45

Marts: Tishup

Apr: Sig

Maj: Horne

Juni: Tistrup

21t3

Ug + U8 drenge

år9.2008/2009
Mandag og onsdag 17.00-18.00

Apr: Horne

Maj:Sig

Juni: Tistrup
314

u7 + u6 dren-

ge/piger

år9.201012011

Mandag 17.15'18,15

Apr: Tistrup

Maj:Horne

Juni: Sig 3t4

Små Fødder

år9.201212013
Mandag 17,15-18.00

Apr:Tistrup

Maj: Horne

Juni: Sig
3t4

Målmands-

træning U10-

u17

Første torsdag i hver måned

17.30-'19.00

Marts: Horne

Apr: Horne

Maj: Horne

Juni: Horne

2t3

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

,øl, Sffif /
r1rrffi tSlft-if$/\Wffi/

GAFETERIA
til ca. 100 pers.Mødelokaler op
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Stor taktil alle, der har sponsorerettil vores julemarked.
Der var rigtig mange flotte ting.

Og tak til alle, der kom forbi og støttede markedet.

Detvar en dejlig eftermiddag, hvor der blev hyggesnakket over en kop kaffe,

Tak til alle.

Hornelunds Venner

-du kan osså finde Horne på #Wqmfuffiffiffi{

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvei 16 Horne 6800 Varde

www.hepvarde.dk - 6050 6642 - hephorne@gmail.com

nMH.rne @ o#(
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KORT NYT fra byrådet...

lnstitutions- og strukturdebatten
Mange høringssvar - også fra større bysamfund - medtog

det vigtige i at bevare den decentrale struktur. Det er der

blevet lyttet til. De nye tiltag skal udmøntes, og her ligger

der en stor opgave for de enkelte lokalsamfund i at byde
ind med konstruktive løsninger og id6er, der kan udvikle

institutionstilbuddene indenfor de nye rammer.

Kommuneplan
Der er forslag til en ny kommuneplan. Den kan ses på Varde Kommunes hjemmeside.
Der ligger blandt andet et særskilt såkaldt "Planhæfte" for Horne, men selve
"Hovedstrukturen" rummer også vigtig information i relation til Horne. Jeg kan opfordre
til at kigge materialet igennem og eventuelt komme med høringssvar.

Vindmøller
Som en del af kommuneplanen lægges den fremtidige indsats på vindmølleområdet

om. Der lægges således op til, bortset fra et område ved Nybro, at sløjfe alle resteren-

de udlagte vindmølleområder herunder både Malle og Kvong. Samtidigt vil kravene til
fremtidige projekter blive skærpet således, at mindst 950/o al naboerne i en afstand af
op til 6 x vindmøllehøjden skal acceptere opførelsen.

Stig Leerbeck

Ssntllitxr
Vi udfører havearbejde, handyman opgaver, skadedyrsbekæmpelse og har

maskiner til udlejning,
Motorbør, cementblander, fl ishugger, buskrydder, hækklipper, boremaskiner, nedbryd-

nings- hammer og mere til.
Se os på www.sanatit.dk

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Mobil

Karl Brian

26209096 2t820340
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Foto taget med drone (Locatnews)

Søen

i

Vikingelunden

Januar 2017
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MENIGHEDSRADET er på plads

Ved et ekstra opstillingsmøde blev menighedsrådet ved Horne Kirke også formelt fuld-

talligt. Anne Grethe Forsom blev i første omgang ikke indstillet proceduremæssigt kor-

rekt, hvorfor det var nødvendigt med et ekstra opstillingsmøde. Det blev afholdt tirsdag

den '17. januar på Horne Kro, og 18 borgere deltog i mødet.

Anne Grethe Forsom blev indstillet til menighedsrådet, mens Bente Pedersen og Bente

Dinesen blev indstillet som suppleanter. Da der ikke er kommet flere lister, er de alle

valgt.

lnden opstillingsmødet fortalte formand Dorthe Bejder om menighedsrådets arbejde

siden valget. Der er holdt et møde, og da besluttede rådet, at der skal være lys på kir-

ken i hele vinterhalvåret.

Hun fortalte også, at der som noget nyt blev uddelt pixibøger til børnene efter juleguds-

tjenesten.
Af fremtidige opgaver pegede formanden på, at rådet skal kigge på udviklingsplanen,

drøfte præst Finn Pedersens 25 års jubilæum og se på samarbejdet med menighedsrå-

det ved Thorstrup Kirke. Endelig er der en del kursusaktivitet.

Efter konstitueringen og suppleringsvalget har menighedsrådet følgende udseende:

Dorthe Nørgård Bejder, formand,

Hanne Schønning Madsen, næstformand,

Anna Metha Andersen, kontaktperson,

Niels Tradsborg, sekretær,

Cornelia van der Veen, kirkeværge,

Anne Grethe Forsom, kasserer.

Horne menighedsråd i medierne

Vi vil gerne opfordre alle til at følge os i de forskellige medier

og på de forskellige platforme. Det gælder for eksempel:

Horneposten.

lnfo-skærmen ved brugsen,
6800horne facebook Her kan I læse om ting, vi har gang i, og om nye aktiviteter så-

som at have børnene i fokus, og at krydre højtiderne

Med venlig hilsen

Horne Menighedsråd.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN
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Til venstre den nye redaktion hvortil man
kan sige: "Hvad de to har i drøjden, det
kompenserer Leif for i højden!" og herunder

et foto af den "gamle redaktion" set med HIF

revyens briller 2016

-IIl

TIE
OBS
Stof til Bladet

Husk Deadline

horneposten@gmail. com

lF) -- -, rr Fr rI>'( Ifl I ti ILJ l-[i)L!, Ll u lr-n Ll U
l,{i{:,\ l. {]l,{)'l'lt I N(;

Srd#. mA$v! ffi Tffi .t . $-tffi ffi ffi ffi Tffij

Fd fiH*mrmJdntr * mr m*mdmru nfJ$d

Hornelund 6,

6800 Varde

Tlf .: 75 26 00 19

hornekro@hotmail.com

CVR:36285834
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Arets gang i Horne Sognearkiv 2016

Horne Sognearkiv ligger ikke på den lade side, hvad angår digitalisering af vore arkiva- ,

lier. Alle de gamle billeder og arkivalier fra sognets nedlagte foreninger, fonetninger og

institutioner, gamle skøder, erindringer, breve og meget mere bliver i disse år digitalise- I

ret. Vi modtager både billeder uopfordret billeder, vi efterlyser, og det er vigtigt, at vi :

kan modtage gamle billeder, men også nutidige billeder, som om føje år er historie. ,

Det er jo sognearkivet, der fortæller Horne Sogns historie, som på et eller andet i

tidspunkt bliver interessant for næsten alle.

Med denne digitalisering er det helt naturligt, at vi også har vores egen hjemmeside, r

som vi forsøger at fodre med relevante nyheder og billeder, og, synes vi, mange inte-

ressante historier om sognet. 
'

ISSUU er en hjemmeside, som udelukkende viderebringer alle de historier, som arkivet r

synes fortjener denne opmærksomhed. Det er både gamle historier og nye, aktuelle ,

historier,41ialt,afalmeninteresse,ogviarbejdertilstadighedmednyeemner.

I

Gennem arkivets registrering på Arkibas5 er nu mere end 1000 registrerede billeder i

fra Horne Sognearkiv tilgængelig på www.arkiv.dk. 
,

Arkivet har i år ikke haft så mange indleveringer, men har fået en del billeder om fæl-

leslæsning, dilettant, sommerspil og revy. Også billedserier fra familiefester er blevet

scannet og registreret 
,

:

En afrunding på årets gang kan være, at sognearkivet glæder sig til samarbejdet med :

Horne Sogneforening og over den forsatte udgivelse af Horneposten, der med sin ny :

redaktion får base på arkivet.

i

En nyhed kunne være, at vi pusler med et nyt initiativ omkring vore billeder. Det er for ;

tidligt at sige mere på nuværende tidspunkt, men vi håber at kunne præsenterer det på .

årets torvedag i august.

Med disse ord takker vi for interessen og opbakningen til arkivets arbejde i det i

forgangne år, og vi håber, at mange vil besøge os på Hornelund 27 1. sal og på 
:

vore digitale medier. Dagen i dag er historie i morgen 
.

Horne Sognearkiv - Leif Sønderskov

. www.hornesognearkiv.dk .
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....UDGIVELSE NR. 350....
Så er den nye redaktion for alvor kommet i gang og det er lykkedes at frembringe end-

nu et eksemplar af Horneposten, nr. 350. Vi håber naturligvis at I vil syntes om det
"nye" blad og at vi kan leve op til foregående redaktioner og deres arbejde. Dette num-
mer er ændret lidt i udseende og opsætning, men er dog stadig genkendelig. Tak for
alt det indsendte, bliv endelig ved med det, og husk deadline. Redaktionen har fået
plads i sognearkivets lokaler, med eget "kontor" som er indrettet med det isenkram det
nu kræver for at sammensætte og udgive Horneposten, vi har således af Støttefor-

eningen fået bevilget en stationær PC til formålet, TAK for det.

Husk på at vi er afhængige af indtægten fra bladets annoncører, men også at der er
noget til at sætte i bladet, derfor ser vi frem til at blive overdænget med stof, det være
sig den gode historie eller måske et godt fotografi! Foruden alt det information det der

naturligt hører til i bladet' 
H,sen redaktionen

Udgave 350: DEADLINE 28. januar

Udgave 351: DEADLINE 04. marts

Udgave 352: DEADLINE 06. maj

Udgave 353: DEADLINE 05. august

Udgave 354: DEADLINE 09. september

Udgave 355: DEADLINE 04. november

udgives. 10. februar

udgives. 17. marts

udgives. 19. maj

udgives. 18. august

udgives, 22. september

udgives. 17. november
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HORNEPOSTENS NYE REDAKTION

Den nye redaktion og ansvarsområder:

Bente Jakobsen, modtager stof og redigerer det i Word.

Kurt Burkarl, layouter bladet digitalt.

Leif Sønderskov, dishibution mm.

Keld Jochumsen, annoncer mm.

Hanne Haaning, økonomi.

'r-\-
0cDw
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Nyboli$ Varde

v/Jesper B ro rson Hans en
Tonegade 7, Varde

Ttr,75212424

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN



Horne lF ser tilbage på et aktivt år

Vi har i 2016 prøvet at lave vores bestyrelsesmøder lidt kortere og lidt
færre, hvor hvert enkelt udvalg har afleveret en siden-sidst før mødet til
gennemlæsning, og det har gået godt. Grunden til det var at få færre mø-

der at gå til, og at de ikke tog så lang tid.

Fodbold: Vores samarbejde i senior mellem Tistrup og Sig går godt. Vi har 3 hold,

serie 1, som blev nr. 2, serie 4, som lige overlevede et år mere i deres række, og serie

6, som rykkede op. Der har været 50- 75 tilskuere til hver kamp til førsteholdet. Vi er

rigtigt glade for vores træner Bent Pedersen, som vi også har lejet i 2017 .

Veteraner, som vi også har et hold af, fik en 3. plads. Der er ca. 21 mand.

Unqdom: Det går også godt med samarbejdet i HTS. Vi har haft 22hold lige fra U6 til

u18.
Vi har fået 2 dommere uddannet i Horne. Det er Jesper Gejl Pedersen og Mikkel Blå-

holm. Der har været 5 spillere, der har været udtrukket til talenttræning, hvor en U14
pige er gået videre.

Vi har haft fodboldskole i Horne i år, hvor der var 122 tilmeldt. En stor tak til Mark og

, Susanne, som var tovholdere for det.

; Horne var med til Vildbjerg Cup. Det var 26. gang, vivar med. Der var ca. 80 spillere

i og 37 campister fra HTS samlet. Der vandt U10 piger i A-rækken som ubesejret.
; I HTS har vi haft 2 hold U13 og U14 spillere på en tur til Holland i sommers, det er

hvert anden år, der arrangeres sådan nogle ture.

Vi har haft 4 herreseniorhold og 2 damehold med i indefodbold
Badminton: Der har været lidt færre spillere i år, men banerne har stort set været ud-

lejet indtil kl 2'1.00. Vi har i år haft Hornemesterskaber sammen med Sig og Tistrup i

ungdom. De havde en god dag.

Kroket: De er gået lraT lil4 hold, som var tilmeldt til turnering, men udover det er der
en delstævner.
De har fået et nyt telt, så de kan side inde. Teltet kan andre også leje af dem.

Billard: Der har uæret2 hold til turnering, men det har været svært at finde folk til det.

Der er stadig nogle pensionister, som spiller om dagen.

ldræt om daqen: Der deltager ca. 30 til det. Det er Jette Poulsen, som leder gymna-

stikken. De har også et damehold, der spiller billard

: Vollev: De er gået ned til t hold, men er oppe på 2 i vinter igen. Der er et godt sam-

, menhold, men de mangler lidt piger, da der skal være 2 på banen, når der spilles kamp

i Vivar ca.125 mand til spisning til revy i år og 175 til selve revyen. Det var en rigtigt

i god revy, der blev afuiklet. En stor tak til Kurt Burkarl.

i Denne aften blev Kurt Poulsen udnævnt til årets navn, årets ungdomspiller blev Jesper

i G.1t e.d.rren. Stort tillykke til dem.

: Der er solgt 597 kort i præmiespil, som har bestået siden 1977.
Fortsætter næste side....
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fortsat.. ..

Sportsuqeudvalset: Der er gang i planlægningen til det nye år. Sportsugen i 2016 gik
rigtigt godt Der var sammensat et nyt hold i år til planlægning af det. De prøvede noget

nyt i år med Team Tvilling til foredrag efter fællesspisning. Det var en god aften. De

havde også som noget nyt planlagt Fifa spil. En rigtig god uge med en god opbakning,
Til Andelskasse-løbet blev der indsamlet ca. 21.000 kr. Tak til alle dem, der har støttet
det.

Vi har deltaget ijulearrangement, høstfest og på torvedagen.

Fremtiden: Vi vil hele tiden prøve at tilpasse os og prøve nye tiltag. Den 412 prøver vi

med en stor fest sammen med Horne idrætspark, som vi glæder os til. Vi har lidt udfor-
dringer, da der kommer en prisstigning på ca.10 o/o til leje af stadion.

Og vi er også rigtigt spændte på, hvad der sker med skolen, og hvad det betyder for
0s.

Til sidst vil ieg takke alle, der har hjulpet og støttet os, og alle vore spon-
sorer. Særlig tak til HIP og cafeteriaet for et godt samarbejde. Tak til alle
formændene i udvalgene og i hovedbestyrelsen. Arets økonomiske resultat

blev et minus på ca. 17.000 kr.

Referat fra Horne ldrætsforenings generalforsamling

^nM xoa,srnrMted
$ililvr' ilåffiå:ffif*ååH.*,****

Familie og Fritid takker for støtten

Efter et rigtig hyggeligt og veloverstået julemarked den 23. november 2016 på Horne
Kro vil vi gerne takke alle for den store opbakning.
Tak til kroen for fantastisk god mad og betjening og tak til alle gæsterne, for uden jer
var der ikke noget julemarked.

TAK TIL: Tistrup Mejeri, Søs i Ølgod, Anita Bertelsen, Benedikte Hessellund, Margit

Hildebrandt, Nordea i Varde, Skjern Bank i Varde, Andelskassen i Varde, Britta Fre-

deriksen, Stof og Deko i Varde, Horne Kro, Mælkevejens Zoneterapi, Arla i Esbjerg,
Solveig Bruun, Daglig Brugsen i Horne, Horne Gymnastik og Fitness, Fodplejen i

Horne v/Linda N. Møller, "Farmors Univers", Lise Jeppesen, Dorthe Dick fra Ølgod,
Thyra Kristensen fra Ølgod, Cornelias Biks, Jeanette Olesen, Rocio Higuera fra Ti-

strup, Sydbank i Ølgod, Glenns Fiskebil, BruHn i Tistrup, Doris Kristensens Tupper-

ware og Mad med mere iVarde.
Mange hilsner og på gensyn til næste julemarked.

Familie og Fritid
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HUBI er trukket i arbejdstøjet HUbI
Horne

HUBI er navnet på Hornes ny støtteforening for Hornes Unge- og Børnelnstitutioner.
En del borgere har stiftet bekendtskab med os i forbindelse med borgermødet i no-
vember 2016. Vi takker for det store fremmøde og den opbakning, vi oplever.

Siden vi blev stiftet i efteråret, har vores primære arbejde bestået i at engagere os i

Varde Kommunes strukturændringsforslag. Vi har sammen med en del borgere fra
Horne Sogn deltaget i kommunens fire borgermøder, og vi har indsendt et hørings-
svar. TAK til alle de andre foreninger og privatpersoner, der også har givet deres
besyv med i debatten om skolestrukturændringerne.

Byrådet har nu med baggrund i blandt andet de mange indsendte høringssvar fundet
sit udspil til den kommende struktur på skole- og dagtilbudsområdet, men det er ved
deadline for stof til Horneposten ikke blevet offentliggjort. Vores næste træk og kom-
mende arbejde afhænger stærkt af, hvad byrådet melder ud. Derfor er det lidt svært
for os at sige ret meget om fremtiden, men vi tror godt, at alle borgere i Horne kan
forberede sig på, at arbejdet for at bevare en skole og børnehave i Horne endnu ikke
er slut!

I det fremadrettede arbejde håber vi på fortsat opbakning og tilslutning fra borgere,
forældre og lokalsamfund.

Venlig hilsen HUBI
Kontakt:

hubihorne@gmail.com Formand Holm Lykke Jensen 26152719

Fodplejen i Horne
En fodbehandling er sund for krop og sjæ|. Fødderne skal bære dig gennem hele
livet. Send sms eller ring mig op, indtal navn og jeg kontakter dig, hvis ikke jeg har
mulighed for at tage telefonen. Håber vi ses.

"Velvære starter i fødderne"

dil'ttF'Ji P.S. Der kan udstedes gavekort

VINTEffi
KRÆTTIIIIHRGAT}E 9 " VARDE

TLF. 75 2t 14 t4
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Lokalsamfund får penge fra boliglån
Andelskassen sætter nu en ekstra krølle på de så-

kaldte "lokallån bolig", som skal gøre det muligt for

potentielle boligkøbere at få finansieret købet, selvom realkreditinstitutterne siger nej.

Krøllen er 1000 kroner til lokalsamfundene for hvert "lokallån bolig", der bliver oprettet.

Der er også 1000 kroner til lokalsamfundene for hvert "lokallån bil" og "lokallån første-

gangskøbere", der bliver oprettet. Pengene uddeles hvert år af de lokale aktionærråd.

I en pressemeddelelse begrunder Andelskassen støtten på 1000 kroner med et ønske

om at bidrage til attraktive lokalsamfund, hvor der skabes vækst, hvor folk har lyst til at

flytte til, og hvor de bliver boende.

- Derfor vil vi præmiere de gode initiativer og indsatser, som er med til algøre en for-

skel lokalt, siger administrerende direktør for Andelskassen, Jan Pedersen.

Han slår fast, at lokallånet er oprettet for at gøre det muligt for kunderne at få finansie-

ret deres drømmebolig, også selvom den ikke ligger i en større by, og selvom købspri-

sen er mindre end 400.000 kroner.

/t Andelskassen
- Sammen kan vi mere

INFOSI(ÆRM OG BYPORTALER
Er du i en forening som er medlem af skærmen ved brugsen, og

gerne vil have adgang til selv at sætte info op på din forenings

vegne, så kontakt kurt@burkarl.dk
Opslag i byportalerne skal have en størrelse der er let læselig når man kører forbi.

Laves der opslag på en plade, så må pladen max måle 105 x105 x 0,5 cm. af hensyn til

den indvendige belysning. Ved opslag skal man sørge for at toppen af pladen står helt

op af portalens bagplade så belysningen falder på opslagets forside.

Nøgle til portalerne kan fås hos kurt@burkarl.dk

KIRKETIDER

Søndag 12.2.2017
Søndag 9.2.2017
Søndag 26.2.2017
Søndag 5.3.2017
Søndag 12.3.2017
Søndag 19.3.2017
Søndag 26.3.2017

Sognepræst Finn Pedersen,

Graver Kristen Krog,

Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

09.00 Septuagesima søndag

rngen

10.30 Børnegudstj.Fastelavns
09.00 1. s. i fasten

10.30 2. s. ifasten
09.00 3. s. ifasten
10.30 Midfaste søndag

Ttf.75 260455

Trf.52 230085

Ttt.22511542

søndag
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100 års jubilæum i Horne Brugsforening.
skrevet af Erling Jensen

Mel: "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken".

Horne Brugsforening har jo jubilæum

hundred år er gået - fra den started op.
Lærer Hansen - Peder L.- og Jens A Jensen

Jes - og - Morten Brørup - var den store "trop".

Brugsens første start - det var i 'Afholdshjemmet".

Siden flytted de til Bertelsens butik.
Brugsen er jo bygget om - af flere gange

for at følge med - på brugsen - få sat skik.

Første chef for brugsen - det var Christian Nørgård.
Han bestred jo "posten" over fi7rre år.

Klokken seks hver morgen - var han vaks - i brugsen.
Mælkekuskene - de mødte tidligt op.
Næste chef på posten - der har vijo Axel.
Syv - og - tredive år - det rakte han jo til.
Også han til byråds-arbejd - havde kræfter.

Kommunal-politisk - førte sig med stil.

Så kom Carsten Ladefoged - ind i rækken
0g så Henrik - og så Martin nummer et.

Ja - og Martin - nummer to - ham har vi stadig
Og det går jo blot gevaldig - hvad er sket?
Brugsen er jo "genopstået" som en "stjerne"
"Lysets tempel" - føles - når man træder ind

Alle mulig - og umulig - varer - er der
Det gi'r harmoni i vores sjæl og sind.

Horne Brugs er jo "magnet" for hele sognet
tips og lotto - apotek - og post-butik

og vi føler rigtig - brugsen op - er vågnet.

Man bliver serviceret på et øjeblik,
men det bedste ved det er de unge men 'sker,

sØde - flinke mod os - de kan ej la'væ'r
Derfor er det, at det hele - det skal fejres.

Et HURRA for brugsen - fra os hver især.
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Horne behotder skote og børnehave W W- Det er en god beslutning. Det betyder utrolig meget borgerne og for
sognets sammenhængskraft, at vi har skole og børnehave, og det, byrådet besluttede,

varjo det, vi skrev i høringssvaret.

Det var en glad formand for HUBI, støtteforeningen og børne- og ungeinstitutionerne i

Horne, Holm Lykke, der kommenterede beslutningen om den fremtidige struktur for
skoler og børneinstitutioner.

Beslutningen indebærer, at skole og børnehave fortsætter. Der er dog et krav om, at der
skal være mindst 100 børn i de to institutioner til sammen.
- Det udfordrer ikke Horne, da der ikke er noget i prognoserne, der fortæller, at vi kom-
mer under det tal. Det kræver dog, at vi eller rettere dem, der kan, holder samme ka-

dence som hidtil med 12-14 børn om året, siger det lokale byrådsmedlem, Stig Leer-

beck (V).

Aftalen lægger op til, at børnehaven og skolen skal indgå i en børneby, da børnehaven
har færre end 40 børn. Det er dog ikke præciseret, hvad det helt nøjagtigt indebærer, og

det er heller ikke afklaret, hvilken indflydelse børnehavens status som selvejende insti-

tution har på en eventuel børneby.
- Der skal ske en vurdering af bygningsmassen, så vi kan finde ud af, om det er muligt

at samle skole og børnehave på 6n matrikel. Det kan give nogle fordele, da der vil opstå

nogle synergier i medarbejderstaben, og da det vil gøre det muligt at udnytte arbejds-
kraften mest optimalt, siger Stig Leerbeck og slår fast, at Horne-borgerne skal komme

med ideer til udformningen af børnebyen.

Vinderen af strukturdebatten var den decentrale struktur, og det glæder Stig Leerbeck,

men han understreger også, at det har været nødvendigt at stramme op.

- Børnetallet er jo faldet drastisk, så vi måtte stramme op for at øge kvaliteten indenfor

den økonomiske ramme, vi har, siger Stig Leerbeck.

De børn, der går i en specialklasse, skal til Sct. Jacobi Skole, der dermed nedlægges

som almindelig folkeskole. Det sker dog først i2020, da der skal bygges en ny Brorson-

skole ved Campus, hvorefter eleverne i specialklasserne, der i dag er på Tistrup Skole

og Lykkesgårdskolen, samles på Sct. Jacobi Skole.

De øvrige ændringer træder i kraft fra sommeren 2018, og da bliver Thorstrup Skole en

filialskole under Tistrup Skole, og da skal Ølgod og Tistrup skoler samarbejde om at
give eleverne nogle spændende tilbud i overbygningen.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
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Jagten på Stormandsgård venter på møntvask..!

Først fandt karlen Anton Jensen to dragtspænder og en armring i guld i 1892, så fandt
Pawel Konieczny et fragment af en armring i guld og forskellige mønter i 2014, og næ-
ste skridt er jagten på den Stormandsgård, hvorfra Hornelund{undene stammer.

Den 19. april er det 125 år siden, at Anton Jensen harvede et guldspænde og en arm-

ring frem af mulden på Østergård i Hornelund, og senere blev endnu et guldspænde

fundet. Den samlede guldvægt for de to fund er 216 gram.

Guldsmykkerne har nu en markant placering i Nationalmuseet vikingetids-afdeling, og

de får snart følgeskab af endnu et guldfund fra samme mark - en del af en armring, der
består af 72 gram ægte vikingeguld.

Pawel Konieczny fandt med hjælp af sin detektor armringen sammen med nogle mønter

i april 2014. I alt blev der fundet 1 36 mønter, og med tilladelse fra Nationalmuseet har

museumsinspektør og arkæolog, Lars Chr. Bentsen, renset 24 mønter. De resterende

mønter skal konserveres på Nationalmuseet, men det er uvist, hvornår det sker. Set i

lyset af de værdifulde smykker og mønter må marken have tilhørt en Stormandsgård,

men Varde Museum har ikke fundet spor afden endnu.

Når alle mønter er renset, kan vi færdigfortolke det nyeste fund, og derefter vil vi søge

om midler til at gå på jagt efter stormandsgården. Den må være til at finde, sagde Lars

Chr. Bentsen ved et møde i Hornehallen med omkring 70 tilhørere.

Samme optimisme har han ikke omkring de sten, som måske har siddet i det ene guld-

spænde. Det har indfatninger til fire sten, men han mener, at det vil være umuligt at
finde dem på marken.

Museumsinspektøren er begejstret for guldspænderne, da de har en kvalitet, som ikke

overgås af andre guldfund, men han er mindst lige så begejstret for møntfundet, da det

kan give en temmelig nøjagtig datering af det samlede fund.

Den ene af de 24 rensede mønter er dansk, mens resten er tyske mønter. Den danske
mønt er præget af Knud den Store, der regerede fra 1018-1035, mens den yngste tyske

mønt er præget med "Bischof Heinrich 1039-1056'.- Vi ved dermed, at mønterne og

uden tuivl også guldet er lagt i jorden efter 1056, og det passer meget godt med, at vi

har dateret spænderne til at stamme fra år 1000 plus/minus et par årtier, mens den

fragmenterede armring er fra cirka år 1000, sagde Lars Chr. Bentsen. Han hælder me-
get til, at spænderne er fremstillet i Danmark.

Fortsæfter næsfe slde

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER HORNEPOSTEN
32



I 1984 blev der fundet en matrice i Viborg ved et hus, som med sikkerhed er dateret
til 1015. Mønstret imatricen svarer nøjagtig tilmønstret iHornelund-fundet, så

spændet er med stor sandsynlighed fremstillet på Viborg-matricen.

Fundet i 2014 har ikke blot givet en nærmere datering af fundet i 1892, men også
været med til at ændre fundets placering.- Guldspænderne blev fundet på en høj

bakke på marken overfor Østergård, mens mønterne blev fundet ved foden af bak-
ken. Det mest sandsynlige er, at alle værdier har været placeret det samme sted,
nemlig ved foden af bakken i et vådområde, men harven har trukket spændet op på

højdedraget, sagde Lars Chr. Bentsen.

Han gav også et bud på, hvorfor værdierne er endt på marken.

Der er sandsynligvis tale om en ofring. Selvom Harald Blåtand kristnede det danske
folk i sidste halvdel af 900-tallet, gik der mange år, inden alle havde forladt asa-
troen, så vi har kendskab tilofringer helt op til '1600-1700-tallet.

Spænder fundet med en dags mellemrum

Det hedder sig, at de to dragtspænder og den ene armring blev

fundet i henholdsvis april og maj i 1892. Alt tyder dog på, at de

blev fundet med en dags mellemrum - nemlig dragtspænde og armring den 19. april og

et guldspænde den 20. april. lfølge Dagbladet den 23. april 1892 - en lørdag - blev det

første fund gjort "i tirsdags". Det var tirsdag den 19. april.

Den 3. maj skriver Dagbladet, at husbonden tog sagerne med på valgdagen til Varde,

og da han kom hjem, havde karlen fundet endnu et spænde. Der var folketingsvalg den

20. april 1892, så der er kun en dag mellem fundene, som blev belønnet med 525 kro-

ner plus 20 kroner til rejsen til København. Hele findelønnen tilfaldt karlen, men han

blev enig med husbonden om at dele pengene - 295 kroner til karlen og 250 kroner til

husbonden.
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AKTIVITETSKALE N D ER 2017

Febr.
1 3. kl. 1 4.00: Fortælling fra kriminalforsorgen, pensionistforeningen.
'19. kl. 10-15: Multibazar i Horne Hallen.

20. kl. 14-00: Foredrag om sjælesorg ved Lars Bom, pensionistforeningen.

22. kl. 19.00'. Generalforsamlin g. Sog neforen i ngen.

27 . kl. 1 4.00: Fored rag ved Arne Rolighed, pension istforen in gen.

27. kl. 19.00: Generalforsamling, Horne Gymnastik og Fitness, Horne Hallen.

27. Regnbuen til fastelavnsfest på Hornelund.

Marts
02. kl. I - 12: Skak i Hallen. Skakforeningen

06. kl. 14.00: Underholdning med harmonika og sang, pensionistforeningen.

08. kl. 19.00: Sangaften. Hornelunds Venner
13. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil, Horne Pensionistforening, Hornelund.

14. kl. 15.30: Sogneforeningen tager mod kontingentbetaling ibrugsen.
25. kl. 18.30: Gymnastikopvisning, Horne Hallen.

28. kl. 18.15: Besøg hos Bunger Keramik. Familie & Fritid.

29. kl. 16.00: Træhold, Horne 4H, Dejgårdsvej.

29. kl. 14.30: Spire, Horne 4H, Dejgårdsvej.

April
01. Frist for ansøgning af midler fra Fonden til forskønnelse af Horne Sogn.

02. lndsamling, Kræftens Bekæmpelse.

04. Påskeløbet med pyntning af byen, dagplejen, Regnbuen og Myretuen.

05. kl. 15.00: Madhold, Horne 4H, Horne Skole.

06. kl. 15.00: Hobby, Horne 4H, Horne Skole.

06. kl. I - 12: Skak i Hallen. Skakforeningen

06. Generalforsamling Super Brugsen Nr. Nebel.

12. kl. 19.00: Sangaften. Hornelunds Venner
Maj

09. Foredragsaften. Menighedsrådet.

Juni
23. . Sankt Hans iVikingelunden, Sogneforeningen.

Dec.

17. Juleoptog, Sogneforeningen.
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Tak for chancen! Uv d.2-2-17)

lfølge prognoserne, så er det på yderste mandat, at skole og børnehave i Horne overle,
ver. Landsbyen skal sØrge for, at der er børn nok. I landsbyen Horne er der glæde over,
at skolen er sikret med den aftale, som politikerne i Varde Kommune har indgået. Men
prognoserne viser, at det bliver med det yderste, at skolen og børnehaven til sammen
har de '100 børn, der skal til. lfølge prognosen vil der i 2021være tre til seks børn flere
end den minimumsgrænse på 100, som politikerne har valgt. Formanden for Horne sog-
neforening, Keld Jochumsen, synes først og fremmest, at det er en god aftale.- Vi har
været nervøse for skolens fremtid, siger han. Selv om at det så ifølge prognoserne bliver
på yderste mandat, at skole og børnehave i Horne overlever, så er Keld Jochumsen for-
trøstningsfuld.- Der er lige solgt to huse, og jeg går ud fra, at her flytter børnefamilier ind.

Der blev hængt 16 storke op i2016, det betyder, at der blev født 16 her i landsbyen, si-
ger Keld Jochumsen.- Jeg vil sige, at aftalen er fair. Er der ikke 100 børn til skolen og

børnehaven, skal man også se på kvaliteten. Det kan ganske enkelt betyde, at skolen
bliver for lille, siger formanden. Han fremhæver, at der i forvejen gøres meget for at få
børn i landsbyen. Vi har en babypakke og en velkomstpakke til borgene, siger han. Ba-

bypakken indeholder blandt andet engangsbleer. Velkomstpakken er blandt andet en

introduktion til foreningslivet i byen.

SINDBERG TøMMERHANDEL øLGOD
Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tlf .75244433
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Lån til lokal vækst
I Andelskassen tager vi ansvar for vores

lokalsamfund. For hvert nyt lokallån, der

oprettes, giver Andelskassen 1 .000 kroner,

som fordeles til gode, lokale formå|.

- Lån til sunde boliger på landet, der
ikke kan realkreditbelånes fra 5,95 oÅ*

'Låneeksempel:
Hovedsto kr 262663,variabe rentesatspt 5,95%pa.,årgetrektivrentept 6,08496 øbetjd20åt md ydelsekr T.86980 Samletkredt
beløb kr 250 000. AOP 6,7 % og etab er ngsomkostningea' kr I 2.663

" Speciflkaton af etaberingsomkostninger: Stftesesprovision 12 % al 262.663) kr 5 253, dokumentgebyr kr L000 eiablerlng af elerpantebrev
kr 750, t nglysningsafg ft på elerpantebrev (1,5 % af 262 863 +kt.1 660) kr 5660 alt sam ede etaberingsomkostninger på kr I 2.663. Forudsæ1
ter am ndelig kred tvurdering.


