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46. årgang                              nr. 351                        marts. 2017 

 

Næste nr. af Horneposten har deadline d. 6/5 - og udkommer d. 19/5 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

      Drengedouble:  Guld: Elias P./Lasse J,  Sølv: Malthe M/Kristian K.,  
                           Bronze: Anton B./Christian J.              Se mere inde i bladet 

HORNE MESTERSKABERNE I BADMINTON  
- en fantastisk formiddag... 

 

Læs i dette nummer bl.a om Gynmastikopvisningen -  

Fastelavnsfester og Skolen mm. 

Se også listen over årets konfirmander og 

se sjove billeder og læs om den overståede 80ér fest. 

mailto:horneposten@gmail.com
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 Åbningstid: 
Mandag – fredag 13 -17.30  lørdag 10 -12 
Åbent for arrangementer efter aftale.  
Tlf. 3049 2368,  
mail:  as@farmorsunivers.dk 

Højvangen 10, Horne, 6800 Varde 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

www.hornesognearkiv.dk 

Ndr. Bounumvej 11 

6870 Ølgod 

Tlf. 75241233 

Fax 75241083 

 

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Rikke Dammark, Monika Kobberholm 
Sara Nygaard Nielsen & Marie Hansen  
 
Anne Mette Bøttcher & Louise Berg  
 
Anita Richardy, Helle Schønning Hansen, Sia Harmsen, 
Bothilde Bejder, Lene & Brian Hansen  
 
Laura Schmidt & Maj Christiansen  
 
 
Christian & Charlotte S. Hansen, Andreas F. Poulsen, 
Amanda Andersen, Rasmus Jensen, Morten Gade & 
Martin Pilgaard 
 
Alle instruktører fra Horne på gulvet 
 
 Laura Schmidt & Maj Christiansen  
 
Maria Bager Eskildsen, Louise Bak Mogensen, Sofie  
Søndergaard, Daniel Lauridsen,  
Martin Skovløber Hansen & Johannes Fog  
 
Kirsten Christensen    
 
 
 
Clara Holmskov, Kamilla Kjærbye, Petrine Reimers,  
Sebastian Skallerup & Christian Mouritsen  

GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN 
Lørdag den 25. marts 2017  

 
Indmarch kl. 18.30 
 
Lopperne                   
4 – 5 årige            
 
Forældre/Barn       
 
Bevægelse og spring-      
Gymnastik – bh.kl.-4. Kl.      
 
Dans/Gymnastik –                 
7. kl. og opefter 
 
Gæstehold                  
Powertumbling – 
Outrup GUB                 
 
                                 
 
Dans/Gymnastik – 3. -6.kl.   
 
Juniortræningshold, Ølgod  
 

  
 
Motionsmænd          
Tistrup    
 
Gæstehold 
Skibelund Gymnastik- og        
Idrætsefterskole                   
 
 
Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.  

 
PÅ GENSYN 

HORNE GYMNASTIK og FITNESS 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Så skal sognet atter gøres klar til foråret…... 

Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde”. 

Nok en gang afholdes dette arrangement, – igen med det  formål at få alle grøftekanter 
i Horne Sogn tømt for skrald og skidt, så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen. 
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne, sorterer affaldet til de respektive 
”spande”, og hele arrangementet slutter af med en sodavand/øl på Sogneforeningens 
regning. Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd  

                               Mandag den 3. april kl. 16.00 – ca. 18 

I alle dele af sognet vil vi gerne have en person, der denne dag vil koordinere arbejdet.  
Vi har allerede kontaktpersoner til Gunderupvej, Stundsig og omegn og Thorstrupvej/
Gl. Præstevej. Vi mangler kontaktpersoner til alle andre områder. 
Hvis du vil være kontaktperson i dit område, og/eller gerne vil hjælpe, så: 
                              Tøv ikke – meld jer og tilbyd jeres hjælp!  
 
Tilmelding til Keld Jochumsen jochumsen@bbsyd.dk  
(tlf. 25622614) senest tirsdag den 24. marts. 
     Sogneforeningen 

GENERALFORSAMLING Hornelunds Venner 
 
Der afholdes generalforsamling 
 
på Hornelund mandag den 24. april 2017 kl. 19.00. 
 
Dagsorden ifølge vedtægten. 
 
                                                                          Hornelunds Venner 

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 pasningstilbud er 
gået sammen om et fællesarrangement under titlen Påskeløbet. Det erstatter Lanter-
nefesten, som man er blevet enige om at stoppe med. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

AFTENSKOLEN tilbyder 
betonstøbning ved Lise Jeppesen, Gl. Præstevej 93, Horne 

tirsdag den 18. april kl. 16.30-20.30 (få pladser tilbage) 

lørdag den 22. april kl. 10.00-14.00 

tirsdag den 09. maj kl. 16.30-20.30 

lørdag den 20. maj kl. 10.00-14.00 

Lise er klar med masser af nye ideer. 

 

Medbring: masser af plastic-emballage eller sjove former. Der skal både laves en yder- 

og en inder-form. Fyrfadslys, almindeligt stof eller flakoner, hønsenet eller tråd, hvis det 

er til større ting, store blade fra haven. Lise plejer også at have lidt forskelligt. 

 

Husk: madpakke og drikkevarer. Praktisk tøj, da vi skal være ude i maskinhuset. Hand-

sker, da betonen kan være hårdt for hænderne. 

 

Pris: 150,-kr. inklusiv beton pr. dag, som indbetales på konto 7725 5004424 senest ugen 

før opstart. 

 

Sted: Gl. Præstevej 93, Horne, 6800 Varde. 

 

Tilmelding: Hurtigst muligt. Kurset udbydes efter "først til mølle". 

 

Horne-Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole 

v/Henriette 

Mobil: 31954269  Mail: henrietteoghajse@gmail.com 

mailto:henrietteoghajse@gmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Familie & Fritid Horne - GENERALFORSAMLING 2017. 

Tirsdag den 18. april kl. 19.00  

i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forhandling af bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Mamse Pontoppidan, Dagmar Kristi-

ansen og Else Jochumsen 

    Valg af suppleant – på valg er Jytte Søndergaard Mathiasen  

8  Valg af revisor – på valg er Anne Grethe Forsom   

9.  Aftenskolens regnskab 

10. Evt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 7. april 2017 
sendes til formand Mamse Pontoppidan, Ølgodvej 85 eller på mail:                             

Bjerremose@hotmail.com 

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI 
BALANCE I KROP OG SJÆL 

Zoneterapi, Kranio Sakral terapi, Dornterapi, Muskelmassage 
og NADA øreakupunktur.  

Fri åbningstid for NADA er mandage kl. 17.00 - 20.00 
TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184 

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde. 

www.maelkevejenszoneterapi.dk 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse 
 

Der holdes landsindsamling søndag den 2. april 
 
Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen. 
Tilmelding til Bente Dinesen Tlf. 21 78 76 55 – Bessie Aggeboe 24 83 72 75 

Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker. 

                                                                                  Bente Dinesen/Bessie Aggeboe  

UDVIKLINGSRÅDET holder GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 6. april klokken 19.00 holder Udviklingsrådet for Horne, Hodde, Sig og 
Tistrup – HHST – ordinær generalforsamling på Horne Kro. 
Mødet er for alle beboere i Horne, Hodde, Sig og Tistrup. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Kommunaldirektør Mogens Pedersen kommer med et oplæg om  
”Hvordan sikrer Varde Kommune udviklingen i de små landsbyer?”. 

Udviklingsrådet er vært ved en kop kaffe og forfriskning. 

 H   H   S   T 

Udviklingsråd 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Horne Aftenskole byder på hygge 
 

26 marts kl. 9 – 12 og/eller kl. 13 - 16 
Kom til hygge og inspirationsdag på Horne skole 

(Endeligt program er endnu ikke fastsat.) 
Hovedformålet med dagen er hygge i dejligt selskab.  

Tag dit håndarbejde/hobby og en artsfælle eller to med. 
Der vil være forskellige inspirationsindlæg i løbet af dagen. 

Arrangementet er for ALLE - ung, gammel, mand, kvinde, og der er ingen tilmelding 
Håber at vi ses 

Horne – Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole  

v/Henriette 3195 4269 / henrietteoghajse@gmail.com 

Brugsen informerer: 
 

Datoen for generalforsamlingen i Nr. Nebel Brugsforening er blevet flyttet.  
Der er fra Coops side store problemer med at få regnskabet afsluttet, så derfor er datoen 

ændret til torsdag den 18. maj. Husk at få kalenderen krydset af. 

Vores eget ”info-møde” er fastsat til tirsdag den 23. maj. Mere herom senere, men husk 

at få det i kalenderen. 

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 

                  Fonden til forskønnelse af Horne sogn 

 
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 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
Vi søger  

medlemmer til nyoprettet underudvalg: Fitness-udvalget 
Er du engageret i Horne fitness og dens udvikling. 
Ønsker indflydelse på nye tiltag og arrangementer. 
Har lyst til deltagelse i bestyrelsesmøder i Horne gymnastik og fitness. 
Så er det lige dig vi står og mangler. Smid en kort ansøgning med en lille beskrivelse af 
dig selv, og hvad du ønsker at bidrage med.  
Vi søger også 
Nyt medlem til Horne gymnastik og fitness bestyrelse 
Er du engageret i Horne gymnastik og fitness og dens udvikling i fremtiden. 
Er du interesseret i at deltage i bestyrelsesmøder og andre arrangementer. 
Har du lyst til at have indflydelse på foreningens gang samt implementering af ny tiltag. 
Så er det dig vi har brug for!  
  
Er du interesseret i en af ovenstående opgaver så kontakt Lene Jensen på; lenebrian-
hansen@gmail.com eller 40 25 49 77  
Vi ser frem til at høre fra dig.  

Mvh. Bestyrelsen for Horne gymnastik og fitness  

GENERALFORSAMLING I HIP  

Tirsdag den 21. marts kl 19 i Horne Hallen.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Vel mødt. 

Mvh. Bestyrelsen 

mailto:lenebrianhansen@gmail.com
mailto:lenebrianhansen@gmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Fik bronze i billard 
Svend Erik Pedersen, Horne, spillede søndag den 19. februar finale 
i klasse C i billard. 
Finalestævnet blev afholdt i Troldhede, og her skulle han møde to 
spillere fra Troldhede og en spiller fra Oksbøl. 
Efter to tætte kampe med henholdsvis en sejr og et nederlag, skulle Svend Erik møde 
den senere vinder fra Troldhede. Her var overmagten for stor. Jimmi fra Troldhede var 
bare i en klasse for sig selv denne dag, så der var overhovedet ikke noget at gøre for 
Svend Erik. 
Efter tre kampe blev det til en 3. plads, og klubben ønsker Svend Erik et stort  
tillykke med den flotte placering. 
Holdet med Thorkild, Svend Erik, Ole og Hans har afsluttet sæsonen. Den sidste kamp 
blev spillet torsdag den 16. marts. 

25 ÅRS JUBILÆUM  i Horne Kirke 
 
Menighedsrådene i Horne og Thorstrup vil gerne sammen med Finn Pedersen fejre, 
at det er 25 år siden, han kom til Horne og Thorstrup kirker som præst. 
 
Derfor holdes et åbent hus-arrangement lørdag den 1. april 2017 fra kl. 13-17 i  
præstegården i Thorstrup. 
Der vil være lidt at spise og drikke. 
 
Alle er velkomne. 
 
Venlig hilsen 
Horne Menighedsråd. 

Sandbeck taler om ateismen 
Foredrag i Thorstrup kirke tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19.00 med  

Lars Sandbeck om  
”Ateismen som folkekirkelig udfordring”. 

Lars Sandbeck er teolog og pt. lektor ved FKUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videns-
center). Han er forfatter til en lang række teologiske bøger og publikationer og er en 
fremtrædende og aktuel kirkelig debatør. 
Arrangementet er et led i samarbejdet mellem Tistrup, Hodde, Thorstrup og Horne sog-
ne. 
Der er fri entré, og alle er velkomne.  
Vi ses. 

Horne Menighedsråd. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Forskellige årgange dyster på fodboldbanen 
 
Vi har prøvet det nogle gange efterhånden, men vi får stadig spørgsmålet: 
”hvad er det lige det der årgangsfodbold går ud på?” Derfor kommer der 
lige en kort beskrivelse allerede nu. Konceptet ligner på mange måder ga-
defodbold, det er bare med årgange i stedet for gader. Det gælder om at få samlet et 
hold fra sin gamle folkeskoleklasse og få spillet en gang hyggefodbold. Der er ingen, der 
siger, man skal kunne spille fodbold for at være med. Det vigtigste er bare, at alle får en 
hyggelig dag med deres gamle kammerater. Som noget nyt i år er det også muligt at 
deltage som tilflytter til sognet, så det er nu ikke længere et krav at du har gået i Horne, 
Stundsig eller Bounum skole. Hvis det stadig kniber med at stille et hold, kan der gives 
dispensation til at slå to nærliggende årgange sammen – for eksempel årgang 1982 og 
1983. Hvis det skulle blive aktuelt kan I kontakte fodboldudvalget.    
Hvis du er interesseret i at stå for din årgang, er du meget velkommen til at kon-
takte Jakob Vig på 25667068.   
Årgangsfodbold er blot en af mange aktiviteter, som borgerne kan hygge sig med i 
sportsugen. Nogle er allerede på plads, som det ses af skemaet herunder, mens flere 
kommer til i løbet af foråret. Sportsugen foregår i uge 23 med start søndag d. 4. juni.                                                                       
                                                                                            

Fodboldudvalget. 

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

Gadefod-
bold 

Børnedag 
Veteran-

kamp 
Grill aften 

FIFA-
turnering 

Sponsor-
løb 

Byvandring 

Rafletur-
nering 

Skomager-
turnering 

  
Foredrag v. 
Finn Nørby-

gaard 
  

Musik i 
teltet 

Årgangs-
fodbold 

  
Serie 1 

fodboldkamp 
  

        

Fest i teltet 
og musik 

med bandet 
Vest-jyderne 

Sportsugen 2017 foreløbig 

HORNE SOGNEARKIV holder lukket... 
Horne Sognearkiv holder lukket tirsdag den 21. marts, da arkivets medarbejdere er til 
generalforsamling i Arkiv Sammenslutningen. Den bliver afviklet i Horne Hallen og omfat-
ter sammenslutningen af arkiver i Varde Kommune. 

Horne Sognearkiv holder åbent den første og tredje tirsdag i hver måned fra klokken 

15.00 til 17.00. Da kan alle borgere kigge indenfor enten for at aflevere arkivalier eller for 

at gå på jagt i de mange arkivalier, der findes på hylder, mapper og digitalt. 



12 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

22 spillere dystede om titler og æren 
Da Horne IFs badmintonudvalg bød på årets udgave af Horne Mesterska-
berne, deltog i alt 10 drenge-spillere og 12 motionister. Hos ungdommen 
deltog spillere fra såvel Horne som Sig. Der blev spillet i fire rækker: dren-
gesingle og drengedouble, herredouble og mixdouble. 
Vi havde en fantastisk formiddag, hvor der var rigtig mange gode og spændende 
kampe. Der blev kæmpet flot på alle baner. 
Alle ungdomsspiller fik et påskeæg, og der var medaljer til vinderne. 

 

Drengesingle:  
Guld: Elias Poulsen, Horne,  (midt) 
Sølv: Anton Bonde, Sig,   (tv)  
Bronze: Jakob Madsen, Horne. Herredouble: nr. 1 Carsten B/Ulrik,  

                      nr. 2 Henrik J. /Finn G. (th) 

Mixdouble:  nr. 1 Anne Mette/Ulrik,           nr. 2 Sanne/Carsten B. 

FOTO AF DRENGEDOUBLE PÅ FORSIDEN 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Biksen har flere nyheder 
 
Onsdag den 5. april klokken 19 
inviterer Cornelias Biks på Mallevej 
19 til åbent hus i samarbejde med 
Haveselskabet. Her har I mulighed 
for at pynte jeres medbragte kruk-
ker eller lignende. Der står dygtige 
folk klar til at hjælpe jer. 
Corrie van der veen oplyser, at hun 
fra den 18. marts begynder at sæl-
ge påskepynt. 
Der er også mulighed for at tilmel-
de sig spændende workshops, hvor vi er med til at lære jer at trylle med grene, andre 
spændende ting samt påskepynt.   
Vi tilbyder også limousinekød og pølser i ren oksekød. 
Husk så snart at grillen kommer frem, grillpølser fra Biksen, ren oksekød uden tilsætning 
af nogen former for smags- og farvestoffer til fornuftige priser. 
Vi er blevet forhandler fra mange slags blomsterløg i en superkvalitet. 
Kom bare forbi og hent et katalog, så kan du se vores udvalg. Vi har også et godt udvalg 
til gravpynt til kirkegården  

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

 
 

Fodplejen i Horne 
En fodbehandling er sund for 
krop og sjæl. 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” 

Linda N. Møller 
29630380 

P.S. Der kan udstedes gavekort, - idè til Mors Dag  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

HUBI gør status på strukturdebatten 
 

I byrådets forslag til den nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet er de små lokal-
samfunds institutioner ikke længere indstillet til lukning. For blandt andet Horne betyder 
det dog, at skole og børnehave skal samles til en børneby med fælles ledelse. 
Mange gange tak for hjælpen med at synliggøre over for vores politikere hvor gode insti-
tutioner, vi har i Horne, og hvor vigtige de er for vores børn og vores lokalsamfund.  
HUBI bliver i arbejdstøjet og er nu i gang med forberedelserne til et nyt høringssvar. Vi er 
i kontakt med skole og børnehave, og vi vil sammen dem arbejde på at få klarhed over 
hvilke udfordringer, der er i børnebysmodellen, og selvfølgelig også hvilke fordele og 
muligheder, den skaber.  

 

Holm Lykke Jensen 
Formand HUBI 
Støtteforeningen for Horne Unge og Børne Institutioner 

 

Byrådets forslag til den nye struktur på skole og dagtilbudsområdet kan ses i sin helhed 

på Varde Kommunes hjemmeside vardekommune.dk 

Hjemmekampe veteraner Horne Stadion  
Foråret 2017, alle kampe starter kl. 19.00 
Mandag den 10. april Horne – Ribe 
Mandag den 24. april Horne – ØB/IF 92 
Mandag den 8. maj Horne – Andrup 
Mandag den 22. maj Horne – SB 94 
Mandag den 6. juni Horne – Alslev 

Mandag den 19. juni Horne - Næsbjerg 

Modeopvisning og Messe i Tistrup 
 
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. 175 kr. 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. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

 

       
Udflugt til Bunger Keramik i Agerbæk 

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. 

 

Tilmelding senest fredag den 17. marts til Dagmar Kristiansen 
på 40430385 eller mail: john.dagmar@gmail.com 

                  Familie&Fritid 

mailto:john.dagmar@gmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Fastelavnsfest i Horne 
 

Gymnastiksalen på Horne Skole var fastelavns-
søndag fyldt af glade og festligt udklædte børn. 

Spejderne stod som sædvane for arrangementet, men i år var det 
med hjælp fra menighedsrådet. Efter at have startet med en fastelavnsbolle gik hele 
fastelavnsfesten til børnegudstjeneste i kirken. Herefter gik det igen tilbage til skolen, 
hvor der nu var tøndeslagning. Der blev kåret kattekonger i tre aldersgrupper, og derud-
over var der præmier til børnene med de allerflotteste udklædninger. 

 

Takker for en god opbakning 

 

 

  
 

 

KFUM Spejderne Horne-Tistrup & Horne Kirke, Menighedsrådet 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXtZTe7t_RAhUDjSwKHbC5B8IQjRwIBw&url=http://www.fdfbrabrand.dk/indbydelser/fastelavn-og-generalforsamling&psig=AFQjCNHsBC6T754y-3GFv9hq85NQYV93jA&ust=1485521944573231
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 

Solvenskrav kan presse lokale banker 
Netop nu er et forslag fra Finanstilsynet vedrørende 
fremtidige solvenskrav til høring. Forslaget får ikke 
megen ros af Jakob Fastrup, der er formand for såvel Danske Andelskassers Bank og 
landsforeningen "Danmark på vippen". 
Han vurderer, at det vil presse de små og mellemstore pengeinstitutter i et forsøg på at 
undgå en ny finanskrise. 
- Man skal imidlertid være klar over, at det her er en medicin med alvorlige bivirkninger 
for samfundet, hvis medicineringen vel at mærkes overdrives. Jeg er bange for, at det 
er ved at ske nu, siger Jakob Fastrup i en pressemeddelelse. 
Han slår fast, at de små og mellemstore banker har en vigtig funktion i det danske sam-
fund, da mange af de virksomheder, der har vokset sig store, er begyndt i det små med 
lån i det lokale pengeinstitut. 
- Hvis det bliver sværere at låne penge, bliver der altså ikke etableret de virksomheder, 
der skal. Det vil koste hele samfundet dyrt, for vi lever som samfund i høj grad af ek-
sportvirksomheder, siger formanden. 
Godt regnskab 

Trods øgede solvenskrav har han også noget at glæde sig over, nemlig regnskabet for 

2015. Det viser et overskud på 50 millioner kroner, hvilket er 61 millioner kroner bedre 

end i 2015. 

Også på nedskrivningssiden er der stor fremgang. Nedskrivningerne på udlån er såle-

des faldet med 45 procent fra 188 millioner kroner i 2015 til 65 millioner kroner i 2016. 
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Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

www.hepvarde.dk   -  6060 6642  -  hephorne@gmail.com 

HORNELUND FLYTTER I KIRKEN..! 
 

Gudstjenesten i maj på Hornelund er flyttet til kirken. 
Alle er velkommen den 10. maj kl. 14.00. 
 
Efter gudstjenesten serveres der kaffe på Hornelund. 
Kom og vær med til nogle dejlige timer. 
Hvis der er andre end beboerne på Hornelund, som ønsker hjælp til at komme til kirke, 
kan man ringe til Else Jochumsen, telf. 2990 1407 eller Svend Bruun, telf. 8171 4366 
senest dagen før. 
 
                     Sognepræst Finn Pedersen, Horne Menighedsråd og Hornelunds Venner 

mailto:hephorne@gmail.com


19 

 

 

 

 

Vi udfører havearbejde, handyman opgaver, skadedyrsbekæmpelse og har  

maskiner til udlejning. 

Motorbør, cementblander, flishugger, 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      21820340 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

  
HORNELUND´s VENNER synger 
 
Den sidste sangaften er den 12. april kl. 19.00. 
Denne aften får vi besøg af Steffen Pedersen, som vil spille til vores sange. 
Kom og vær med til en dejlig aften. 
 
                                                                                            Hornelunds Venner 

Næste deadline d. 6. maj   

horneposten@gmail.com 

 

SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   

http://www.sanatit.dk
mailto:horneposten@gmail.com
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Multibasar blev en 
”Multimega” succes 
Med omkring 400 deltagere, 95 
boder, tilfredse kræmmere, under-
holdning ved ballonklovnen Ole 
Pontoppidan og godt 6000 kroner til 
Hospitalsklovnene blev første ud-
gave af en Multibasar i Horne Hal-
len en stor succes. 
-Det er da også svært at få armene 
ned igen, sagde en af initiativtager-
ne, Ulla Lindvig, da dagens resultat 
var gjort op. 
Efter seks år med børnebasar to gange om året skulle der ske noget nyt. Der var sta-
dig masser af børnetøj og legetøj i boderne, men der var også meget andet såsom 
bestik-sæt, malerier, bøger, hudpleje-produkter, strikvarer, vaser og kropsbehandling. 
-Det er rigtig hyggeligt. Vi kender mange af dem, der har boderne, og vi kender mange 
af dem, der kommer for at købe, siger Malene og Bjarne Baun, Tistrup. 
De havde blandt andet børnetøj og legetøj på bordet. 
- Det er første gang, vi er til marked, men det er også først nu, at vi har behov for at få 
solgt ud af pigernes tøj og legetøj. Med en datter på otte år og et hold tvillinger på seks 
år får man samlet rigtig meget sammen. Det er heldigvis gået godt med salget, siger 
de. 
Ulla Lindvig har været med siden første børnebasar, mens Ulla Nymark har hjulpet til i 
de sidste tre-fire år. 
- Basaren giver mange en god oplevelse. Den giver liv i hallen, omsætning i cafeteriet, 
tilskud til et godt formål og en positiv omtale af Horne. Det er en ren win-win situation, 
så vi er klar med en ny Multibasar til efteråret. Datoen er endnu ikke fastsat, men det 
bliver nok i slutningen af oktober. Så kan der også komme juleting med, siger Ulla 
Lindvig og slår fast, at hun hverken bliver træt af at arrangere basarer eller kører fast i 
rutinerne. 

- Vi har selvfølgelig et nogenlunde fasttømret 
koncept, men i år havde vi som noget nyt en 
auktion på Facebook. Det er med til at holde os 
skarpe. 
10 kroner fra hver entrébillet samt indtægten fra 
auktionen på Facebook gik til Hospitalsklovnene. 
 

Malene stammer fra Horne og hyggede sig i hallen 
sammen med sin mand Bjarne. 

Gunhild Lauridsen gav sogneforeningens formand, 
Keld Jochumsen, en særlig behandling på basaren.  
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SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

NATURPERLERNE SKAL FREMHÆVES 
Vikingelunden, Vikingestien, Kræ Banks Hyw. 

Horne har mange naturperler, som hver især også har en god historie, og måske skal 

andre end sognets beboere også gøres opmærksom på perlerne. 

To journalister har således henvendt sig til alle formænd for 4H for at høre, om de kan 

pege på nogle naturperler. 10 af dem bliver til en artikel i Jyllands-Posten i et samar-

bejde med naturvejledere. 

Derfor opfordrer 4H borgerne til at melde ind med netop deres helt særlige sted i 

naturen hurtigst muligt. Tips om naturperlerne kan gives til                  

krj@ritzau.dk og acj@ritzau.dk. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage 

fra  
8 - 20 

   Horne           - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

mailto:krj@ritzau.dk
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Eleverne trives på Horne Skole 
 
Horne Skole har lagt sig i spidsen i Varde Kommune, når det kommer til trivsel og 
faglig trivsel. 
Det fremgår af den nyeste undersøgelse, som undervisningsministeriet har gennem-
ført ved hjælp af spørgeskemaer. Ugebrevet A4 har bearbejdet svarene fra knap 
300.000 elever og placerer Horne Skole blandt de bedste 10 procent indenfor trivsel 
og blandt de bedste 25 procent indenfor faglig trivsel. Det resultat er det kun Norden-
skov Skole udover Horne Skole, der opnår i Varde Kommune. 
- Vi arbejder meget med trivslen og har blandt andet i hver uge en voksenstyret triv-
selstime i samtlige klasser. Vi satser også meget på bevægelse og er ude i fri luft i alle 
pauser, siger afdelingsleder på Horne Skole, Anne Øbo. 
Politikerne ønsker med en ny struktur at skabe økonomi til at øge kvaliteten i folkesko-
len uden at definere nærmere, hvad kvalitet er. Mange af dem, der kom med et hø-
ringssvar, er ikke i tvivl. De satte lighedstegn mellem nærhed og kvalitet. Nærheden 
gik da også igen i samtlige svar fra Horne.  
- Alle kender hinanden på skolen, og da vi forleden havde fastelavnsfest, var alle ele-
ver udklædte. Det var eleverne i 6. klasse ikke for store til. Tværtimod hjalp de store 
de mindste med at slå til tønden, og alle heppede på hinanden. De kender hinanden 
rigtig godt, og det giver tryghed. Det gode fællesskab og nærheden er det, en lille 
skole kan, siger Anne Øbo. 
Horne Skole har 94 elever, fem lærere, fire pædagoger og en børnehaveklasseleder. 
Eleverne er fordelt på fire klasser – 10eren, som omfatter børnehaveklasse og 1. 
Klasse, 12eren, som omfatter nogle fra 1. klasse og 2. klasse, 34eren med elever i 3. 
og 4. klasse samt 56eren med elever fra 5. og 6. klasse. 
- Vi sætter barren højt og tager udgangspunkt i eleverne på det 
ældste klassetrin i hver klasse, men sørger for, at eleverne får det 
undervisningsmateriale, de magter.  Vi arbejder hele tiden med at 
optimere undervisningsformen og ser blandt andet nu på nogle nye 
digitale muligheder, siger Anne Øbo.  
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 
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Skolebygninger står for ufortjente skud 
 

Horne skole har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb 
på 8,4 millioner svarende til 89.000 kroner per elev -  
det højeste beløb i Varde Kommune. 
Sådan har det stået med flammeskrift i medierne. Stig 
Leerbeck, valgt til byrådet for Venstre i Horne, bekræf-
ter tallene, men slår fast, at de stammer fra en Cowi-
undersøgelse fra 2009 og derfor er et udtryk for, at opgaverne på Horne Skole ikke har 
været så presserende som på andre skoler. 
- Puljen til vedligehold er blandt andet brugt på skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen, og 
vi har netop brugt cirka fire millioner kroner på Starup Skole, da taget var utæt, siger 
Stig Leerbeck, valgt til Varde Byråd for Venstre i Horne. 
I følge opgørelsen fra Cowi skal der i Horne bruges cirka to millioner kroner på et nyt 
tag, mens det resterende beløb skal bruges på blandt andet et ventilationsanlæg, noget 
isolering og nye vinduer. 
Politikerne har under strukturdebatten ikke haft særlig meget fokus på udgifterne til sko-
lernes vedligehold, da de ifølge forslaget vil sende et rejsehold ud for at kigge på byg-
ningsmassen. 
- Vi skal have undersøgt, om der er nogle bygninger, vi kan undvære. Er det tilfældet, 
og er det måske dem, der trænger til en kærlig hånd, bliver den endelige udgift til vedli-
geholdelse af en skole eller en børnehave en helt anden, siger Stig Leerbeck. 
Opfordrer til høringssvar 
23 af 25 byrådsmedlemmer står bag forslaget, som blandt andet er med til at sikre både 
skole og børnehave i Horne en fremtid, men den endelige vedtagelse sker først på by-
rådsmødet den 30. maj. 
Forslaget er i høring frem til den 6. april, og Stig Leerbeck opfordrer lokale foreninger og 
institutioner til at indsende høringssvar. 
- Hvis man er tilfreds med forslaget, vil det være godt med nogle positive tilkendegivel-
ser som opbakning til os, der har kæmpet for indholdet i forslaget. Vi vil også gerne ha-
ve nogle ideer til, hvordan vi kan etablere en børneby i Horne. Derfor håber jeg, at for-
ældre til børn i børnehave og skole kommer på banen både nu, og når forslaget skal 
føres ud i livet. 
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NYT fra Horne Sognearkiv 

Publikation nr. 42 ”Handel & Industri i Horne Sogn” 
er nu tilgængelig både på hjemmesiden og på IS-
SUU. Denne gennemgang af ”Handelslivet i Horne 
gennem alle tider” er tilvejebragt ud fra oplysninger, vi har på Arkivet, og omhandler 
mere end 180 handels- og erhvervsdrivende i sognet. 
Vi har selvfølgelig bestræbt os på at beskrive alle dem, som var og er, men kan godt 
have glemt nogen. Derfor er vi lydhøre overfor eventuelle mangler fra den opmærksom-
me læser. 
 
Når jeg skriver, at det er publikation nr. 42, betyder det jo også, at der ligger 41 andre 
gode sognehistorier på www.issuu.com - alle historier, som er et besøg værd. 
Vi arbejder forsat på at kunne lægge flere gode og spændende sognehistorier på hjem-
mesiden, men vi vil også være taknemmelig for bidrag fra netop dig. Så har du en erin-
dringshistorie eller andet, som egner sig til offentliggørelse, så kom endelig frem med 
den.  

                                                Vi holder liv i kulturhistorien/Horne Sognearkiv 

To nye valgt til sogneforeningen 

Horne Sogneforening har afholdt generalforsamling onsdag den 22. 
februar på Horne Kro. 36 medlemmer var mødt op til en god og kon-
struktiv aften. Bestyrelsens beretning kan læses på Hornes hjemme-
side: www.Horne-Varde.dk.  
Der var valg til bestyrelsen for Eva Plauborg og Frederik Lauridsen, der erstatter Lise 
Jeppesen og Poul Henning Guldager. Ingen af de to ønskede genvalg.  
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Keld Jochumsen som 
formand, Kurt Burkarl som næstformand, Eva Plauborg som kasserer, Else Jochumsen 
som sekretær, og øvrige medlemmer er Leif Damsgaard, Aksel Hansen og  
Frederik Lauridsen.  

Motiv fra Vikingelunden med 
grillhytten i baggrunden 

http://www.issuu.com
http://www.Horne-Varde.dk


25 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

                  Varde 
 
    v/Jesper Brorson Hansen 

     Torvegade 7, Varde 

   Tlf. 75212424 

 

Ny bolig? 
Ingen kender 
lokalområdet  
bedre 
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HORNE GYMNASTIK OG FITNESS har haft et aktivt år 
 
Her vil jeg så berette om det seneste års arbejde i Horne Gymnastik og 
fitness.  
 
I marts 2016 havde vi besøg af Louise Plauborg, der sammen med en kol-
lega forkælede vore medlemmer med massage og præsentation af produkter.  
I marts 2016 afviklede vi som sædvanlig vores lokalopvisning i hallen med deltagelse af 
vore egne hold og gæstehold. Som sædvanligt mødte et trofast og fantastisk publikum 
op og gav de aktive den bedste opbakning.  
 
Deltog igen i torvedagen med en stand, hvor vi fortalte lidt om det, vi kan tilbyde.  
Vi forsøgte igen med åben hal og fitness i september måned. Der var ikke den store inte-
resse, men der kommer da nogle og ser på vore dejlige faciliteter og tegner medlemska-
ber i fitness.  
Fra august/september startede vore holdtræninger i spinning, circletræning og yoga op.  
Der er stadig god tilslutning til disse holdtræninger. I indeværende sæson har vi ikke 
tilbudt Funktionel træning. I stedet har vi to tilbud med åben træning kørende henholds-
vis for mænd og kvinder. Man kommer og træner sammen med andre i fitness. Der er 
ikke en fast instruktør. Man skal blot have fitnessmedlemskab. Deltagerne er rigtig glade 
for det sociale aspekt.  
I slutningen af september var det så tid til opstart af vore gymnastik- og dansehold. Der 
er rigtig fin tilslutning til vore børnehold og Forældre/barn.  
Alle vore aktiviteter foregår i hallen. Der er dog to hold om mandagen – gymnastik/dans, 
der træner i gymnastiksalen, da vi ikke kan finde plads i hallen, og holdenes størrelse 
passer rigtig godt til gymnastiksalen.   
Der bliver trænet rigtig meget individuelt i fitnesslokalet, og det glæder vi os over. Det er 
brugere i alderen fra 16 og til 80 år. Vi trækker stadig hver måned lod om nogle præmier 
til stor glæde for de heldige vindere, og en gang om året trækker vi et års medlemskab.  
I januar forsøgte vi igen med åben hal og fitness. Igen var der ikke den store søgning, 
men lidt nye medlemmer giver det, så vi forsøger helt sikkert igen i efteråret. 
Vores medlemstal er lidt for nedadgående, men vi håber at kunne holde det status quo 
de næste år.  
Leder/instruktørpleje vægter vi stadig meget højt. Det er bl.a. i form af kurser, så de får 
nye input.  I år skal de se Verdensholdets show i april. Der vil også være en lille erkendt-
lighed til dem i forbindelse med opvisningen i marts.   
Samarbejdet med Sogneforeningen omkring hjemmeside og skærmen ved Brugsen fun-
gerer super fint.  
I forbindelse med at vi deltog i et DGI-projekt om foreningsudvikling, havde vi opsat nog-
le forskellige mål.  
Vi nåede ikke i hus med dem alle, men fortsætter troligt. Vi har dog fået etableret en  
Facebookside – Horne gymnastik og fitness. 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

fortsætter næste side... 
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Vi har fået præsenteret vort nye logo, der er tegnet af Solveig Lomholt Bruun. Stor tak til 
Solveig for det.  
Baby- og Børnebazar (Multibazar) har hørt under os. De gør et stort arbejde for at sætte 
Horne på landkortet.  
Samarbejdet med de øvrige foreninger i Horne omkring høstfest og juleafslutning funge-
rer meget fint, men der er stadig plads til flere deltagere til begge arrangementer.  
 
Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i frivillighedens tegn.  
Også en stor tak til vore instruktører/hjælpeinstruktører for jeres store arbejde, der er til 
stor glæde for alle vore aktive medlemmer. I yder en enestående indsats.  
Takken gælder også vore aktive medlemmer, der deltager på vore hold og træner i fit-
nesslokalet.  
Tak til Thorkil for samarbejdet og hjælpen i hallen i det daglige.  
Tak til Else Marie og Lisbeth for jeres altid gode service.  
Tak til Anja Lyhne for dit arbejde i juletræsudvalget, som du har overtaget.  
Tak til Marcus-pedel på skolen, der også yder den bedste service.  
Vi ser frem til lokalopvisning lørdag den 25. marts, hvor vi glæder os til at se både vore 
aktive og publikum.  
 
Fremtiden 
Vi har lavet et opslag på hjemmesiden om medlemmer til et fitnessudvalg og et medlem 
til vores bestyrelse. Håber der er medlemmer, der har lyst til at få indflydelse. Håber det 
giver positive tilbagemeldinger henover foråret.  
 
Vi er altid åbne overfor nye tiltag og tager gerne i mod forslag til nye holdtræninger/
aktiviteter.  
 
De fleste hold slutter med udgangen af marts, dog fortsætter spinning lidt endnu.   
Forhåbentlig kan foråret også byde på, at vi igen får gang i den udendørs træning i Vi-
kingelunden.  
 
Håber at der i den kommende tid også vil være frivillige, der er interesseret i at være med 
til at udvikle mulighederne i vores skønne træningsfaciliteter.  
Afslutningsvis vil vi takke Trine Gram for hendes mangeårige frivillige arbejde. Hun har 
de sidste halvandet år kørt herned for at deltage i møder og tilrettelæggelse af arbejdet, 
men ønsker nu at træde ud.  
 
     HGF/Lene Jensen  
 
På valg var Trine H. Gram, Hanne Burkarl og Lene Jensen. De to sidstnævnte modtog 
genvalg.  
Ikke besat bestyrelsesplads fra sidste år er besat med Maria Højager Pedersen, men vi 
mangler et medlem til bestyrelsen – se opslag andet steds her i bladet.  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Regnbuen holdt fastelavnsfest på Hornelund 
Sikke en dejlig fastelavnsfest vi oplevede på Hornelund i selvskab med 
beboerne og det søde personale. 
Vi blev varmt budt velkommen og gik straks derefter i gang med at slå 
katten af tønden, som allerede var hængt op. Efter mange, mange slag fik vi bugt med 
tønden, som indeholdt slik! Uhmmmm...lækkert. 
Derefter blev vi godt forkælet med både fastelavnsboller og saftevand, som vi nød sam-
men med beboerne 
Det var en rigtig, rigtig hyggelig dag!  
Tak til Hornelund for invitationen og en skøn formiddag.  
Personale og børn i Regnbuen  

OBS 
Stof til Bladet 

Husk Deadline 

 horneposten@gmail.com  SKO  DAMETØJ  HERRETØJ 

 
75 29 90 92 

 
Storegade 19 
6862  Tistrup 

 

Husk at støtte de sponsorer 
der støtter HORNEPOSTEN 
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Sognepræst Finn Pedersen,                           Tlf.75 264055 
Graver Kristen Krog,                                        Tlf.52 230085 
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,               Tlf.22 511542 

KIRKETIDER  2017 

Søndag       19. marts 

Søndag       26. marts 

Søndag       02. april 

Søndag       09. april 

Torsdag       13. april 

Fredag         14. april 

Søndag       16. april 

Mandag       17. april 

Søndag        23. april 

Søndag        30. april 

Søndag        07. maj 

09.00 

10.30 

09.00 

Ingen 

09.00 

10.30 

09.00 

10.30 

09.00 

Ingen 

10.00   Konfirmation 

3. s. i fasten 

Midfaste søndag 

Mariæ bebudelses dag 

 

Skærtorsdag 

Langfredag 

Påskedag 

2. påskedag 

1. søndag efter påske 

 

3. søndag efter påske   

horne-varde.dk 

- du kan finde Horne på                                              og 
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Horne IFs  
udtrækning af  
præmiespil 
 
Februar  
300 kr.  nr. 137 
200 kr. nr. 654 287 
100 kr. nr. 611 656 472 
50 kr. nr. 9 228 214 80 216
 684 275 113 129 193
 421 274 132 485 637
 699 90 138 144 125
 403 370 533 23 646
 479 114 411 88 499 
 
Januar  
300 kr. nr. 273  
200 kr.  nr. 52 51 
100 kr.  nr. 193 137 468 
50 kr nr. 574 382 88 471 294
 162 208 227 615 265
 310 655 27 432 78
 612 26 263 8 684
 478 493 575 423 666
 339 350 209 552 456 
 
December  
300 kr. nr. 468 
200 kr.  nr. 333 407 
100 kr.  nr. 279 627 332 
50 kr.  nr. 122 349 69 344 188
 271 6 266 438 137
 183 263 245 81 461
 142 358 239 240 453
 630 655 675 64 123
 273 162 97 509 112 

OBS 
Stof til næste udgave af HornePosten 

SENEST 6. MAJ 
 horneposten@gmail.com  

 

 

Horne 
Tømrerforretning ApS 

Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde 

Tlf. 75260214 

*      BOLIGBYGGERI  
*      INDUSTRIBYGGERI 
*      LANDBRUGSBYGGERI 
*      FRITIDSHUSE 
*      REPARATIONSARBEJDE 
*      PROJEKTERING AF BYGGERI 

TILSLUTTET 

Tømrerm.: Knud Lund Hansen,   40 19 92 14 
Ingeniør:   Morten Henneberg,     40 26 03 16 
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Stig Leerbeck er klar til nyt valg 
 
Ved en godt besøgt generalforsamling i Horne-Sig Venstre, som blev afholdt på Horne 
kro tirsdag den 28. februar, blev der efterfølgende afholdt opstillingsmøde til byrådsval-
get i november 2017. 
Mads Sørensen, Sig, og Stig Leerbeck, Horne, der begge er med i Varde Byråd, blev 
foreslået som kandidater, og begge blev genvalgt. 
Efterfølgende var der valg til placeringen på Varde Kommunes Venstreliste. Her blev 
Mads Sørensen placeret som nr. 9 og Stig som nr. 19. 
Dermed er den lokale venstreforening klar til valget den 21. november i år. 
Under kaffen underholdt de to kandidater forsamlingen, og de kom med hver deres be-
tragtninger om arbejdet og beslutningerne i Varde Byråd. 

 

 

TORVEDAG FÅR AUKTION 
Som noget nyt kan torvedagsudvalget i år præsentere en auktion med 
auktionarius, hammerslag og rigtig krejlerstemning.  
Selvom torvedagen først løber af stablen lørdag den 19. august, er tiden 
allerede nu inde til at kigge efter auktionsemner i skabe og skuffer. 
Vi vil holde en auktion med alt, hvad borgerne tror, andre vil byde på. Det kan både væ-
re møbler, pyntegenstande og kunsthåndværk. 
Jeg vil derfor opfordre borgerne til at sende en besked til mig om, hvad de vil have med 
på auktion, og der må gerne følge et billede med af genstandene. 
Torvedagsudvalget tager et gebyr på omkring 25 kroner, så borgerne får hammerslags-
prisen minus gebyret med sig hjem. 
   På torvedagsudvalgets vegne 
   Mads Guldager 

                                                madsguldager49@mail.com  

Mads Sørensen og  
Stig Leerbeck er klar til  
byrådsvalget i november. 
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 Grandprix-støv over Horne 

 
Horne har mere end bare en lille andel i sejren i årets danske musikgrandprix. 
Vinderen, 21-årlige Anja Nissen, har dybe rødder i Horne, da hendes far, Birger Nissen, 
har tilbragt en stor del af sin barndom og ungdom i Asp. 
- Tusind tak Danmark, sagde Anja Nissen på fejlfrit dansk, da den sikre sejr var i hus. 
Hun kan dog ikke særlig meget dansk, selv om det nu er anden gang, at hun deltager i 
det danske grand prix. Sidste år gav det en andenplads, mens "Where I am" førte hende 
til tops. 
Birger Nissens forældre er Knud og Elke Nissen, der arbejdede som henholdsvis land-
brugskonsulent ved Øster Herred Landboforening og lærer på Horne Skole. Birger Nis-
sen blev født i 1959, mens hans forældre købte huset på Aspgårdvej 2 i 1964. Han har 
to søskende, Bodil født i 1961 og Lars Bo født i 1968.  
Han gik i Horne Skole og blev konfirmeret i Horne Kirke i 1974, inden han blev udlært 
tømrer og immigrerede til Australien som 23-årig. Her mødte han danske Betina, som 
han senere blev gift med.  
Birger Nissen opfandt en avanceret persillehakker og har siden udviklet andre maskiner, 
der kan snitte grøntsager. I 1986 etablerede han et firma i Silverwater vest for Sydney 
sammen med en fransk kok. De har i fællesskab skabt en miniudgave af Flensted med 
salg af både snittede grøntsager, diverse former for krydderurter og mayonnaise. Siden 
2004 har Birger Nissen drevet firmaet alene sammen med sin kone, og familien er bosat 
i Lower Blue Mountains vest for Sydney. 
Mens Betina var med Anja i Boxen i Herning, fulgte Birger Nissen slagets gang via inter-
nettet fra Australien. 
Han sagde efter sejren til dr.dk, at han er stolt af datteren. - Det var bår' dæjlig. 
Han fortalte også, at både han og Betina er med i Kiev i Ukraine, når Anja skal forsvare 
de danske farver den 17. maj ved det internationale grand prix. 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Birger Nissen med sin kone Betina 

Hele familien samlet i hjemmet vest for Sydney. Birger Nissen 

har flere gange været på besøg i Horne efter sin immigration. 
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Den STORE fest blev en STOR succes 

HIF og HIP vil gerne sige STOR TAK til alle, der var med til at 

gøre ”Festen man ikke må gå glip af” til en rigtig sjov, hyggelig 

og underholdende aften. Dejligt at se, at flere havde valgt at gøre det ekstra festligt med 

det helt rette 80’er outfit.  

Carsten Knudsen formåede at få publikums lattermuskler rørt, mens Flash back 80 spil-

lede mange af de velkendte numre fra den tid, så der var god mulighed for at få danse-

skoene rørt. 

Måske musikken sluttede lidt for tidligt? Det skyldtes, at bandet kom lidt tidligere i gang 

med at spille end først planlagt. Der blev forsøgt at få musikerne til at fortsætte i lidt læn-

gere tid, men desværre uden held.  

Vi håber, at det ikke overskygger en ellers go’ aften. 
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Fortsætter….. 

HORNE JAGTFORENING  

Program 2017-2018 

 

30. marts:  
Hjortebane på Måde skydebaner fra 18-20 i fællesskab med Thorstrup.  

Der er også mulighed for indskydning denne dag. 
 

22. april:  
Feltskydning i militærets øvelsesterræn.  

(Tidspunkt kommer senere til de tilmeldte) 
 

29. april:  
Kommunemesterskaber i flugtskydning i Starup 

 
8. juni:  

Flugtskydning, træningsaften i Ølgod kl. 18 - 21.  
Afgang fra Horne Stadion kl. 17:45. 

 
15. juni:  

Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, fra kl. 18 - 21.  
Afgang fra Horne Stadion kl. 17:45. 

 
19. august:  
Torvedag.  

Sæt kryds i kalenderen, det kan være vi får brug for hjælp til  
at sælge fisk om fredagen. 

 
3. september:  

Skydevogn sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15.  
Afgang fra Horne Stadion kl. 8.45  

Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig. 
 

2. december:  
Fællesjagt.  

Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 9:00.  
Gratis deltagelse for nye jægere. 

A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr.  
Der er i år efterfølgende fællesspisning som nævnt  

på generalforsamlingen 
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jagt program fortsat 

 
 

 

13. januar 2018:  
Rævejagt.  

Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. 
 

2. februar 2018:  
Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00. 

 
10. februar 2018:  

Gule ærter.  
Mødested: Horne Stadion kl. 9:25.  
Foreningen er vært for gule ærter. 

 

 

Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening. 

Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år. 

Der vil være opslag i fodboldkassen ved Horne Brugs, hvor eventuelle ændringer til akti-

viteterne vil blive opslået. 

Ligeledes opfordrer vi alle til at holde øje med hjemmesiden 

www.hornesognsjagtforening.dk 

Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher. 

 

BESTYRELSEN: 

Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 - car@bws.dk 

Næstfmd: Jørgen Østergaard - 52 15 92 10 - jorgen.ostergard@gmail.com 

Kasserer: Claus Horse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com 

Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk 

Best. medl: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com  

                Foreningens kontonummer: reg.nr. 7780 konto: 1976349 
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DANS DIG IND 
I FORÅRET 

sammen med øko-køerne 
søndag den 23. april 

 Hos Tove og Torben Ellegaard 
Hindsigvej 4, Horne 

 

se program næste side... 
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”ELLEGAARD”:  
På Ellegaard bor familien Ellegaard, der har boet på gården siden 
1986 og drevet gården økologisk siden 1995. De glæder sig til at by-
de velkommen til Økodag! På gården bor også 118-antal køer af ra-
cen Dansk Holstein, 125 kalve og kvier samt 60 Gallowaykvæg og 

gårdhunden Kvik  der glæder sig meget til at hilse på især børn. Familien driver også 
230 hektar økologisk landbrugsjord, hvor de dyrker foder til dyrene ligesom græs, majs, 
korn og hø. 

2. PROGRAM med tidspunkter: 

Kl. 10.00 Gården åbner 

Kl. 12.00 Øko-køerne lukkes ud på marken 

Kl. 14.00 Gården siger tak for i dag 

Vær venligst opmærksom på, at hunde IKKE må medtages til Økodag.  

3. Smag på økologien i det fri 
Mælken på gården bliver daglig afhentet af Naturmælk, som til Økodag kommer med 
lækre, økologiske smagsprøver af mejeriets produkter. I er dog også velkommen til at 
medbringe jeres egne madpakker og nyde dem i halmballerne i løbet af dagen. 
 
4. Aktiviteter (Hvad kan du ellers opleve på gården): 

 
Gå på opdagelse på gården 
Klap en kalv 
Leg i halmen  
Tal med en landmand og hør om økologi og landbrug  
Malk en ko med hånden 
Smagsprøver fra Naturmælk 
Sidde i en traktor 
Boder med salg af kaffe, kage, pandekager og varm kakao (fra 4H klubben) 
Se kaninunger, kyllinger og heste 
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AKTIVITETSKALENDER 2017  

Marts 

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. kl. 13-17: 25 års jubilæum for Finn Pedersen, Thorstrup Præstegård, Horne 
                       Menighedsråd        
01.                  Frist for ansøgning af midler fra Fonden til forskønnelse af Horne Sogn. 
02. kl. 09.30:  Indsamling, Kræftens Bekæmpelse, mødested Horne Skole. 
03. kl. 16-18:  Forårsrengøring i sognet, Horne Sogneforening 
04.                  Påskeløbet med pyntning af byen, dagplejen, Regnbuen og Myretuen. 
05. kl. 19.00:  Åbent hus i Biksen, Mallevej 19, med Haveselskabet. 
05. kl. 15.00:  Madhold, Horne 4H, Horne Skole. 
06. kl. 15.00:  Hobby, Horne 4H, Horne Skole. 
06. kl. 9 – 12:  Skak i Hallen. Skakforeningen 
06. kl. 19.00:  Generalforsamling på Horne Kro, Udviklingsrådet HHST 
12. kl. 19.00: Sangaften med Steffen Pedersen, Hornelunds Venner 
18. kl. 16.30:  Betonstøbning Gl. Præstevej 93, Familie og Fritid 
18. kl. 19.00:  Generalforsamling på Horne Skole, Familie og Fritid 
22. kl. 10.00:  Betonstøbning Gl. Præstevej 93, Familie og Fritid 
24. kl. 19.00:  Generalforsamling på Hornelund, Hornelunds Venner 
 
Maj 
09. kl. 19.00  Foredrag i Thorstrup Kirke med Lars Sandbeck, Horne Menighedsråd              
09. kl. 16.30: Betonstøbning, Gl. Præstevej 93, Familie og Fritid 
10. kl. 14.00: Gudstjeneste i kirken med kaffe på Hornelund, Hornelunds Venner 
18.                 Generalforsamling i Superbrugsen i Nørre Nebel 
20. kl. 10.00: Betonstøbning, Gl. Præstevej 93, Familie og Fritid 
23.                 Infomøde om Dagli’brugsen i Horne 
Juni 
23.                Sankt Hans i Vikingelunden, Sogneforeningen. 
August 
19. kl. 9-12:  Torvedag i Horne, Torvedagsudvalget 
November 
15.                Generalforsamling, Horne IF 
Dec. 
17.                Juleoptog, Sogneforeningen. 
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 KONFIRMANDLISTE  
                              Horne Kirke  
                               Søndag den 7. maj. 

Kl. 8.45 konfirmeres  

 Amalie Nørgård Karlsen, Mallevej 64, Horne. 

 

Kl. 10.00 konfirmeres: 

 Botilde Nørgård Bejder, Ølgodvej 89, Bjerremose 

 Helle Schønning Hansen, Ølgodvej 11, Stundsig 

 Sia Rechnitzer Harmsen, Krosvinget 13, Horne 

 Silke Rechnitzer Harmsen, Krosvinget 13, Horne 

 Maluna Lotus Neema Larsen, Aspgårdvej 33, Asp 

 Sara Nygaard Nielsen, Lervadvej 5, Horne 

 Emma Rye Poulsen, Ølgodvej 75, Horne 

 Jakob Hermansen, Mallevej 84, Horne 

 Simon Varberg Mortensen, Snorupvej 5, Horne 

 Jonas Søndergaard Nørskov, Aspgårdvej 26, Asp 

 Patrick Holst Petersen, Habrehøjvej 17, Horne 

 Johnas Schrøter, Sdr. Mallevej 24, Horne 

 

Telegrammer kan afleveres i Horne Kirkes våbenhus lørdag den 6. maj i tidsrummet 10-

12. Konfirmanderne afhenter telegrammerne samme dag i tidsrummet 12.00 - 12.30. 

(Personalet påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer m.v.). 

udgives. 19. maj 

udgives. 18. august 

udgives. 22. september 

udgives. 17. november 

Udgave 352: DEADLINE  06. maj      

Udgave 353: DEADLINE  05. august    

Udgave 354: DEADLINE  09. september   

Udgave 355: DEADLINE  04. november    

HORNEPOSTEN DEADLINE 2017 

 horne-varde.dk                     
horne-tistrup-skolerne.dk     

hornesognearkiv.dk             
issuu.com/arkiv                    

arkiv.dk                                

Hornes officielle hjemmeside. 
Skolesammenslutningen Horne-Tistrup.  
Sognearkivets officielle hjemmeside. 
Sognearkivets lokalhistoriske publikationer. 
Arkivalier og billeder fra danske sognearkiver. 

NYTTIGE  

www LINK´s 
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