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46. årgang                              nr. 352                            maj. 2017 

 

Næste nr. af Horneposten har deadline d. 5/8 - og udkommer d. 18/8 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

Søndag den 7. maj blev 13 piger og drenge konfirmeret af sognepræst  
Finn Pedersen i Horne Kirke. De kunne nyde den store dag i flot vejr og 

takker for den store opmærksomhed, der blev dem til del. 

Konfirmanderne er bagerst f.v.:  Johnas Schrøter - Maluna Lotus Neema Larsen -  
  Amalie Nørgård Karlsen - Emma Poulsen - Jonas Søndergaard Nørskov -  
  Patrick Holst Petersen - Jakob Hermansen - Simon Varberg Mortensen. 
Forrest f.v.:  Sara Nygaard Nielsen - Helle Schønning Hansen -  
  Sia Rechnitzer Harmsen - Silke Rechnitzer Harmsen - Botilde Nørgård Bejder. 

Foto: Benedikte Hessellund 

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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Så er vi klar til et brag af en HØSTFEST…. 
  
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 30. september 2017. 
Da skyder vi den årlige høstfest af for alle, der har lyst til en festlig   
aften i byen med naboer, venner og andet godtfolk.  
 
Det bliver Alley Cats og en dj, der leverer musikken denne aften.  
 
Nærmere informationer følger.                                  
                                                                        Høstfestudvalget   
(se foreningerne i udvalget herunder) 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

SANKT HANS AFTEN i Vikingelunden 
 

Sankt Hans aften den 23. juni sørger 4H og Horne Sogneforening for, at grillen er 
tændt i bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.  
Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.  
Pandekager kan bages på små bål. 
Cirka kl. 20.30 tænder vi det store bål, hvorefter der 
holdes båltale.  
Alle er velkommen.  
 

                  4H og Horne Sogneforening 

VETERANERNE er på græs..! 
 
Horne IFs veteranhold i fodbold spiller følgende hjemmekampe på Horne 
Stadion i foråret.  
Alle kampe betynder klokken 19. 
Mandag den 22. maj Horne – SB 94 
Tirsdag den 6. juni Horne – Alslev 
Mandag den 19. juni Horne - Næsbjerg 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

STRIKKE-CAFÉ 
 
Horne Menighedsråd og Farmors Univers ved Annette Stald afholder strikkecafe  
mandag 22. maj 2017 kl. 19-22 hos Farmors Univers. 
Du skal bare medbringe strikkepinde i størrelse 3 eller 3,5. Så sørger vi for garn og 
forplejning. Hvis du har lyst til at bidrage med en dåbsklud til Horne Sogns børn er du 
meget velkommen. Dåbskludene vil blive brugt ved dåben og gives som gave til dåbs-
barnet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det er sognepræst Ann Maj Lorenzen, Djursland, der har fået ideen til dåbskludene. 
”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. Når præsten under dåben har øst vand 
på dåbsbarnets hoved tre gange, bliver vandet de fleste steder tørret af med en papir-
serviet. Men i flere og flere sogne bliver papirservietten erstattet af noget mere vedva-
rende: Håndstrikkede dåbsklude med kristne symboler. Dåbskluden er en gave til 
dåbsbarnet, og bliver strikket af frivillige. 

Dåben er en meget intens handling, der griber familien, som står omkring døbefonten 

med den lille. Derfor er det noget helt særligt at få noget med hjem, som har været i 

brug under ritualet. At det er en kvinde fra menigheden, der har strikket dåbskluden, 

har også betydning, siger hun.  

            - du kan finde Horne på                                               

Dåbskluden til at tørre barnets hoved efter dåben,  

får barnet med hjem som en gave fra kirken.  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Dagli` Brugsen informerer 
 

Generalforsamlingen i Nr. Nebel Brugsforening blev afholdt torsdag den 18.maj.  
Foreningen havde et tilfredsstillende samlet resultat i 2016, nemlig 1,6 mill. kr. før skat 
mod 1,0 mill. kr. året før. 
Tirsdag den 23. maj afholdes infomøde for Dagli Brugsen Horne, hvor der bliver mulig-
hed for at høre om resultatet her.  
 
Allan Knudsen (uddeleren i SuperBrugsen Nr. Nebel) har været på studietur til Mexico, 
så han vil fortælle om vine fra Mexico, og der vil være vinsmagning. Der vil være tilbud 
på forskellige vine denne aften. Så tag naboen – konen – manden med og mød op på 
Horne Kro kl. 19. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Billetter til aftenen kan afhentes i 
Brugsen senest søndag den 21. maj. 
 
Vigtige fremtidige datoer: 
Tirsdag d. 23.maj: Infomøde om Dagli`Brugsen kl. 19.00 på Horne Kro 
Fredag d. 16. juni: SMAG på BRUGSEN fra kl. 16.00. Smagsprøver rundt i butikken. 
Lørdag d. 19.august: Vi deltager på Torvedagen 
Fredag d. 25.august: Grill-aften på p-pladsen (mere info følger senere) 
Husk at få datoerne i kalenderen.  
 

Martin – Britta og Linda 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Horne Stadion byder igen på serie 1-fodbold 
 

I 1980 lød slutfløjtet for serie 1-fodbold i Horne, og der skulle gå 37 år, før 
Horne Idrætspark igen var ramme om en kamp i serie 1. Det skete lørdag 
den 1. april, og hvilket gensyn! 
På årets første rigtige forårsdag - og den sidste, så det længe ud til - tog 
HTS (Horne, Tistrup, Sig) mod Ringkøbing. Mere end 100 tilskuere var på plads i tribu-
nen og langs rækværket. Allerede efter 16 sekunder fik HTS tilkendt et straffespark, og 
så var kampen ligesom i gang både på og udenfor banen. Straffesparket blev brændt, 
men alligevel kunne hjemmeholdet gå til pause med en føring på 2-1 på to mål af Mikkel 
Blåholm. 
Mens spillerne fik nye input fra træneren, kunne publikum tanke op ved Thorkild Lindvigs 
mobile cafeteria med blandt andet kaffe og kage, og ved Søren Dahls grill. Muligheden 
for forplejning på kanten af fodboldbanen giver en ekstra oplevelse, og der var god om-
sætning ved både vogn og grill, så publikum var klar til en anden halvleg, der blev endnu 
bedre end første. Efter seks minutter førte HTS med 4-1 på to mål af Mikkel Blåholm og 
Daniel Andersen. Ringkøbing reducerede til 2-4, inden kampen sluttede med et debu-
tantmål af Mikkel Lindvig i dommerens tillægstid til 5-2. 
I truppen på 14 spillere var de ni fra Horne, og der bliver flere chancer for i foråret at se 
dem i aktion på Horne Stadion. 
 
Forårets hjemmekampe: 
Lørdag den 20. maj kl. 16.00: HTS-Silkeborg Kammeraterne 
Torsdag den 25. maj kl. 14.00: HTS-Spjald 
Mandag den 05. juni kl. 18.00: HTS-Give 
Lørdag den 17. juni kl. 13.30: HTS-Kjellerup 

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

Næste deadline d. 5. aug.   

horneposten@gmail.com 

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

Indsamling Kræftens Bekæmpelse. 
 
Søndag den 2. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling. 
Der blev i Horne indsamlet 11.819 kr. 
I Varde kommune blev der indsamlet ca. 400.000 kr. 
Tak for alle bidrag. Tak til indsamlerne, Horne Skole for lån af lokaler og til    
Dagli`Brugsen for rundstykker med tilbehør.   

                                                                                  Bessie Aggeboe/Bente Dinesen 

  TAK 
Hjertelig tak for opmærksomheden ved mit 25-års jubilæum den 1. april. 
Tak til de to menighedsråd for et dejligt arrangement, tak til kirkernes personale og til alle 
jer, der betænkte mig og/eller kiggede forbi. Alle var I med til at gøre det til en uforglem-
melig dag. 

  Venlig hilsen Finn Pedersen, sognepræst. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Familie & Fritid er på plads 
 
Der blev holdt generalforsamling i Familie&Fritid den 18. april.  
Mamse Pontoppidan, Dagmar Kristiansen og Else Jochumsen var på valg, og alle tre 
blev genvalgt. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
formand: Mamse Pontoppidan, 
næstformand: Karen Margrethe Madsen, 
kasserer: Ruth Jensen, 
sekretær: Else Jochumsen, 
menigt medlem: Dagmar Kristiansen. 
Henriette Nielsen leder fortsat Aftenskolen med Lise  
Jeppesen som kasserer. 

                                                                         Familie&Fritid 

KOM OG VÆR MED på en spændende kirkegårdsvandring 
 

Onsdag den 30. august kl. 19 inviterer Horne Menighedsråd i samarbejde med Horne 
Sognearkiv på kirkegårdsvandring. 
Mange af gravstederne rummer spændende historier om det liv, der er levet i vort lokal-
samfund. 
Turen på kirkegården vil i år fokusere på sognefoged Laurids Pedersen og hans dansk-
amerikanske familie, som oprindelig stammer fra Transbøl. Bagefter vil Roma spille et 
stykke musik skrevet af Morten Lauridsen, som nedstammer fra Laurids Pedersen. Vi 
slutter med kaffe og hjemmebag i kirken eller, hvis vejret tillader det, på kirkegården. 
 
Morten Lauridsen blev født den 27. februar 1943 i Colfax i staten Washington. Han var i 
mange år professor i komposition ved Thornton School of Music på universitetet i Sydca-
lifornien, og i årene 1990-2002 var han leder af afdelingen. Han fik i 2007 overrakt Natio-
nal Medal of Arts af præsident George W. Bush. 
Alle er velkomne. 
Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv 

 

 

 

Præsident George W. Bush 

overrækker medaljen til 

Morten Lauridsen, der har 

rødder i Transbøl. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 
 

 
 
Vi søger  
medlemmer til nyoprettet underudvalg: Fitness-udvalget 
Vi søger også Nyt medlem til Horne gymnastik og fitness bestyrelse 
  
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  

Horne Gymnastik og fitness går på sommertid 
 
Kontortid til og med 24. maj er onsdage fra 16.45 til 17.15.  
 
Fra og med 31. maj og i juni, juli og til midten af august måned kan vi 
kontaktes pr. mail: lenebrianhansen@gmail.com  
eller på et af følgende telefonnumre: 
 
 
 
 
 
 
Hvis man har et medlemsnummer, kan man også selv forny medlemskab på følgende 
måde:  

       www.horne-varde.dk 
  Fritid  
  Horne Gymnastik og Fitness 
  Fitness Booking  
  Log in med medlemsnummer (husk hgf foran nummer, og login er de første 4 

cifre af fødselsdato)  
        Gå til medlemskab – gå til shop - vælg type medlemskab – dibs  
        Autoriser betalingskort     

                                                    Vi ønsker alle vore medlemmer en dejlig sommer.  

Send gerne SMS, da vi alle har fuldtidsarbejde  

21 22  68 01 
20 94  04 69 
40 25  49 77 

Berit Gram 
Hanne Burkarl 

Lene Jensen 

mailto:lenebrianhansen@gmail.com
mailto:lenebrianhansen@gmail.com
mailto:lenebrianhansen@gmail.com
http://www.horne-varde.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
GULD-GRUPPEN takker af 
                         Børnehavens støtteforening, “Guldgruppen” lukker. 
Til fordel for en ny og større forening for alle Hornes børne- og unge-institutioner (HUBI) 
har børnehavens støtteforening “Guldgruppen” valgt at lukke sig selv. Dette sker med 
virkning fra den 17. maj 2017, hvor der er generalforsamling i børnehaven Regnbuen. 
 
Guldgruppen siger tak for lokal opbakning og tak til øvrige forældre i børnehaven 
Regnbuen, som har medvirket ved de aktiviteter, som Guldgruppen igennem tiden 
har arrangeret. Kort kan nævnes bankospil, småkagesalg, julekalender-salg og 
ikke mindst de årlige adventsgaver til børnehaven. Endeligt også en tak for det 
gode samarbejde med det skønne og yderst kompetente personale i Regnbuen.  

 
Venlige hilsener 

Guldgruppen  

horne-varde.dk 

PRÆMIEWHIST I HORNE 
 
  Vi starter med præmiewhist den 21. august kl. 19.30 
  Der spilles i lige uger indtil jul. 
  Hvis du har interesse for whist, så kom til præmiewhist i Horne Hallens mødelokale.  

                                                                                          Torvedagsudvalget 



11 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

FÆLLESSKABET i Hornes institutioner  
                                                  BLOMSTRER ved fælles påskefest 
 
Flot. Det blev det, da børn, forældre og søskende fra daginstitutionen Regnbuen, sko-
lens SFO - også kaldet Myretuen -  og dagplejen mødte talstærkt op. Der blev pyntet 
med blomster og påskeæg på påskeløb rundt i byen. Alle familier havde påskeliljer med, 
som blev plantet rundt i byen. Vores pedel Markus havde udskåret flotte blomster, som 
børnene har malet. De står rundt i byen og symboliserer, at fællesskabet i Horne blom-
strer og gror på trods af, at strukturdebatten raser. Børnene morede sig også med en 
sjov bogstavejagt, som udløste påskeæg til alle. Påskeæggene blev sponsoreret af vo-
res lokale brugs. 
 
Efter påskeløbet rundt i byen var det tid til hygge i Regnbuen, hvor der blev serveret 
sandwich og pølsehorn. Som afslutning på et supergodt arrangement var der kagekon-
kurrence, hvor dommerne Else og Keld Jochumsen smagte og bedømte de mange krea-
tive og flotte kager. Det var ikke nogen let opgave for de kære dommere, men det lykke-
des at kåre en 1., 2. og 3. plads. 

 
 Byen blev udsmykket med både far-

verige blomster og fantasifuldt pynte-
de påskeæg - et nyt initiativ, som 
viser, at fællesskabet blomstrer om 
kap med påskeblomsterne. 

Else og Keld Jochumsen 
smagte og vurderede en 
masse kager, inden de blev 
delt ud til de mange deltage-
re i påskeløbet. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

TORVEDAGEN byder på træplantning og god stemning 
 
Torvedagen afvikles lørdag den 19. august klokken 09.00-12.15. 
Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner 
har en helt speciel chance for at gøre lidt reklame for deres område. Og 
vi vil gerne opfordre alle til at sætte deres eget præg på Torvedagen og 
dermed være med til at gøre den ekstra festlig. 
 
Der vil være mulighed for at tage toget til Vikingelunden fra Horne Station. Der bliver 
også mulighed for at få en glimmertatovering og at lege i hoppeborgen, der er åben for 
børn og barnelige sjæle. 
I anledning af 500 års jubilæet for reformationen bliver der plantet et Martin Luther-træ, 
og der vil også være mulighed for at komme op i kirketårnet. Tidspunktet bliver slået 
op ved porten ved Hornelund. 
 
Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at ha´ en stand, hvor der vil være mulig-
hed for at sælge lidt af det gamle legetøj. 
Vi mødes kl. 9.00 – midt på gaden – til kaffe, rundstykker og morgensang. 
Kom og vær med til at gøre Horne synlig, både for gamle Horne borgere, for til-
flyttere og ikke mindst for kommende borgere. 
Få en sludder med gamle og nye venner, få en god handel og nyd dagen. 
 
PS. Mange tidligere Horne-borgere kommer traditionen tro hjem til Torvedagen, og vi 
kan kun opfordre alle til at invitere familien udefra på besøg i Horne den 19. august. 
 
For at bestille en stadeplads kan du kontakte Keld Jochumsen på tlf.: 25622614 
Torvedagsnøgler sælges fra 1. august 

                                                                                                                                                         

Torvedagsudvalget  

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

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

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

Livet er for kort til dårlige pølser! 
 

Hvis du vil imponere venner og 

familie til næste grillaften, så slå et 

smut forbi Biksen på Mallevej 19. 

Her kan du købe de lækreste pøl-

ser, der får munden til at løbe i 

vand.  

Står du og mangler noget lækkert 

til madpakken, har vi spegepølser i 

lange baner. Vi har spegepølser 

med peber, hvidløgssmag og de 

klassiske.  

Pølserne er lavet af bedste kvalitet 

helt uden tilsætningsstoffer, og det hele sælges til rimelige priser.   

Butikken har åben efter aftale, så bare ring til 22511542. 

 

Vi ønsker jer en dejlig sommer med masser af solskinstimer. 

                                                                                                           Cornelias Biks.  

 

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  

 

 

Er dine fødder sommerklar? 
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Borgmester er auktionarius 
 
Det bliver ingen ringere end borgmester Erik Buhl, der slår 
med hammeren, når det sidste bud er i hus ved årets store 
auktion på Torvedagen. 
Han har sagt ja til at være auktionarius, og torvedagsudvalget 
håber, at det nye indslag får masser af støtte af borgerne i 
form af aflevering af effekter, der skal under hammeren, og 
med bud, når Erik Buhl griber hammeren.  
 

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 være 
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  
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           Horne IF præmiepil   
 

  

300 
Kr. 

200 
Kr. 

100 
Kr. 

50 
Kr. 

521 74 
163 

119
238
400
  

31 
41 
77 
81 
99 

195 
200 
207 
210 
212 
222 
232 
243 
252 
279 
293 
313 
336 
337 
376 
385 
396 
398 
408 
444 
514 
523 
570 
595 
647 

Marts måned: 

300 
Kr. 

200 
Kr. 

100 
Kr. 

50 
Kr. 

190 475
556 

8 
231
318
  

36 
42 
77 
81 
82 
83 

113 
160 
166 
219 
273 
276 
319 
358 
362 
392 
474 
539 
578 
581 
593 
596 
599 
630 
640 
653 
666 
673 
685 
696 

April måned: 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Nedre grænse for elevtal skaber tryghed 
 

Debatten om kommunens overordnede institutionsstruktur    
spidser til. 
Et af argumenterne i debatten har været, at en nedre grænse   
for fortsat drift skulle udvirke en "alles kamp mod alle". 
Jeg har i mine 25 år som vestjyde aldrig oplevet andet, end 
en stor bevidsthed om betydningen af lokalt engagement og 
opbakning. Det vil ikke ændre sig med en nedre grænse for 
antal børn i en institution. Men det vil skabe tryghed, at byrå-
det ikke fremover kan komme som en "tyv om natten".       
Det har vi brug for, for at kunne udvikle vores små samfund og tiltrække nye borgere. 
Jeg har lokalt kun fundet opbakning til den holdning og det er dét, jeg agerer efter, når 
den endelige beslutning tages indenfor de nærmeste dage. 
 
Strukturdebatten har bragt to “ånder” ud af flasken. 
Den ene er efterslæbet på kommunens bygningsvedligehold. Den anden er vores  
specialafdelinger. 
Når man foreslår en ny skole i Varde, skal det ses i lyset heraf. Alene efterslæbet på 
Brorsonskolen samt omkostninger ved at skabe de rigtige rammer for specialafdelin-
gen på Lykkesgårdsskolen, betyder udgifter af samme størrelsesorden som ved byg-
ningen af en ny skole. Det er altså ikke et Varde-baseret prestigeprojekt, men simpel 
økonomisk logik, der er på tegnebrættet. 
Der ligger også store udgifter på bygningsmassen forude i resten af kommunen. 
Uanset udkommet af beslutningen vil det have uvurderlig betydning, hvem der kommer 
til at føre beslutningen ud i praksis. 
Derfor skal jeg opfordre til fortsat opmærksomhed på området frem mod kommunalval-
get den 21. november i år. 
                                                                                               Stig Leerbeck, MB (V) 
 
                                                                                             http://www.stigleerbeck.dk 

 

SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

http://www.stigleerbeck.dk/
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Sportsuge 2017  
uge 23 

Så skal vi igen ha´ samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i 

Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor 

opbakning til vores arrangementer som de foregående år.  

Grillen vil være tændt flere gange i løbet af ugen. Se planen nedenfor. Der kan 

købes pølser/brød, og i teltet kan der købes toast og meget andet 

Igen i år kan der betales med dankort, og som noget nyt tager vi også Mobile-

pay. Teltet vil være opvarmet hele ugen. Sdr. Malle Maskinstation har spon-

seret diesel. 

Der vil hele ugen være to hoppepuder til fri afbenyttelse. Én for større børn og 

én for de mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at benytte hoppepuder-

ne. 

Flagene vil vaje hver dag i sportsugen ved de fire indfaldsveje til Horne 

og  

en stor tak til de frivillige, der har påtaget sig dette arbejde. 

Søndag den 4. juni 

  

Kl. 9.30      Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker, som kan         
                   af Horne Hallens cafeteria 
 
Kl. 10.30     Gadefodbold – fri entré 
  
Kl. 14.30     Rafleturnering 
  

Åbningstider: 
Baren              Kl. 10.00 – 20.00 
Grillen                      Kl. 11.00 – 18.00 
Tombolaen             Kl. 10.00 – 18.00 
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Gadefodbold  

Som en mangeårig tradition skyder vi sportsugen i gang med 

gadefodbold. Kom og støt op om denne dejlige familietradition, 

enten som aktiv udøver eller heppende tilskuer. 

Horne Tømrerforretning har sponseret 4 gavekurve til 1.- 2.- 3.- og 4.pladsen 

Rafleturnering    

Vi rafler poker, og der vil ligge spilleregler på bordene. 
Ca. 1 time før, vi starter turneringen, vil det være muligt at varme lidt op. 
Startgebyr er 30 kr., og der vil selvfølgelig være flotte præmier til de 4 bedste 
og en vandrepokal til årets raflekonge/dronning. 

Mandag den 5. juni 

  
Kl. 09:00 – 13.00        Børnedag begynder med skattejagten 

Kl. 14:00                Skomager turnering 

Kl. 18.00                Serie 1 kamp HTS -Give Fremad 

  

Åbningstider: 
Baren                         Kl. 09:00 – 22.00 

Grillen                Kl. 18.00 – 21.00 

Tombolaen                Kl. 18.00 – 20.00 

Tombola                                                                                              

Vi har modtaget rigtig mange dejlige og flotte sponsorgaver, som du har mulig-
hed for at komme i besiddelse af ved køb af lodder i tombolaen. Vi vil gerne 
benytte lejligheden til at takke for alle bidrag - store som små. Alle sponsorerne 
kan ses på opslag i teltet. Det er fantastisk at møde den store velvilje, der er til 

at støtte sporten i Horne. 

Du kan købe 2 lodder i tombolaen for 10 kr., 5 lodder for 20 kr. og 15 lodder for 

50 kr. 
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Børnedag 
En dag for de yngre, hvor vi i år bl.a. har arrangeret en skattejagt rundt på stadion-

området. 

Selvom det er børnedag, har alle aldre selvfølgelig lov til at tage med, så tag evt. foræl-

dre, bedsteforældre eller lignende med under armen og tag på jagt efter de forskellige 

poster rundt om på området. Der bliver man mødt af forskellige konkurrencer og aktivi-

teter, hvor man vil få udleveret en del af et puslespil, hvis man klarer opgaven. I teltet 

vil vi finde vinderen, som har samlet puslespillet helt korrekt, hvorefter de selvfølgelig 

vil få udleveret skatten, men der vil også være en lille ting til de andre deltagere..  

Fra kl. 11 vil spejder og 4H være at finde på pladsen, hvor de vil have nogle spænden-

de aktiviteter klar, som man kan gå rundt og hygge sig med, og der vil selvfølgelig igen 

være forskellige hoppepuder, man kan boltre sig på. Alt imens får vi besøg af Ole Pon-

toppidan, som bl.a. vil lave sine berømte ballondyr og anden god underholdning.  

Denne dag er man velkommen til selv at tage madpakken med, men det vil selvfølgelig 
også være muligt at købe noget frokost i baren eller ved grillen. 

Da vi godt vil have et cirka antal på hvor mange, der kunne tænke sig at deltage, må I 

meget gerne tilmelde jer på sportsuge@gmail.com, eller på tilmeldingslisten, som vil 

være at finde på opslagstavlen i teltet om søndagen. Alle har selvfølgelig stadig mulig-

hed for at deltage, selvom dette ikke gøres. 

Skomager turnering 
Efter sidste års succes gentager vi i år skomagerturneringen. Alle er vel-

kommen uanset, om man er rutineret eller amatør i denne form for billard. 

Der vil selvfølgelig være folk, som gerne fortæller regler osv., hvis man har 

brug for det, og der er præmier til finalebordet. 

Tirsdag den 6. juni  

  

Kl. 19.00              Veterankamp Horne - Alslev 
  

Åbningstider: 
Baren                Kl. 18.00 – 22.00 
Grillen                Kl. 18.00 – 21.00 

mailto:sportsuge@gmail.com
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Onsdag den 7. juni 

  

Kl. 17.30 -18.00 Udlevering af bestilte billetter 
  
Kl. 18.00  Grillmenu – sidste frist for tilmelding mandag d. 5. juni 
  
Kl. 20.00            Foredrag med Finn Nørbygaard 
  

Åbningstider: 
Baren   Kl. 17.30 – 24.00 
Grillen                       Lukket   

Foredrag af Finn Nørbygaard. 

Finn Nørbygaard er bedst kendt for sine mange successer 
på showturnér, fjernsynsreklamer, tv-shows og mangeårigt 

samarbejde med Jacob Haugaard. 

Hans foredrag er underholdende, tankevækkende og fyldt 

med brugbar indsigt og seriøse budskaber, som publikum 

ikke kan undgå at tage med hjem. 

Grillaften    

En populær og afslappet aften for hele familien, hvor du 

kan få en grillmenu til små penge. Vi har jo desværre 

kun plads og lov til at have 200 personer i teltet, så derfor gælder først-til-mølle 

princippet.  

Hans Kristian Guldager vil tilberede en helstegt pattegris på grillen 

Husk selv at medbringe service.  

Du kan allerede nu tilmelde dig på sportsuge@gmail.com eller på tavlen i    

teltet senest tirsdag d. 6. juni. 

Pris for voksne - 200 kr. / børn 7-13 år – 75 kr. / Børn 0-6 år - gratis.    Billetter 

betales ved indgangen fra kl. 17.30  

mailto:sportsuge@gmail.com
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FIFA17 turnering 

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor man kan få håneretten i FIFA17. Der-

udover vil der selvfølgelig være en præmie til vinderen.  

Pris for deltagelse: 20 kr. 

Tilmelding sker på sportsuge@gmail.com, eller på opslagstavlen i 
sportsugen senest  

  

Torsdag den 8. juni 

  

 Kl. 19.00                FIFA17 turnering 
 
Kl. 19.00  Banko i hallen 
  

Åbningstider: 
Baren                  Kl. 17.00 – 22.00 
Grillen                 Kl. 18.00 – 20.30 

  

Fredag den 9. juni   

  
Kl. 19.30                  Sponsorløb 
Kl.  21.30 ca            Musik i teltet med Anja Nissen 

Åbningstider: 
Baren   Kl. 18.00 – 02.00 
Grillen            Kl. 18.00 – 21.00 

Sponsorløb 

Vi har 6 personer fra Horne Sogn, der skal kører en time på en spinning-cykel. 
Personerne har i ugerne op til løbet samlet penge ind fra både firmaer og priva-
te personer. I løbet af timen vil der være forskellige konkurrencer med rytterne, 
som I har mulighed for at spille på i ugen og timerne op til løbet 
 
                                   SE DELTAGER I SPONSORLØB PÅ NÆSTE SIDE…... 
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Anja Nissen 

Vi er stolte over i samarbejde med 

Skjern Bank at kunne præsentere 

Anja Nissen. Hun vandt i 2014 

den australske udgave af tv-

programmet The Voice, men blev 

først for alvor kendt i Danmark, da 

hun i år vandt det danske melodi 

grandprix. Anja har rødder i Horne, da hendes far, Birger, har boet i Asp fra 

han var 5 år, til han som 23-årig flyttede til Australien.  Alle der deltager i dette 

arrangement, har samtidig mulighed for at deltage i en konkurrence om flotte 

præmier sponseret af Skjern Bank. 

Præmier: Luksus weekendophold på Ribehøj til en værdi á ca. 3.600 kr. samt 

VIP billetter til EFB og Skjern Håndbold 

Deltagerne i SPONSORLØB ET er:  

Dagli' Brugsen Horne  

Jørgen Østergaard  

Horne Kro   

Anni Thomsen   

Stig Leerbeck  

Sportsuge udvalget  
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  Byvandring 

Keld Jochumsen vil igen i år gentage succesen og guide 

os rundt i Horne By og fortælle os om dens historie. 

Lørdag den 10. juni 

  
Kl. 11.30             Byvandring med Keld Jochumsen 
 
Kl. 15.00             Årgangsfodbold 
  
Kl. 17.30        Kassen åbner til festaftenen 
  
Kl. 18.00        Festaften – sidste frist for tilmelding onsdag den 8. juni 
  
Kl. 21.00         Vestjyderne spiller op 
  
Kl. 02.00       Sportsugen slutter 
  

Åbningstider: 
Baren    Kl. 14.00 – 02.00 
   

Årgangsfodbold 

Konceptet ligner på mange måder gadefodbold, det er bare med årgange i 

stedet for gader. Det gælder om at få samlet et hold fra sin gamle folkeskole-

klasse 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 hyg-

gelig 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 kon-

takte fodboldudvalget. 
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Har I spørgsmål eller andet, kan I skrive til os på:  

sportsuge@gmail.com 

Sportsuge-udvalget: Jakob Vig Nielsen, Klaus Henneberg, Steffen Ditlevsen, 

Thomas Brink, Ole Madsen og Jonas Riber. 

Teltfesten 

Entré til festaftenen inkl. en forret og en hovedret er kr. 175,- Maden leveres af 

Horne Kro som buffet. 

Entré uden spisning er kr. 100,- 

Musikken leveres af 5-mands orkesteret "Vestjyderne".  

Tilmelding på sportsuge@gmail.com eller på tavlen i teltet i uge 23. 

Onsdag den 8. juni er sidste frist for tilmelding.  

Medbring selv service  

Vi håber, at arrangementerne vil tiltrække jeres opmærksom-

hed, så vi kan få en festlig uge med masser af grin, samvær og 

fællesskab i Horne.  

mailto:sportsuge@gmail.com
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GRILLHYTTEN i Vikingelunden skal på aftægt! 
Hvis der er nogle der kan gøre brug af den gamle grillhytte i Vikingelunden, så er mulig-
heden nu til stede. Foreninger, grupper eller personer der kunne tænke sig at gøre brug 
af muligheden for at erhverve sig en hel grillhytte, kan henvende sig til Sogneforeningen.  

 

Tiden er løbet fra hytten og derfor har Sogneforeningen besluttet at erstatte den med en 
ny. Standen på den gamle hytte er dog ikke værre end at den sagtens kan genopstilles 
og bruges. En betingelse for at kunne få denne grillhytte er, at man selv piller den ned 
og fjerner den fra Vikingelunden. 

 

Kontakt Keld Jochumsen  på tlf. 25 62 26 14  eller på mail til   jochumsen@bbsyd.dk 

Fire dage i Holland med alt betalt 
For kun 2950 kroner er det muligt at komme til Hol-
land i dagene 5.-8. august med alt betalt. Turen er 
arrangeret af Ølgod og Omegns Havekreds med 
hjælp af Corrie van der Veen på Mallevej, som er 
født i Holland. 
 
Vi skal se og opleve spændende haver, planteskoler, gå på shopping i en dejlig hol-
landsk by, besøge Trappister-kloster, 
hvor der brygges øl (vi får lov til at smage øllet), og på en aften-sejltur med musik og 
spisning. 
Vi skal også se en orkidé-samling og et kæmpe orkidégartneri samt høre et spændende 
foredrag om orkideer. 
 
          Alt det for kun 2950 kroner (ved 50 tilmeldte) inkl. bus,  
          hotel, forplejning og entreer. 
          Tilmelding og nærmere information ring på 
          Corrie: 22 51 15 42 – Jytte: 21 20 85-77 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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FÆLLESHAVERNE tager form med bord/bænke og 4H-midler 

 
Så er vi godt i gang med fælleshaverne ved Horne Erhvervspark – et projekt, 
4H i Horne har taget initiativ til og samarbejder med skolen om. Vi har arbejdet i haverne 
tre onsdage, så det begynder at tage form. 
Der er lavet plantekasser og sået i dem. Der er plantet bærbuske og stillet tunnel-
drivhus op.  
Frederik har været omme med det ene af de to overdækkede borde/bænke sæt, som vi 
har været så heldige af få sponseret af Fonden til forskønnelse af Horne Sogn. Tusind 
tak for det. 
Spiregruppen har også været i gang med så-kasser, og der er allerede kommet radiser 
op. 
Vi håber, andre kunne få lyst til at have en plantekasse og være med i fællesskabet.  
Smagen af en frisk gulerod lige hevet af jorden, og som man selv har sået - det bliver 
ikke bedre. 
 
Forleden onsdag havde vi besøg af en 4H-konsulent fra 4H Syd og en fra fælleshaver-
ne. De så med velvilje på projektet og synes, at det er et fantastisk projekt, vi har sat i 
gang. Vi fik 40.000 kroner at arbejde med. 
Hvis nogle borgere ligger inde med kompostbeholdere, som de ikke bruger, vil vi 
meget gerne aftage dem.  Henvendelse til Jette Poulsen, Horne 4H tlf. 24 81 84 63 
 
Vi har også fået spirehold, hobbyhold, træhold og madhold i gang. 
Der kan godt være flere deltagere på hobby-, træ- og spirehold, men madholdet spræn-
ger alle rammer. Vi er nu oppe på 16 deltagere. Det kan da kaldes en positiv opgave. 
Madskolen i sommerferien er fyldt. Der er ikke flere ledige pladser.  
 

Se foto fra fælleshaverne på næste side... 
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Det første af to overdækkede bord/bænke-sæt er på plads i fælleshaverne, hvor 4H, 
skolen og andre, der har lyst, tager del i arbejdet med at så, passe, pleje og høste. 

Børnene går op i havearbejdet med liv og sjæl. De hygger sig samtidig med, at de 

lærer en masse om at være selvforsynende med bær, frugt og grøntsager. 
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Ulla har overtaget hallens gryder 
 
I 16 år har Else Marie Madsen og Lisbeth Nørgård sørget for god forplejning 
og højt humør i Horne Hallens cafeteria. De har nu pakket deres gode     
køkkentøj og overladt pladsen til Ulla Lindvig. 
- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Allerede da Thorkil blev halinspek-
tør i 2001, var det oppe at vende, om jeg skulle søge jobbet i cafeteriet. Det var jeg 
ikke klar til dengang, fordi børnene var små. Nu er vores yngste, Mikkel, 17 år, så nu 
er jeg klar, siger Ulla Lindvig. 
Hun er 49 år og har ingen betænkeligheder ved at skulle arbejde sammen med sin 
mand. - Vi er enige om, at det kan vi godt finde ud af. Vi arbejdede også sammen, da 
vi havde gården i Bounum, og det gik da meget godt. 
 
Ulla Lindvig har tilbragt masser 
af fritid i hallen og på stadion. 
Nu er hun rykket ind i køkken 
og cafeteria og er klar til at 
fortsætte i den kendte stil, dog 
med nogle ændringer i et roligt 
tempo. 
Arbejdet på et idrætsanlæg er 
en livsstil med ind imellem lan-
ge arbejdsdage – en livsstil, 
der involverer hele familien, 
men nu kan familien holde fri 
sammen, når der ikke er så 
meget pres på.                                                                                            

fortsætter næste side...  
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                     

                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Ulla er heller ikke så nervøs for at skulle stå alene med ansvaret for cafeteriet. 
- Jeg har serveret meget på både Horne Kro og på cafeteriet i Lønne, og det har også 
medført en del arbejde i køkkenet. Selvfølgelig kommer jeg til at lave fejl, men dem 
lærer jeg forhåbentlig af, og selvfølgelig vil jeg få både sommerfugle og nervøse træk-
ninger, når jeg står med større arrangementer, men jeg tror på, at det nok skal gå. Mit 
motto er: hvo intet vover, intet vinder. Hvis man ikke tør springe ud i noget nyt, ved 
man jo heller ikke, om man kan klare det. Og så er de to damer, jeg afløser, jo stadig i 
byen, og jeg har deres telefonnumre, siger Ulla. 
Hun overtager også en del af den rengøring, Lisbeth har stået for, og skal i princippet 
selv stå for cafeteria, køkken og mødelokaler, men der kan købes ekstra hjælp til sto-
re arrangementer. 
- Jeg håber, at jeg også kan trække på frivillige hjælpere til diverse arrangementer, så 
er der nogle, der vil give et nap med, hører jeg gerne fra dem, siger Ulla Lindvig. 

- Sker der nu revolutioner i cafeteriet? 
- Selvfølgelig vil der ske noget nyt, men 
der bliver ingen revolution. Ændringerne 
vil ske stille og roligt i respekt for såvel 
brugerne som for de traditioner, der er 
knyttet til stedet. 
Horne Idrætspark markerer Else Marie 
og Lisbeths farvel og Ullas goddag 
med en reception i Horne Hallen man-
dag den 22. maj klokken 18. 
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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 
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Husk vi har åben  
Alle ugens dage 

fra  
8 - 20 

   Horne           - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

 

SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.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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                  Varde 
 
    v/Jesper Brorson Hansen 
     Torvegade 7, Varde 

   Tlf. 75212424 

 

Ny bolig? 
Ingen kender 
lokalområdet  
bedre 
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HORNE IDRÆTSPARK vil være centrum for sport og kultur  
 
På generalforsamlingen i Horne Idrætspark kunne formanden, Søren 
Dahl, berette, at 2016 blev et år, hvor bestyrelsen pustede lidt ud oven 
på de foregående års maraton med blandt andet tagrenovering, nyt 
ventilationssystem og nyt fyr. 
Den daglige trummerum med skole, foreninger, banko og møder med 
mere er suppleret med nye tiltag som dagplejebørn hver mandag, baby
-bazaren er blevet til multi-bazar og en 80’er fest i februar i samarbejde 
med HIF. 
Store møder har vi også haft. På skuddagen havde vi Venstre-møde, hvor Varde-
kredsens folketingskandidat skulle vælges. 
Første søndag i august var vi i Bork for at rydde op efter havnefesten. 18 mand høj og 
ikke mindst Sdr. Malle Maskinstation med tre køretøjer, storrive, fejemaskine og opsam-
lervogn deltog. 
 
Kommunen har givet parkeringspladsen den helt store tur til glæde og gavn for os, og så 
har Thorkil med stor hjælp af Majbrit og Jørgen Jelling pyntet læhegnet over mod kroket-
banen og mellem fodboldbanerne. 
Vi har hængepartier med en container til opbevaring, som står på p-pladsen, og vi har en 
legeplads, som ikke er gjort færdig, hvilket skyldes en manglende byggetilladelse. 
Vi er nu klar til at få lavet legepladsen færdig, og vi skal på en eller anden måde have en 
løsning på vores depotrum, der er for småt og utidssvarende. Det er nogle af de ting, vi 
skal have en løsning på i 2017. 
Som alle nok ved, trækker Else Marie og Lisbeth sig tilbage her til maj efter lang og tro 
tjeneste. Et forsøg på at forpagte cafeteriet ud til Horne Kro kunne ikke landes. Vi har 
derfor søgt folk og har fået tre gode ansøgere. 
 
Kommunen har ønsket, at alle haller i kommunen skal udarbejde en udviklingsplan. Det 
har vi også gjort i Horne. Den skulle være kommunen i hænde inden den 1. marts. 
Vi vil gerne forsætte med at være samlingspunkt, være moderne og tidsvarende, kunne 
opfylde de behov, foreningerne har, og give gode oplevelser både inden for sport og 
kultur. 
Unægteligt noget af en opgave og en øjenåbner for, hvad det kræver af økonomi og 
kræfter. Skoledebat har vi i øjeblikket, skrøbeligheden - hvor lidt, der skal til for at ændre 
tingene, må nu være åbenbar, tingene kan så let ændre sig. 
Det kan være et spørgsmål om ganske få elever, der mangler, så lukkes skolen. Vi skal 
stå sammen og sammen finde løsninger nu, ellers kan det meget hurtigt være for sent. 

Vi er i bund og grund afhængige af livet i byen, når vi skal drive en hal, ikke mindst af 

skolen.                                                                                                                

                                                                                                                           fortsætter 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Derfor må alle sejl nu sættes til for at strikke en udviklingsplan sammen for byen og ikke 
mindst at få den ført ud i livet. 
Vi skal tiltrække børnefamilier. Hvor svært kan det være? Vi har så meget godt at byde 
på. 
Synliggørelse udadtil og inddragelse af alle nye som gamle indbyggere i byen må være 
nøgleordene. 
 
Andre redskaber kunne være samarbejde med dem, der har det ligesom os. Hvorfor ikke 
videreføre det samarbejde, der findes med Tistrup og Sig inden for fodbold? 
At vi er 175 til 80’er fest i Horne er da fint. De er 210 i Sig, så hvorfor ikke slå det sam-
men, tage Tistrup med og leje et virkeligt topband og holde fest sammen? 
Jeg ved, det er en lille del af løsningen, men vi skal lægge hovederne i blød og tænke 
nyt. Det haster. 
 
Formanden sluttede sin beretning med en tak til alle, der trækker HIP frem:  
Else Marie, Lisbeth Thorkil og deres ungarbejdere, alle de frivillige, der altid stiller op, når 
der er behov, alle, som medvirker i stort og småt, Seniorbanen, der hjælper med at træk-
ke læsset, Linda og Michael for at føre regnskabet og endelig de tre afgående bestyrel-
sesmedlemmer.  
 
Årets gang blev fremlagt af Thorkil Lindvig. Der er en mindre forskydning i hallens belæg-
ning på nogle områder, mens andre er status quo. Mødeaktiviteten er reduceret en smu-
le, mens festerne er gået lidt op.  
Elforbrug er reduceret takket være flere energirenoveringer såsom skiftet til LED lys, og 
også gasforbruget er faldet. 
Michael Albertsen fremlagde regnskabet i en Pixi-udgave. Heraf fremgik, at indtægterne 
er steget en smule, og at det har været småt med udgifter til både vedligehold og småan-
skaffelser. Indtægten for stadion er steget, og her har der været udgifter til vedligehold af 
banen..  
Cafeteriet har haft en mindre fremgang i indtægter, til gengæld har vareforbruget været 
uforholdsmæssigt højt. Det kan ikke umiddelbart forklares, men der er fokus på det. 
Fællesomkostningerne er steget med 43.000 kroner. Rengøringsartikler er den store 
årsag, idet der er brugt 19.000 kroner mere til rengøringsartikler i 2016 end i 2015 – det 
tilskrives fejlkontering i 2015. El er steget med 8.000 kroner, hvilket tilskrives periodise-
ring og ændret fakturerings-flow hos SE. 
Lønomkostningerne er reduceret – om end meget lidt. 

Donationer har der været mange af i 2016, og dem er HIP dybt taknemmelig for.  Samlet 

kommer HIP ud med et underskud på 326.000 kroner, hvilket er dybt utilfredsstillende. 

En stor del skyldes afskrivninger, men det forklarer ikke hele underskuddet, og under alle 

omstændigheder er målet, at resultatet før afskrivninger skal være positivt. 

                                                                                                                            fortsætter 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Budgettet for 2017 blev fremlagt. Der arbejdes mod et resultat før afskrivning på 40.000 
kroner. Der forventes ikke større vedligeholdelsesudgifter i 2017, men der er dog afsat et 
mindre beløb, da der vil komme lidt. Dertil er der truffet aftale med gymnastikforeningen, 
idrætsforeningen og bankoudvalget om en årlig ekstra betaling svarende til 100.000 kro-
ner.  

 
Sigurd Møller har spurgt til forskellen i budget 2016 for hallen for 2016 og det endelige 
regnskab. Svaret var, at årsagen ligger i lakering af halgulvet, som blev udført et år før 
forventet. Desuden er vedligehold af banerne steget. Det skyldes hovedsagligt sandpå-
fyldning, som ikke var budgetteret. 
Mens Brian Hansen, Leif Damsgaard og Irene Pryds Bennetsen ikke modtog genvalg til 
bestyrelsen, blev Søren Dahl genvalgt. Nyvalgt blev Allen Nymark, Frede Holm og Bertil 
Holm, mens Niels Jensen blev suppleant.  
På generalforsamlingen blev drøftet en opfordring til Hornes foreninger om at gå sam-
men i forsøget på at hverve medlemmer til bestyrelserne, da der i alle foreningerne er 
mangel på bestyrelsesmedlemmer. Det er en god måde som tilflytter at blive integreret i 
sognet på, og det er en god måde at sikre et aktivt nærmiljø med et bredt udbud af 
sportslige og kulturelle tilbud.  

Det er fint, at alle er villige til at give en hånd med, når der spørges, og det er aldrig et 

problem at samle frivillige, når det kræves. Men foreningerne har alle vedtægter, som 

kræver et vist antal bestyrelsesmedlemmer.  

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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OBS 
Stof til næste udgave af HornePosten 

SENEST 5. AUGUST 
 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 

 

Læs alt om sportsugen i midten af 
denne 
 
Bl.a om grand prix stjernen med 
rødder i Horne, som gæster sports-
ugen 2017 
 

Sportsugen starter d. 4. juni  

Billede fra SOGNEFORENINGENS årlige 

rengøring af sognet under mottoet ”Giv 
en hånd til dit nærområde. 
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Affaldet flyder i mindre mål 
 

Da mere end 50 frivillige havde afleveret deres sække med affald, og 
da Kjeld Petersen havde vejet det hele, kunne resultatet gøres op. 
Årets rengøring af sognet under mottoet ”Giv en hånd til dit nærom-
råde” gav 222 kilo affald. Det var cirka halvdelen af indsamlingen 
året før, da der blev afleveret cirka 450 kilo affald på Miljøstationen. 
Mange af de frivillige har deltaget i rengøringen i flere år, og de kunne allerede, inden 
det endelige resultat var klar, konstatere, at der var en del mindre affald i grøftekanter-
ne. 
- Vi har været fem mand af sted i Bjerremose-området, og der var længere imellem 
flasker, plastic og papæsker end tidligere år, siger Anthon Nielsen, der indvejede 11 
kilo affald. 
Tove og Jørgen Jensen samlede affald fra Ølgodvej nummer 35 til bygrænsen, og de 
havde også mindre affald med end sidste år. 
- Det skyldes både, at der ikke bliver smidt helt så meget affald fra biler som tidligere, 
og at vi jævnligt samler affald ved vores skov, der ligger ud til Ølgodvej. Man må undre 
sig over, hvad folk efterlader. Der er da ingen, der kan miste en g-streng eller en film til 
en bilrude uden at vide det. Det er bare noget af det, vi har fundet i vejkanten, siger 
Tove Jensen. 
De frivillige bevægede sig fra de ydre dele af sognet mod Horne By til miljøstationen, 
hvor de blev belønnet med en sodavand eller en øl. Spejderne og børnene i Regnbuen 
havde på forhånd samlet affald i Vikingelunden og på stadion. 
- Stor tak for hjælpen til alle jer, som bakkede op om arrangementet og brugte et par 
timer på at være med til at shine Horne op til foråret og konfirmationen, lyder det fra 
Horne Sogneforening.                                                                     foto næste side 
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Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 
 
Søndag den 27. august kl.14.00 
Vi ses til gudstjeneste i den smukke have samt til hyggeligt samvær. 
 
PS. Der er ingen plejehjemsgudstjeneste i juli måned. 

 

To vielser og barnedåb 
Lørdag den 15. juli kl. 13.30 er der vielse og barnedåb ved Lars Bom. 
Lørdag den 7. oktober kl. 13.00  er der vielse. 

                                                                                          Menighedsrådet  
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Kjeld Petersen styrede vægten og gjorde resultatet op til halvdelen af sidste års 
mængden. Enten smider bilisterne mindre affald, eller også samler borgerne i 
større grad affald, når de cykler eller går ture 

Først blev affaldet hældt op i en trailer og sorteret, og til sidst blev alt 
vejet og smidt i de respektive  
containere på miljøstationen. 
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HORNE JAGTFORENING  

Program 2017-2018 

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 
 

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. 



39 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

ALLE kan deltage i den danske historie 

 

Mens alle venter på næste afsnit af DR-successen "Historien om Danmark", kan borger-
ne skrive deres egen historie og blive en 
del af historien om Danmark. 
Lokalarkiver landet over, blandt andet Hor-
ne Sognearkiv, er gået sammen med DR 
om projektet "Giv det videre". Alle historier 
bliver samlet på en hjemmeside, og de bli-
ver gemt for eftertiden af det lokale arkiv. 
Horne Sognearkiv vil gerne opfordre sognets borgere om at deltage i det store projekt. 
Børn kan for eksempel interviewe deres forældre eller bedsteforældre om deres liv. 
Voksne kan skrive om deres forældre eller om deres eget liv - det hele eller dele af det. 
Det hele sker ved at gå ind på hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk og skrive sin hi-
storie frit fra leveren eller vælge et tema med spørgsmål, som man kan besvare. Tema-
erne er blandt andet "Min mor", "Ferie", "Før og nu", "Skolegang" og "Den elektroniske 
udvikling". 
Danske Arkiver er initiativtager til projektet, der slutter med udgangen af i år, og herfra 
lyder det, at Danmarks historie er i os alle, og alle bidrager til den. 
Derfor opfordrer Horne Sognearkiv alle Horne-borgere til at gå ind på hjemmesiden og 
bidrage til, at deres historie bliver gemt til de kommende generationer. Støder I på pro-
blemer undervejs, er I velkomne til at kontakte Horne Sognearkiv. 

 

 

 

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 

http://www.givdetvidere2017.dk/
http://www.sanatit.dk
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SPEJDERPLADS er gjort klar til et nyt 
Spejder år med flere ture 
 

Den 1. april havde KFUM-spejderne i Horne arbejdsdag 

på Knuds Plads i udkanten af Horne. Rigtig mange for-

ældre mødte op med deres børn og gav lederne en 

hånd med oprydningen. Der blev stillet traktor og vogn, 

minilæsser, flishugger og meget andet værktøj samt rå muskelkraft til rådighed. Vi fik 

sløjfet en gammel bålplads og etableret en ny, renset flisearealer, ryddet op og ren-

gjort inde i hytten. Vi fik tømt muldtoilettet, ”fliset” en masse gamle rafter, som blev 

fordelt over de frivilliges haver. Der blev ryddet op i nye rafter og fjernet en stor bunke 

muld, så vi til sidst kunne så græs i de ”nye” arealer. Det hele blev nået på kun fire 

timer inklusiv pause, hvor vi hyggede os med hjemmebagte boller og kage. Der skal 

lyde en stor tak til alle for en rigtig god dag. 

I år skal spejderne fra og med 4 klasse på en stor fælleskorpslig lejr i Sønderborg med 

deltagelse fra alle danske spejderkorps, men også med deltagelse af spejdere fra ud-

landet. 

Bæverne (0-1kl.) tager på sommerlejr/hyttetur den 19.-21. maj i Marbæk.  

Ulvene (2-3 kl.) tager på to weekendture henholdsvis den 12.-13. maj og den 4.-5. 

juni. 

I det nye spejderår vil ledere og grupperåd kigge på energibesparende tiltag til spej-

derhytten bag klubhuset på stadion. Vi vil også gerne lave en overbygget raftegård på 

Knuds Plads, så der bliver nok en ny arbejdsdag i april 2018.  

Vi har desværre et par ledere, der er stoppet og andre, der planlægger at gøre det 

denne sommer, så endnu engang er vi på udkig efter nye ledere til både bævere og 

ulve. Kender du en, der kunne tænke sig at genoptage spejderarbejdet eller måske en, 

der for første gang kunne tænke sig at opleve, hvor fantastisk det er at have med børn 

i naturen at gøre, så sig endelig til. Vi vil være enormt kede af at skulle være tvunget til 

at opgive enten Bæver- eller Ulve-enheden. Det kan nævnes, at vi i øjeblikket har 12 

Bævere og omkring 15 Ulve. Heldigvis er det kun enkelte ledere, der stopper, så der 

vil stadig være kendte og dygtige ledere til børnene.   

Det nye spejderår starter den 15. august med oprykning og uddeling af årsstjer-

ner samt grillarrangement. De ugentlige møder starter i uge 34 - ulvene om manda-

gen, bæverne om tirsdagen og de større spejdere om onsdagen.  

Gruppeleder, Jesper Simonsen. 

Tekst til billede spejdere 
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Der venter bævere, ulve og spejdere mange sjove timer i de kommende måneder, og 

lederne ser frem til, at nye ledere melder sig. 
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AKTIVITETSKALENDER 2017  
 
Maj 
20. kl. 10.00: Betonstøbning, Gl. Præstevej 93, Familie og Fritid 
22. kl. 18.00: Reception Horne Hallen, goddag og farvel i cafeteriaet 
22. kl. 19.00: Strikkecafé i Farmors Univers, Horne Menighedsråd og Farmors Univers 
23. kl. 19.00: Infomøde om Dagli’brugsen med vinsmagning på Horne Kro 
 
Juni 
16. kl. fra 16.00: Smag på brugsen med smagsprøver, Dagli´Brugsen i Horne 
18. kl. 10:      Familietur til Varde Fodboldgolf, 4H i Horne 
23. kl. 19.00: Sankt Hans i Vikingelunden, grillen tændes, 4H og Horne Sogneforening 
23. kl. 20.30: Sankt Hans i Vikingelunden, bålet tændes, 4H og Horne Sogneforening. 
 
August 
15.                  Nyt spejderår med oprykning og grill, KFUM Spejderne i Horne 
19. kl. 9-12.15: Torvedag i Horne, Torvedagsudvalget 
21. kl. 19.30:  Præmiewhist i Horne Hallen, Torvedagsudvalget 
25.                 Grill aften på p-pladsen ved brugsen, Dagli´Brugsen i Horne 
27. kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste i Tambours Have, egnens præster og menighedsråd 
30. kl. 19.00: Kirkegårdsvandring, Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv 
 
September 
09.                 4H-skuet på Hindsig Ridecenter 
30.                 Høstfest i Horne Hallen med Alley Cats, Høstfestudvalget 
 
Oktober 
07. kl. 09.00: Årsmøde i 4H på Horne Skole, 4H Horne 
28. kl. 10.00: Halloween på Dejgårdsvej, 4H Horne 
 
November 
10. kl. 20.00: Aktiv nat på skolen, 4H Horne 
15.                 Generalforsamling, Horne IF 
25. kl. 10.00: Julemarked på skolen, 4H Horne 
 
Dec. 
08. kl. 17.00: Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne 
17.                 Juleoptog, Sogneforeningen. 
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udgives. 18. august 

udgives. 22. september 

udgives. 17. november 

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 

KIRKETIDER  2017 

Søndag        21. maj  
                                       
Torsdag       25. maj    
                                     
Søndag        28. maj    
                                      
Søndag        04. juni       
                                   
Mandag       05. juni     
                                      
Søndag        11. juni     
                                     
Søndag        18. juni   
                                       
Søndag        25. juni     
                                    
Søndag        02. juli     
                                      
Søndag        09. juli    
                                       
Søndag        16. juli   
                                        
Søndag         23. juli   
                                       
Søndag         30. juli   
                                       
Søndag         06. august  
                                  
Søndag         13. august                                   

09.00 (Lars Bom)  
 
10.30      
                
Ingen      
                                  
10.30      
                                  
09.00 
                                    
Ingen 
                                    
09.00           
                              
10.30 
 
09.00 (Trine Taylor)    
              
Ingen       
                                  
09.00 (Trine Taylor)  
                
Ingen              
                          
10.30      
                                   
09.00     
                                    
09.00 (Else Juul) 

5. søndag efter påske       
                   
Kristi Himmelfartsdag 
 
6. søndag efter påske 
 
Pinsedag 
 
2. pinsedag 
 
Trinitatis søndag 
 
1. søndag efter trinitatis 
 
2. søndag efter trinitatis 
 
3. søndag efter trinitatis 
 
4. søndag efter trinitatis 
 
5. søndag efter trinitatis 
 
6. søndag efter trinitatis 
 
7. søndag efter trinitatis 
 
8. søndag efter trinitatis 
 
9. søndag efter trinitatis 

Sognepræst Finn Pedersen,                           Tlf.75 264055 
Graver Kristen Krog,                                        Tlf.52 230085 
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,               Tlf.22 511542 
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