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46. årgang                              nr. 353                            aug. 2017 

 

Næste nr. af Horneposten har deadline d. 9/9 - og udkommer d. 22/9 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

Fasaner er sat ud i Vikingelunden 
Horne Jagtforening satte søndag den 30. juli 10 fasaner ud i Vikingelunden. 
Det er en tak til Horne Sogneforening for mange års støtte til udsætning af 
fasaner i skoven. Vi har også opsat en fodertønde og håber, at den kan være 
med til at få fasanerne til at blive i området til stor fornøjelse for de personer, 
der færdes i skoven, siger formanden for Horne Jagtforening, Carsten Bøtt-
cher. Jagtforeningen sørger løbende for at fylde fodertønden op, så der altid 
vil være foder til både de udsatte og de vilde fasaner i skoven. 

Læs inde i bladet bl.a om Høstfest og om efterlysninger af skakspillere og numre til 
revyen. I midten kan du se Gymnastikforeningens tilbud samt Horne, Sig/Thorstrup 

og Tistrup Aftenskoles program for kommende sæson.   

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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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Badminton - ketcherne skal i sving... 
Badmintonudvalget har programmet for vinterens badminton klar. 

 
Ungdomstræning med opstart den 25. september 2017 

Kl. 15.45-16.45 træner U11 og yngre.  
Kl.16.45-18.00 træner U12 og ældre 

Så bare vær frisk og mød op! 
Motionister med opstart den 04. september 2017 

Mandage kl.18.00-22.00. 
 
Baner kan bestilles ved Anita Hansen på tlf. 40686008 eller på mail til                      
thomashansen@mail.tele.dk fra mandag den 21. august.  
Banen lejes for en hel sæson og for en time ad gangen.  
Hver bane koster 1.500 kroner. 

Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere il den kommende sæson. 
Med venlig hilsen 

Badmintonudvalget 

Så er vi klar til et brag af en HØSTFEST…. 
  
Lørdag den 30. september 2017 kl. 18.30 - 01.00 
har vi den årlige høstfest som er for alle, der har lyst til en festlig   
aften i byen med naboer, venner og andet godtfolk.  

 
Alley Cats og en DJ leverer musikken. 
Så kom og få en hyggelig aften og få 
rørt kroppen.  

HUSK: 

at reservere bord senest den 23. september på tlf. 
75260352 

at medbringe service og bestik  
 

Maden kan bestilles i Horne Hallens Cafeteria på tlf. 7526 0352 eller på  
Horne Kro. 7526 0019. (se annonce andet steds i bladet).  
Mad og drikkevarer må gerne medbringes.  
Drikkevarer kan selvfølgelig også købes i baren.  
Grillen er tændt, når festen slutter.  
    Arrangør er Høstfestudvalget, der  består af repræsentanter for Familie og Fritid,  
    Husmandsforeningen, Idrætsparken, Gymnastik og Fitness, Idrætsforeningen og  
   Sogneforeningen 

mailto:thomashansen@mail.tele.dk


4 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Dagli´Brugsen er klar med årets grillaften 
 
Brugsen i Horne afholder traditionen tro grill-arrangement på parkeringspladsen.  

Det sker 
fredag den 25. august kl. 17.00-20.00. 

Menuen er: helstegt pattegris med kartoffelsalat, salat og flutes. Dertil 1 øl/1 glas vin. 
Pris: kr. 50,- 
Børnemenu: pølse med brød og sodavand. Pris: kr. 20,- 
Billetterne sælges på Torvedagen og kan købes indtil onsdag den 23.august. 
På grill-aftenen trækkes lod på billetten om 10 stk. gavekort à 100 kroner, så husk at 
medbringe den. 

 
Mød op til en hyggelig aften til billig, nemt og lækkert aftensmad. 

Håber vi ses. 

Martin, Britta og Linda 

 

Veteraner spiller hjemme 
Det er muligt at se veteranerne i fodbold i kamp på hjemmebane to 
gange i løbet af efteråret. 
Kampprogrammet på Horne Stadion er: 
Mandag den 21. august klokken 19: Horne-Varde. 
Mandag den 4. september klokken 18.30: Horne-EfB. 

Badmintonspillere mangler træner 
Vi står i den meget uheldige situation, at vi mangler en træner til ungdoms-
holdene i år. Vi ville være meget kede af at skulle lukke for ungdomsbad-
minton i Horne, da vi føler at HIF skal tilbyde en bred vifte af sportsgrene for de unge i 
sognet.  
Vi kommer derfor med dette opråb! 
Vi mangler en til to trænere til sæsonen 2017/2018. Træningen vil foregå hver man-
dag i tidsrummet 15:45-18:00, fra uge 39 til udgangen af marts måned.  
Vi kan være behjælpelige med et vejledende træningsprogram. 
Hvis du er interesseret og har lyst til at hjælpe, er du mere end velkommen til at kon-
takte Anita Hansen (40686008) eller Martin Albertsen (27544358). 

Mvh 

Badmintonudvalget 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 

Æblepressedag   
 på Dagli’Brugsens P-plads mandag den 25. september.  

Vi står klar med frugtkværn og frugtpresser i tidsrummet  

             kl. 14.30 – 17.30. 

Kom med æbler fra egen have og få dem presset til juice!  

Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs, og  

eventuelle stødpletter og/eller andre større pletter skal være  

skåret væk.  Emballage til juicen kan købes. 

                          

                                                                                                     Horne Sogneforening 

 

Dagli`Brugsen er med på Torvedagen 
 
Vi deltager ved torvedagen den 19.august, hvor vi har aktuelle tilbud, så kom og 
gør en god handel. 
Denne dag sælger vi også billetter til årets grill-arrangement, som foregår på parke-
ringspladsen fredag den 25. august. Kom og vær med til en rigtig hyggelig aften. Alle 
er velkomne, unge som lidt ældre, men også unge mennesker med børn, da vi både 
serverer voksen- og børnemenu. 
Tænker du det bliver for sent af hensyn til børnenes sengetid, skulle det ikke være 
noget problem, da arrangementet allerede slutter kl. 20.00. 

Så kom frisk og vær med til en hyggelig aften sammen med Horne-borgerne. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Udvalg søger skakspillere 
Er der nogle i Horne, der er interesseret i at spille skak? 
Vi gør endnu et forsøg på at få gang i skakbrikkerne. Vi mødes i Horne Hallen den første 
torsdag i måneden fra klokken 9-12 med start den 5. oktober og derefter den 2. novem-
ber, den 7. december, den 4. januar, den 1. februar, den 1. marts og den 5. april. 
Vi holder en pause klokken 10, hvor vi køber kaffe og  ½ rundstykke med ost til en pris 
på 25 kroner. 
Vi skal selv medbringe skakbræt og brikker. 
Der er ingen tilmelding. Alle er velkomne. 

Udvalget. 

  Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 
Søndag den 27. august kl.14.00 
Vi ses til gudstjeneste i den smukke have samt til hyggeligt samvær. 

Menighedsrådet. 

Næste deadline d. 9. sept.   

Andelskassen er hovedsponsor for Horne IF 
Horne Idrætsforening vil gerne informere om, at Andelskassen fortsat er vores 

hovedsponsor, og at vi som forening sætter stor pris på det gode samarbejde, 

vi har med Andelskassen. 

 

Hele efteråret vil man på Horne Stadion kunne se vores serie 4-fodboldherrer spille med 

trøjer sponseret af  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

Sangaftener på Hornelund 
 
Hornelunds Venner har programmet for sæsonens sangaftener på Hornelund klar. 
Datoerne i 2017-18 er:   
11. oktober – 8. november – 13. december – 10. januar – 14. februar – 14. marts -
11. april. 

Grethe Jensen kommer igen og spiller for os de fleste af sangaftenerne. I samarbejde 

med Menighedsrådet er det kommet i stand, at vores organist Roma kan komme og 

spille nogle af sangaftenerne. 

                                                                            Hornelunds Venner 

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 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

  Sognearkivet er klar til torvedagen... 
Horne Sognearkiv har også i år en stand på torvedagen, og vi 

opfordrer borgerne til at kigge forbi for at se nogle billeder og høre om arkivets arbejde. 

Vi vil også gerne have hjælp til at få sat navn på personer, der er med på nogle af de 

mange billeder, som arkivet har fået indleveret. 

Der er plads til mange flere billeder i arkivet, så vi håber, at borgerne dukker op på stan-

den med billeder fra deres egne gemmer. 

Især ét billede har særlig interesse. Trods utallige opfordringer er det endnu ikke 

lykkedes at få et billede af det gamle klubhus på Horne Stadion. Det er såmænd 

ikke så gammelt endda. Det blev først revet ned i 1974 i forbindelse af byggeriet af 

et nyt klubhus, så mon ikke det er blevet fotograferet? 

Sognearkivet er også meget interesseret i at høre om borgernes liv og levned og vil op-

fordre alle aldre til at kigge forbi standen for at høre, hvordan vi kan hjælpe med at få 

dels indsamlet og dels formidlet beskrivelserne af hele eller dele af deres liv. 

Hornelunds 
Venner 

 
          
 
 
 

 
Inviterer sognets pensionister til 

 
HØSTFEST på HORNELUND fredag den 22. september 2017 kl. 18,00. 
 
         Pris pr. person: 130 kroner for hovedret, dessert og vin samt kaffe og småkager. 
         Underholdning ved: Henny og Ib fra Kvong 
 
         Tilmelding senest fredag den 15. september i postkassen på Hornelund 
         eller til Svend Bruun          tlf.  81 71 43 66  
         eller til Grethe Ladefoged  tlf. 24 45 88 30  
 

Venlig hilsen Hornelunds Venner 
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            - du kan finde Horne på                                               

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

NYT – NYT - NYT – NYT  

Babysalmesang i Horne Kirke 

Babysalmesang har været en stor succes mange steder. Derfor vil Horne Menigheds-
råd også gerne tilbyde babysalmesang til vores babyer og forældre/bedsteforældre. 
Babysalmesang er sang og musik, bevægelse og rytmiske lege. 
Vi vil synge, danse og vugge børnesangenes/salmernes stemning ind i børnene og 
bruge alle sanser, da sang og musik er med til at stimulere børnenes kreative udvik-
ling.  
Babysalmesang er for babyer fra 0 til 12 måneder. Leder er organist Roma Korbas, og 
Anna Metha Andersen fra menighedsrådet vil også deltage hver gang. 
Babysalmesang foregår i Horne Kirke fem fredage i september 

 fra kl. 10.30 til 11.15 den 1., 8., 15., 22. og 29. september. 
Bagefter er der forfriskninger og hyggeligt samvær. 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til mine forberedelser og sker på mail: 
Rmkorbas@gmail.com 
Ved tilmelding oplyses barnets navn og alder samt navnet på den/de voksne, der del-
tager. 
Eventuelle spørgsmål kan også sendes til ovenstående mail. 
Tag en lille dyne eller et tæppe med.  

Det er gratis at være med. 
Vel mødt 

Roma Korbas og Horne Menighedsråd. 

  HIF  
REVYEN 2017 

Planlagt til at blive fyret af lørdag d. 4. november i Horne Hallen. 
 

Har du ideer til indholdet i revyen, så send en mail til kurt@burkarl.dk 
Jo før, jo bedre. 

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

horne-varde.dk 

Spejderne har valgt at trække sig som medarrangør af Sankt Hans i Vikingelunden. Vi 
siger tak for mange års samarbejde. 4H har sagt ja til at træde i spejdernes sted, og vi 
glæder os til samarbejdet.   
Sogneforeningen havde opstillet bålet, hvor heksen tronede. Børn og voksne fra 4H 
havde lavet den fine heks. Tusind tak for det! 
Kl. 19 var grillen i grill-hytten klar, og det var der ca. 20 store og små, der benyttede 
sig af. Vi kunne alle sidde inde i grill-hytten i ly for blæst og byger og lune os ved gril-
len.  
4H havde sat båltønder op og lavet pandekagedej, så der blev bagt dejlige, velsmag-
ende pandekager. 
Senere kom der flere Horne-borgere til, og kl. 20.30 blev bålet tændt. Den kraftige 
blæst satte godt gang i bålet, og end ikke nogle regnbyger kunne lægge en dæmper 
på det. Anton Nielsen holdt båltalen, og han talte ud fra Midsommervisen.  
Mange tak for indsatsen Anton.           
                                                                                            4H og Sogneforeningen 
 
Se foto fra Sankt Hans arrangementet i Vikingelunden andet sted i bladet. 

  Sankt Hans-fest blev en blæsende succes 

 

SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   
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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 institutio-
ner har en helt speciel chance for at gøre lidt reklame for deres områ-
de. Og vi vil gerne opfordre alle til at sætte deres eget præg på Tor-
vedagen 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. 
 

                                                    Torvedagsudvalget  

Vennerne blev genvalgt 
Da Hornelunds Venner holdt generalforsamling, aflagde Svend Bruun formandsberet-
ning, og Grethe Ladefoged gennemgik regnskabet. Begge dele blev godkendt. 
Svend Bruun, Grethe Ladefoged, Anne Maria Anthonsen og Else Jochumsen var på 
valg, og alle fire blev genvalgt. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Svend Bruun som formand, Dag-

mar Kristiansen som næstformand, Grethe Ladefoged som kasserer og Else Jochum-

sen som sekretær, mens Lis Hansen, Kirsten Plauborg, Anne Maria Anthonsen og 

Frede Holm er menige medlemmer. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 

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. 

 

 

Er dine fødder sensommerklar? 

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

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

Kirkegårdsvandring om udvandrerfamilie 
Onsdag den 30. august klokken 19 inviterer menighedsrådet og sognearkivet på en 
vandring på Horne Kirkegård. Turen går til gravstedet for sognefoged Laurids Peder-
sen, der blev født i Kærgaard i Strellev i 1820 og døde i Horne i 1903. Hans familie 
udvandrede i stort tal til Amerika, og flere af udvandrerne klarede sig mere end almin-
delig godt. Deres virke bliver beskrevet i forbindelse med kirkegårdsvandringen til den 
sten, som er rejst af en af Laurids Pedersens sønner i Amerika. En anden af efterkom-
merne er den nu 74-årige komponist Morten Lauridsen, og deltagerne får lejlighed til 
at stifte bekendtskab med hans musik, da kirkens organist Roma spiller et par numre. 
Efter vandringen er der kaffe og hjemmebag i kirken eller på kirkegården alt efter, 
hvad vejret tillader. 

 

mailto:hephorne@gmail.com
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Horne Kro byder på mad og musik 
Den 16. september 2017:  
Vi holder sensommer-fest med helstegt pattegris med tilbehør og live-musik med ”40 i skyggen”, 
der spiller med hele bandet, fra kl. 12.00 til kl. 18.00.  
                                          Pris: 150 kroner for musik og mad.  
Da der er et begrænset antal pladser, skal entreen betales forud. Tilmelding skal ske til Daniel 
Munk på 30967178. 
Husk navn og antal personer. Man kan også betale på Horne Kro.  
Den 9. december 2017:   
Julefrokost fra klokken 18 til 01.00 med ”Alley Cats”, som kommer og spiller op til dans. Husk at 
købe billet. Der er et begrænset antal pladser.  
Der vil være julebuffet og musik.   
Pris: 325 kroner i salen og 299 kroner i restauranten.  
Billetter kan købes på Horne Kro eller på telefon 75260019 .  
Den 2. februar 2018:  
Bjørn og Okay kommer igen til Horne og spiller op til dans.  
Der vil komme nærmere herom senere.  
Med venlig hilsen   
Jeanette og René  

Horne Kro  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Præmiespiludvalget har eksisteret i 40 år 
I år kan Horne Idrætsforenings Præmiespiludvalget fejre 40 års jubilæum.  
 
Udvalget blev i sin tid startet af Tage Vig Nielsen og Eva Plauborg. Den dag i 
dag består udvalget af fem meget stabile folk, hvoraf Tage Vig Nielsen er den eneste, 
der har siddet med i alle årene. 
 
Sidst der var udskiftning var for ca. 30 år siden. Dengang tiltrådte Ulla Aarhus og Erik 
Thomsen. Udvalget består desuden af Søren Jensen og Birtha Schmidt.  
 
Der er et rigtig godt sammenhold i udvalget. Det har blandt andet udmøntet sig i en bø-
dekasse, som medlemmerne bruger til årlige udflugter.   
I 1977 blev der solgt præmiespil for i alt 11.000 kroner. I de første år købte man præmie-
spil for en måned ad gangen. De blev også dengang solgt ved, at frivillige tog rundt til 
alle husstande i sognet. 
 
Nu sælges præmiespil for et år ad gang. Det koster 100 kroner at være med, og så 
har man mulighed for at vinde pengepræmier hver måned. 
Der er igennem årene blevet samlet rigtig mange penge ind ved salg af præmiespil. Alt i 
alt er det blevet til cirka 800.000 kroner, som går til Horne Idrætsforening og dermed til 
alle brugerne. Horne Idrætsforening vil gerne sige en STOR TAK til alle, der har støttet 
op omkring præmiespillet og fortsat vil gøre det i årene fremover.  
 
Der skal samtidig også lyde en STOR TAK til udvalget og de frivillige, der lægger en 
masse arbejde i det for at få det til at fungere.   

                                                                                               Horne Idrætsforening 

Friske fisk er klar til bordet 
Jagtforeningen kommer rundt i hele sognet 
 fredag den 18. august fra kl. ca. 15.30 - dagen før 
Torvedagen - for at sælge friske rødspætter direkte 
fra auktionen i Hvide Sande.                                    
Ved evt. forudbestilling ring da til Carsten Bøttcher på 
40806270. 
Så sid klar ved døren: vi kommer og ringer på. 

Horne Sogns Jagtforening 
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Den kommunale husholdning bliver tjekket 
 

Om få uger begynder byrådets behandling af budgettet for 

2018. Dansen om guldkalven er allerede startet med forvalt-

ningens katalog af mulige - og umulige – besparelser, og det 

fyger med påstande og bekymringer i de lokale medier om 

millioner, der kan hentes og bruges. 

For at holde tungen lige i munden plejer jeg at sammenligne 

det med en husholdning. Grundprincipperne er de samme, 

beløbene betragteligt større. 

Vi har alle et driftsbudget bestående af nogle udgifter. Vi 

ved, at hvis vi køber ind med “bind for øjnene”, løber udgifterne af med os. I det lange 

løb begrænser det vores muligheder for at investere i forbedringer som f.eks. en mere 

sikker bil eller et bedre hus.  

Med jævne mellemrum gennemgår vi udgifterne for at se, om vi eventuelt kan undvære 

noget. Det er ganske almindelig sund fornuft og kendt af enhver husmor eller -far med 

ansvar for familiens budget. 

Kommunalt bliver det til et “prioriteringskatalog”. Det hjælper byrådet til at justere på 

udgifterne, så vi kan levere mest service for færrest penge samtidig med, at der bliver 

opretholdt et råderum til nogle af de forbedringer, som vi alle går og ønsker os. 

Selvom vi i skrivende stund ikke kender det endelige grundlag for budgettet, er der som 

udgangspunkt grund til optimisme. Trods store udgifter, primært grundet store afstande, 

og trods relativt små indtægter har Varde Kommune en sund økonomi. Det giver os 

styrke til fortsat at bevare de decentrale udbud af f.eks. plejehjem og skoler, som er 

livsnerven i kommunens mange lokalsamfund. 

                                                                                                                Stig Leerbeck 

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

 



17 

 

Spejder For en Dag   

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

 
KFUM spejderne i Horne starter ny sæson og inviterer til 

Spejder For en Dag, tirsdag den 22. august. 

 

Arrangementet er for alle børn fra og med 0 kl. og foregår på 
Knuds Plads, som ligger ved byskiltet på 
Stadionvej. 
Børnene vil blive afhentet i SFO kl. 15:30 
og underholdt med forskellige spejderaktivi-
teter. Spejder For en Dag slutter kl. 17:00, 
hvorefter spejderne holder oprykningscere-
moni med uddeling af årsstjerner, og fra ca. 
kl. 18:00 vil der være mulighed for at grille 
medbragt mad.  
Alle er velkommen til at deltage fra kl. 15:30 
til og med grill-arrangementet, som slutter ca. kl. 19:00. 

 
Bæver (0 - 1 kl.): mødes hver tirsdag kl. 15.30 til 17.00 første 
gang den 29. august.  
Børnene vil blive hentet i SFO af spejderlederne. Ellers møder 
de og hentes ved spejderhytten. 
Kontakt: Nadia Huber, tlf. 42 78 39 14.                                                                       
                                                                                                                                           

Ulve (2 - 3 kl.): mødes hver mandag kl. 16.00 til 17.30.  
Første møde er den 28. august  på Knuds Plads. 
Kontakt: Marianne Balzarsen, tlf. 60 49 81 26. 

 

 Junior & Spejder Troppen (4 – 7 kl.):    
mødes hver onsdag kl. 18.30 til 20.30 
 Første møde vil være på Knuds Plads den 30. august. 
 Kontakt: Henning Harck, tlf. 24 41 04 26 

 

Ved spørgsmål om gruppen som helhed, eller hvis det ikke lykkes 

at få fat på enhedslederen, kontakt da gerne gruppeleder:                

Jesper Simonsen tlf. 20 22 12 02 eller på mail: j.s@mail.dk 

mailto:j.s@mail.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilqKasrL7VAhUBblAKHX6dD80QjRwIBw&url=http://stepping.infoland.dk/2016/03/&psig=AFQjCNF18UkjNJUb_VYjNyp6Eh1hquMz1g&ust=1501962462795988
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9QPiv5dsOX-4rM&tbnid=dd9sLAYJCEgWsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sevelby.dk/38_sevel%20kfum%20spejderne.htm&ei=PMPpU8mZA6LnyQOP24HQCA&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNHnFLU8Y


18 

 
Horne har nu afsluttet arbejdet med projektet Blomstren-
de Landsby. Ansøgningen er sendt, og vi venter 
spændt på, at udvalget bedømmer vores arbejde, og 
hvor mange blomster det rækker til. Materialet kan læ-

ses på Horne´s  hjemmeside.  

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Selvom mange ikke har været tilfredse med 
sommervejret, så har storken alligevel holdt til i 
Horne-området, hvilket har resulteret i de 9 

nyfødte i dette kalenderår.  

Fra Sportsugen ´17     

Tv. ”sammenkomst” 

ved gadefodbolden  

Th. beretter Finn 
Nørbygård om bl.a 
selverkendelse! og 

nedtur. 
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Kirken åbner igen for børneklang 
Som sidste år vil jeg gerne invitere børnene fra Horne til 

kirkens børneklang. 
Det sker fra fredag den 1. september til 29. september 

kl. 14.15. 
I første omgang er det fem gange. 

Vi skal fortsætte med at lære noder, prøve at spille på in-
strumenter såsom blokfløjte og klaver, synge salmer og illustrere dem med bevægelser 
og tegninger. 
Måske kan vi forberede en mini-optræden i forbindelse med høstgudstjenesten. 
Kirkens børneklang er for 0. kl. og op efter. Det er gratis at deltage, og vi håber, at man-
ge har lyst til at være med. 
Roma og de tilmeldte børn mødes kl. 14.15 foran skolen og slutter kl. 15.30 i kirken. 
Der bliver serveret en forfriskning undervejs. 
Det er Roma Korbas – organist i Horne Kirke, der står for kirkens børneklang. 
Som noget nyt i år vil Bente Dinesen være med som støtte hver gang. 
Hvis I gerne vil vide mere, kan Roma kontaktes på mail: Rmkorbas@gmail.com eller 
på telefon 60 13 66 67. 
Tilmelding er påkrævet og sendes helst på ovennævnte mailadresse med følgende op-
lysninger: Barnets navn og efternavn - klassetrin – kontaktoplysninger til en af forældre-
ne og helst både mail og telefonnummer.  
Husk: Tilmelding til aktivitet 
SFO skal informeres om, at barnet deltager, hvis barnet går i SFO 

Holdet starter op ved minimum seks tilmeldte. 
Venlig hilsen 

Organisten Roma og menighedsrådet. 

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

Horne Sognearkiv                                
holder åbent: 

1. og 3. tirsdag i måneden,                          

fra kl. 15 – 17.                          

– samt efter aftale   

 

mailto:Rmkorbas@gmail.com
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Forord fra Ribe Stift årbog 2016 
”Reformationen i går og i dag - 500 år med Luther” 
 
Redaktionen har bedt mig om - som formand for reformationsudvalget i Ribe Stift - at skrive et 
forord til stiftsbogen 2016, der netop ved sit valg af tema rækker ud efter det kommende års refor-
mationsfejring. Det gør jeg med glæde.  
Reformationsjubilæet 2017 er for Danmarks vedkommende ikke noget historisk jubilæum. Så 
skulle 500 års fejringen som bekendt have ventet til 2036. Men i hele den lutherske verden og 
altså også i Danmark er jubilæet dog erindringen om den begivenhed, hvortil den lutherske kirke i 
den senere historieskrivning kom til at henregne sin fødselstime: Luthers opslag af sine 05 teser 
imod afladshandlen på døren til slotskirken i Wittenberg den 31. oktober 1517. Dette historiske 
udgangspunkt er derfor heller ikke glemt i nærværende skift.  
 
Ikke kun i Danmark, men særligt også i det Tyskland, hvor det hele begyndte, har der så i øvrigt 
været en vilje til at undgå at blive stående ved et rent historisk tilbageskuende jubilæum, og må-
ske endda lade sig forføre til en forherligelse af Martin Luther som kirkefader. Den slags er der 
næppe heller råd til, som verden ser ud, og ville formentlig for Luther selv have været vederstyg-
gelighed. Hvortil kommer, at der hos Luther både findes det, der bliver stående, og det, man sna-
rere i dag bør tage afsked med (Hans-Martin Barth). Så meget desto mere har fokus overalt væ-
ret på det, man i bred forstand kan kalde Reformationens virkningshistorie. Hvad kom der ud af 
Reformationen? På hvilken måde skriver den stadig - som regel uden, at vi tænker over det - med 
hos os i samfundslivet og kirkelivet samt i håndteringen af den personlige eksistens? Vi skylder 
Reformationen umådeligt meget på snart sagt alle samfundslivets områder, hvad ofte nok frem-
hæves og med rette, men har den også medbetinget nogle af de særlige udfordringer, det moder-
ne samfund står med? Og hvad med det senmoderne, sekulariserede individ, hvis sekularisering i 
høj grad er det langsigtede resultat af Luthers trosforståelse og samfundssyn og af hans opgør 
med det katolsk fromhedsliv. Hvordan befinder det sig?  
 
Hvorom alting er: Ribe Stiftsbog 2016. Det indhold der møder læseren. Med overskriften 
»Reformation og et kristent menneskes frihed« peger biskop Elof Westergaard på selve kernen i 
det reformatoriske anliggende, det, som mere end noget andet er det lutherske kristendomssyns 
fortsat aktuelle, oplysende, myndiggørende, opbyggelige og udfordrende indsigt. Et anliggende, 
der også kalder på stadig refleksion (for så vidt som frihed findes i mange udgaver, og ikke alle er 
evangeliske). Til yderligere fordybelse anbefaler Elof Westergaard derfor dels Niels Henrik 
Arendts »Frihed« (Anis 2015) og dels Thomas Reinholdt Rasmussens »Den korsfæstede 
Gud« (BOD 2014) 
 
Som sagt er det historiske udgangspunkt ikke glemt. Bl.a. kan man jo spørge: Hvorfor var der så 
mange penge i den afladshandel, Luther stod op imod? Hvad var det, der fik folk til at åbne pun-
gen? Det giver Torben Bramming bl.a. svar på i et bidrag under overskriften »Krigen om 
pølserne«, hvor han fremdrager nogle interessante eksempler på den forkyndelse, der lød i Ribe i 
slutningen af 1400-tallet, herunder følgende: Foran helvedes porte er der en skov af ild - træer, 
hvor der hænger mange syndere, som straffes efter deres synders art: de, der om søndagen 
krøllede deres hår, hænger ved håret…                                     fortsætter......... 
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Horne Gymnastik og fitness!! Horne Gymnastik og fitness!!   
 
Så er vi klar til sæson 2017/2018 
 
Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-, 
fitness- yoga og spinningdeltagere.  
 
I dette tillæg finder I tider på og beskrivelser af de for-
skellige hold. Her er også oplyst, hvornår holdene begynder.  
Der er lidt ændringer i hold og tider i forhold til sidste sæson 
 

Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse  
til holdtræning.  
 
Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne i fitness bruges, og 
man kan få lagt et program, hvis man ønsker at træne individuelt i fitness.  
 

Kontortid: onsdage fra kl. 16.45 til 17.15 første gang 23. aug.   
                     Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt.         
                     ændringer i kontortid.  
 
1. september  trækker vi igen præmier på de fremmøde-boner, der er i postkassen i 
fitnesslokalet  
 
Lørdag den 19. august kan I møde os på torvedagen  
 

Følg os på www.horne-varde.dk/fritid eller Facebook  
 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 
 
 
 
 
 
                Eller mail til  Lenebrianhansen@gmail.com  

Hanne Burkarl 
Maria Højager Ladekjær  
Lene Jensen  
Berit Gram 

2094 0469 
6093 1287 
4025 4977 
2122 6801 

http://www.horne-varde.dk/fritid
mailto:Lenebrianhansen@gmail.com
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Horne Gymnastik og fitness 

Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2017/18 
 

Dans/gymnastik  
Endnu en gymnastik/danse sæson er på vej, og vi er som trænere maks klar 
på at give den gas igen i år. 
I år vil dans og gymnastik blive kombineret. Der vil, som sidste år være to hold, et for 7. 
klasse og opefter og et for 3.- til 6. klasse. Vi glæder os til en sjov, udfordrende og hygge-
lig sæson og håber,  at der er en masse unge, friske tøser, som er klar på at få en fed og 
sjov sæson med os. 
 

Forældre/barn  
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i hallen.  
Så kære børn: ta’ mor og far i hånden og kom og vær’ med.  
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.  
 

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

Spring, gymnastik og bevægelse - piger og drenge – børnehavekl., 1. og 2. kl.  
og 3.  – 5. kl.  
Her vil der primært blive arbejdet med bevægelse, styrke, spring og leg 
 

DGI Yoga 
I yoga arbejdes med forskellige øvelser, der styrker, strækker, udspænder og smidiggør 
kroppens muskler og led.  
Vi udfordrer vores balance og koncentration og arbejder aktivt med vores åndedræt ved 
hjælp af åndedrætsøvelser. Der sluttes af med afspænding, som virker afstressende i en 
måske fortravlet hverdag. Yoga er for alle aldre og køn – uanset smidighed HUSK drikke-
dunk og tæppe til afspændingen.  
 

Spinning  
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage, og træningen foregår i spinninglokalet i 
hallen.  
 

Styrk din krop – NYT HOLD 
med forskellige og udfordrende redskaber og øvelser 
(Øvelserne kan tilpasses den enkelte deltagers niveau) For kvinder i alle aldre. 
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Mandag: Tirsdag: Onsdag: 
18.00 – 19.00 
Styrk din krop 
Anette og Lene 
Start: 25. sep. 
Fitnesslokale 

  16.30 – 17.30 
Lopperne 
Monika, Rikke, 
Sara og Silke 
Start: 27. sep. 
Horne Hallen  

17.30 – 18.30 
Spinning 
Aksel 
Start: 18. sep 
Spinninglokalet i Horne 
Hallen 

16.45 – 17.45 
Forældre/barn 
Louise, Maria og Stine 
Start: 26. Sep. 
Horne Hallen 

17.45 – 19.00 
Bhkl. – 2. kl.  og 
3. -5. kl. spring, gym-
nastik og bevægelse 
Anita, Lene, Brian, Hel-
le, Botilde og Sia 
Start: 27. sep 
Horne Hallen 

18.00 -19.00 
Dans/gymnastik 
3.-6. kl. 
Laura og Marie 
Start: 25. Sep. 
Gymnastiksal 

19.00-20.30 
Yoga 
Lena og Trine 
Start: 26. sep. 
Mødelokale – hallen 
 
  

18.00 – 19.00 
Spinning 
Holger 
Start: 4. okt. 
Spinninglokalet i Horne 
Hallen 

19.00 – 20.00 
Dans/gymnastik 
7. kl og opefter 
Laura og Marie 

19.00-20.00 
Spinning 
Dora 
Start: 3. okt 
Spinninglokalet i Horne 
Hallen 

  

  Horne Gymnastik og Fitness – 2017/2018  

Ret til ændringer forbeholdes  
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Horne Gymnastik og Fitness  
 
Kontingentpriser efterår 2017– forår 2018  
 

 
Ret til ændringer forbeholdes  

Hold 2017/2018 

kr. 

Forældre/Barn inkl. T-shirt til opvisning 600,- 

Lopperne inkl. T-shirt til opvisning 500,- 

Spring/bevægelse for bhkl. - 2. kl. og 3. - 5. kl. inkl. 
tøj til opvisning 

550,- 

Dans/gymnastik  inkl. tøj til opvisning 550,- 

1/1 år kun fitnesslokale 1.600,-   
Ekskl. spinning 

Månedskort fitness 200,-   
Ekskl. spinning 

1/1 år fitness og hold 2.200,- 

Månedsfitness og hold    250,- 

Styrk din krop -  i fitnesslokale 700,- 

Yoga – i hallens mødelokale 700,- 

Styrk din krop + Yoga 1.000,- 

Spinning / Indoor cycling  sæson september - juni 1.200,- 

Tilkøb holdtræning til allerede købt helårskontingent 600,- 

Klippekort – 10 klip 400,- 

Oprettelsesgebyr 100,- 
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Program 2017/2018Program 2017/2018  

Horne, Sig/Thorstrup og                       Horne, Sig/Thorstrup og                       

Tistrup AftenskoleTistrup Aftenskole  
 

 

 

 

 

 

Fælles kursusleder: Henriette Nielsen                                   
Kasserer: Lise Jeppesen 

 

ALLE kan deltage i kurserne. 
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du tilmelde dig i  

goooood tid!!!! 
 

Tilmelding/spørgsmål: mobil: 31 95 42 69 eller  
Mail: henrietteoghajse@gmail.com  

Husk at oplyse navn, adresse, mail og mobil nr. ved tilmelding. 
 

Deltagerbetaling via homebanking senest 1 uge før kursets start! 
Reg. Nr. 7725  5004424 (husk at skrive dit navn + holdets navn) 

mailto:henrietteoghajse@gmail.com
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*Efter kurset kan du både selvstændigt og i samarbejde med andre hånd       

  tere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning, jf.    
  ERC guidelines for basal genoplivning                

*Du kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmed 
  legemer i luftvejene jf. ERC guidelines for basal genoplivning 

*Du kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant med førstehjælp. 

    FørstehjælpskursusFørstehjælpskursus  
 

v/ Kenneth Pedersen, som til daglig kører ambulance og akutlægebil i        
Esbjerg. Dette kursus indeholder hjertemassage + hjertestarter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, og der gives Første-
hjælpsbevis gældende i 2 år. Kurset er på 4 timer og koster 350,-kr pr 
deltager. Mindst 10 max 16 deltager. 
Lørdag d. 9. sept. 9.00 – 13.00 Horne Skole 
Lørdag d. 9. sept. 13.30 – 17.30 Tistrup Skole 
Lørdag d. 23. sept. 9.00 – 13.00 Agerbæk Skole 
Lørdag d. 23. sept. 14.00 – 18.00 Starup Skole 
Torsdag d. 28. sept. 18.00 – 22.00 Nordenskov Skole 
Torsdag d. 2. nov. 17.00 – 21.00 Sig/Thorstrup Skole 

Gospel  v/Lydiah Wairimu, Silkeborg. 

NEEMA gospel kor er et kor for alle med lyst og til en vis grad evne til 
at synge. 
Vi hygger hver tirsdag med livsglad sang. Vi tager ud og synger til kir-
kekoncerter, bryllupper, fødselsdage, begravelser, sportsfester, kultur-
arrangementer ect. 
I koret er der plads til dig, der bare elsker at synge, men der er også 
plads til dig, der brænder for at udvikle dig som solist. 

Start tirsdag d. 15. aug. 19.30 – 21.30 i Tistrup Kirkehus. 
Derefter hver tirsdag indtil jul (- uge 42) 
Pris: 750,-kr. for 15 gange i efteråret. 

Sang og Bevægelse:Sang og Bevægelse:  
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  Rigtige Mestre 
v/ Doris Sørensen, Anette Kristensen og Tonni Storm. Alle fra Tistrup. 
Er du ad åre gået og blevet lidt trind og dine muskler svunden ind,  
vil det måske være en idé at komme på et hold, hvor vi fokuserer på: 
kostvejledning, vejning, kropsmåling, lave en kostplan og vise                       
portionsstørrelser. 
Der vil være mulighed for let styrketræning, hvor vi vil fokuserer på at 
få   trænet hele kroppen samt træne kroppens balance og smidighed. 
Efter træningen vil det være muligt at melde sig til en spinningstime. 
 

Start onsdag d. 14. sept. kl. 18.00 – 19.00. Hodde/Tistrup hallen 
Pris: 625,00,-kr. for 10 gange i efteråret (- uge 42) 

  Ryg og stabilitetsholdet  v/Louise Poulsen, Ølgod. 

Har du tidligere haft problemer med ryggen, og vil du gøre en indsats 
for at undgå tilbagefald – så kom frisk. Hvis du er i behandling, så vent 
til du er klar, før du tilmelder dig. 
Vi træner med bolde, elastikker, klude og egen kropsvægt. Der vil være 
aftener, hvor vi arbejder med tempo og styrke, andre, hvor vi arbejder 
med kropsbevisthedstræning og balance – ens for træningen er, at vi 
kan mærke, at vi har været i gang. 
 
Der vil altid være plads til grin og snak, vi skal nemlig have lyst til at 
komme igen. 
 

Start torsdag d. 7. sept. kl. 18.00 – 19.30 i Hodde-Tistrup hallen. 
Pris: 875,-kr. for 14 gange i efteråret (- uge 42) 

 
Start torsdag d. 4. jan kl. 18.00 – 19.30 i Hodde-Tistrup hallen 

Pris: 875,-kr for 14 gange i foråret (- uge 7) 

Horne, Sig/Thorstrup og                      Horne, Sig/Thorstrup og                        

  Tistrup AftenskoleTistrup Aftenskole  
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 Vild med dans/øvede  v/Ester og 

Gjøde Carlsen, Herborg. 
Kursusindhold for øvede: For dem, som har 
danset før enten her eller på danseskole. Vi indøver forskellige variati-
oner i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive, rumba og wienervals plus 
tango.     Start søndag d. 7. jan. 19.45 – 21.30 Horne skole. 

Derefter de efterfølgende 9 søndage dog med undtagelse af d. 11. 
feb. (starten af vinterferien) 

Pris: 700,-kr pr. par.  

  Yoga  v/Sonja Yndgaard, Sig. 

Arbejd med din krop gennem dybdegående øvelser, der 
fokuserer på spænding og afspænding af kroppen, og 
som giver styrke. Åndedrættet er en vigtig faktor i arbejdet. 
 

Start tirsdag d. 26. sept. kl. 16.30 – 18.00 på Thorstrup Skole 
Pris: 600,-kr for 10 gange i efteråret (-uge 42)  

HUSK TILMELDING OG BETALING TIL KJERSTINE på mobil: 
61361683 Konto: 7726 5003036 

 Bokwa  v/Linda Eg, Ølgod. 

Bokwa er fri dans kombineret med fitness. Det unikke ved Bokwa er, 
at der hverken er koreografi eller takttælling. Du danser bogstaver og 
tegn med dine fødder, som giver dig masser af kardiotræning og et 
smil på læben. Medbring fitness tøj, indesko, vand samt håndklæde. 
 

Start torsdag d. 28. sept. kl. 18.10 – 19.10 Horne Skole. 
Pris: 500,-kr. for 10 gange. 

 Vild med dans/begyndere og let øvede  v/Ester og 

Gjøde Carlsen  
Kursusindhold: Primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals, 
quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals. 
 

Start søndag d. 7. jan. 18.00 – 19.30 Horne Skole 
Derefter de efterfølgende 9 søndage dog med undtagelse af d. 11. feb. 

(starten af vinterferien) 
Pris: 700,-kr pr. par.  
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  Betonstøbning  v/Lise Jeppesen, Gl. Præstevej 93, Horne, 

6800 Varde. 
Vi skal fremstille alt, hvad fantasien rækker til i beton.  
Krukker, stager, figurer, fuglebade og meget, meget mere. 
Medbring: masser af plastic-emballage i almindelige eller sjove former, 
typisk alt det, du smider væk i husholdningen – der skal både laves en 
yder og inderform, håndklæder eller flakoner, affaldssæk(ke), elastik-
ker, stærk snor, hønsenet, hvis det er til større ting, stort blad fra ha-
ven til fuglebadet, knæ-nylonstrømper (brune) til nisser, halloween-
græskar eller paddehatte. 
Husk madpakken/drikkelse, engangshandsker (latex) og praktisk 
varmt tøj, da kurset afholdes ude i maskinhuset. 
Lise vil være på Torvedagen i Horne d. 19. aug. kl. 9-12, hvor hun vil 
fremvise og fortælle om sine ting. 

 
Følgende dage udbydes, max 8 deltager pr. hold: 

Lørdag d. 26. aug. kl. 10.00 – 14.00 
Tirsdag d. 5. sept. kl. 17.00 – 21.00  
Lørdag d. 9. sept. kl. 10.00 – 14.00 

Tirsdag d. 19. sept. kl. 17.00 – 21.00 
Pris: 150,- kr. incl. beton pr. dag. 

 Kreative eftermiddage 
Vi mødes hver tirsdag til kreativ og social hygge. Vi strikker, laver kort, 
hækler, eller hvad man finder på. Man kan kommer og gå, som man 
har tid og lyst til. 
 
Vi starter tirsdag d. 15. august kl. 14.00 – 22.00 ( Hodde-Tistrup hal-
len). 
Efterfølgende afholdes det: ulige uger kl. 14.00 – 22.00, lige uger kl. 
14.00 – 17.30. 
Der vil være mulighed for at købe kage/kaffe samt aftensmad de lange 
dage. 
Pris: 25,-kr pr. gang, som afregnes med holdansvarlig. 

Kreative fag:Kreative fag:  
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  Male og tegne kursus for børn fra 4. klasser og opefter. 

v/Lotte Andersen, Horne. 
Forkæl dit barn/børn med et MALE- og TEGNE-kursus. Giv dit barn en 
pause fra skærmen og styrk dit barns evne til nærvær og fordybelse. 
Igennem maling og fantasirejser får barnet massevis af styrke og faglig-
hed, og en hel ny verden åbner sig, når man får tankerne ud i farverne. 
Det foregår 3 gange på Horne Skole og 3 gange på Tistrup skole 
 

Start tirsdag d. 5. sept. kl. 16.00 – 17.45 på Horne skole.  
Tirsdage d. 12. og 19. sept. er i Horne. Tirsdage d. 26. sept., 3. og 10. 

okt. er på Tistrup Skole. 
Pris: 350,-kr. + 130,-kr. for 2 lærreder 40x40 og alle materialer.  

6 gange i alt. 

  Kreativ SY 
Dette hold er for de SY glade. Ingen underviser, man 
hjælper og inspirerer hinanden.  
Medbring din egen symaskine og andre remedier. 
 

Start onsdag d. 6. sept. 19.00 – 21.45 på Horne Skole (kun i lige 
uger). 

Pris: 50,-kr (én gang for alle), så er der fri adgang alle 15 gange. 

  Tøsesløjd  (Kun for kvinder!)   v/Frederik Lauridsen, Horne.  

Dette er et tilbud til dig, som har lyst til at arbejde i træ, men mangler 
hjælp og mod til at komme i gang. Frederik er super dygtig og meeeget 
tålmodig. Vi fremstiller bl.a. det, øjet ser i butikkerne, til billige penge i 
sløjdlokalet. Restaurering af gamle møbler eller andet er også et hit. Du 
bestemmer selvfølgelig selv, hvad du vil lave. Så mød glad op til et 
spændende kursus.   
Du må gerne medbringe dine egne materialer, men ellers kan der købes 
til rimelige priser.  
Start tirsdag d. 5. sept. 19.00 – 21.45 på Horne skole. Derefter den før-
ste tirsdag i hver mdr. Enkel gang den anden i mdr. 
Pris: 600,-kr. for 8 gange + evt. materialer. 
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  Kreativ 
Kom til hyggeligt samvær og tag dit håndarbejde med. Du bestemmer 
selv, hvad du laver, og måske kan du dele ud af din erfaring/kunnen til 
andre, der kunne tænke sig at lære dit håndværk. 

OBS: Første gang mødes vi hos ”Farmor´s Univers”  
Højvangen 10, Horne.  

Vi starter med inspiration og kan evt. handle med procenter.  
Derefter foregår det på skolen 

 
Start onsdag d. 13. sept. 19.00 – 21.45 på Horne Skole  

(kun i ulige uger). 
Pris: 50,-kr. (én gang for alle),  

så er der fri adgang alle 15 gange. 

  Håndarbejds-hygge 
Der bliver igen mulighed for at være med til hyggelige eftermiddagsti-
mer med håndarbejde. Man inspirerer og assisterer hinanden efter 
bedre evne og får en kop kaffe og en god snak. 
 

Start mandag d. 25. sept. kl. 14.30 – 17.00 på Birgittegården, Sig. 
Pris: 30,-kr (én gang for alle), så er der fri adgang indtil d 4 dec. 

HUSK TILMELDING OG BETALING TIL KJERSTINE på mobil: 
61361683  

Konto: 7726 5003036 

  Kortkursus  v/Anette Kristensen, Engholmvej 2, 6862 Tistrup.  

Vi skal lave sjove og anderledes kort af skabeloner. 
Medbring gerne karton, saks, blyant, lineal, knapper, skæreunderlag 
og skærekniv.  
Vi ses til en hyggelig aften med inspiration. 
 

Tirsdag d. 19. sept. kl. 19.00 – 22.00 
Pris: 100,-kr. + materialer (kan købes) 
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  BH syning  v/Merete Hansen, Lolland. 

Vi begynder kurset med en gennemgang af forskellige materialer, så 
man har et godt grundlag for at vælge det helt rigtige til sin BH. Deref-
ter kigger vi på opsyede modeller, for at få en fornemmelse af, hvad 
man kunne tænke sig at sy. Når man har valgt model og materialer, 
starter det egentlige arbejde. Man begynder med at tegne sit mønster 
op, klippe modellen ud i de valgte materialer, og så går man i gang med 
at sy. Det er en forudsætning for et godt resultat, at man er fortrolig 
med sin symaskine, og at den er i brugbar stand. Undervejs vil der blive 
undervist i relevante teknikker som fx påsyning af elastik, tubebånd osv. 
alt efter, hvad der er brug for. 
Materialer købes ved Merete til dette kursus, så vi får en ordentlig kvali-
tet at arbejde med. Dette omfatter også bøjler, som kan være lidt af en 
jungle at købe uden at kunne prøve.  En huskeliste udleveres ved tilmel-
ding. 
 

Weekenden d. 7. og 8. okt. kl. 10.00 – 16.00 på Horne Skole (max. 8 
deltagere). 

Pris: 700,-kr (+ materialer til ca. 400,-kr., som afregnes med undervi-
ser) 

  Beklædningssyning  v/Marianne Veje, Stof og Deko i Varde. 

Kurset henvender sig til både letøvede og øvede. Vi syr unikt tøj, som 
passer din krop. Vi arbejder ud fra et færdigt mønster, som vi tilretter. 
Vil du sy til børn/mand, kan vi også det. Du lærer de grundlæggende 
færdigheder og de syteknikker, som passer til dit projekt, og ikke 
mindst får du inspirerende samvær med andre sy-entusiaster.  
Medbring egen symaskine, remedier og stof. 
Er du i tvivl om kurset er noget for dig, så henvend dig til underviser 
på enten mail marianneveje@bbsyd.dk eller mobil 2294 6193. 
 

Start tirsdag d. 19. sept. kl. 19.00 – 21.45 Tistrup Skole. 
Derefter 3. og 31. okt., 14. og 28. nov., i alt 5 

gange 
Pris: 450,- ex. materialer. 

mailto:marianneveje@bbsyd.dk
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  Knipling  v/Inge Poulsen, Årre. 

Inge har selvfølgelig (igen i år) været på flere inspirerende kurser, så 
glæd jer. Prøv at gå til knipling. Det er spændende, let at lære, og kun 

fantasien sætter grænser for, hvad man kan lave. 
Man kan kniple af tynd og tyk tråd, uld, metal, lednin-
ger, cykelslanger, snor, bark, plastik osv. Kniplebræt 
ikke nødvendigt, der bruges et stykke flamingo. Med-
bring gerne selv materialer - kan også købes på kur-
set. 

 

 

 

 

 

 

Start onsdag d. 27. sept. kl. 19.00 – 21.45 på Starup Skole. 
Pris: 700,-kr. for 10 gange inden jul (- uge 42) 

Start onsdag d. 3. jan. Kl.14.00 – 16.45 på Nordenskov Sko-
le. Pris: 700,-kr for 10 gange (- uge 7) 

Start onsdag d. 3. jan. Kl. 19.00 – 21.45 på Agerbæk Skole 
Pris: 700,-kr. for 10 gange (- uge 7) 

Start torsdag d. 4. jan. Kl. 15.00 – 17.45 på ”Hjemmet” i 
Horne Pris: 700,-kr. 10 gange (- uge 7) 

Start torsdag d. 4. jan. Kl. 18.30 – 21.15 på ”Hjemmet” i 
Horne Pris: 700,-kr. 10 gange (- uge 7) 

  Stenmaling   v/Lise Skov Pedersen. 

Dette kursus er for børn fra 4 kl. op opefter sammen 
med deres forældre/bedsteforældre eller anden vok-
sen. 3 hyggetimer med læring. 
I får gode ideer til maling på sten. De flotte sten kan 
bruges som gaver, sæsonpynt i dekorationer, som velkomsthilsen på 
trappen eller meget andet. Medbring selv glatte sten, som du især fin-
der ved havet fra Nymindegab og nordpå langs stranden. 
 

Lørdag d. 4. nov. kl. 9.30 – 12.15 på Tistrup skole. 
Pris: 50,- kr pr barn og 75,-kr pr voksen incl. maling. 
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  Kunst med glas  v/Anette Kristensen, Tistrup. 

Kunst med glas er en aften, hvor du slipper fantasien 
fri.  Vi laver sjove billeder, hvor vi bruger spartelmas-
se, maling,  Posca-tuscher og brændte glasstykker på 
lærred. 
Det bliver 3 fantastiske aftner i kunstens tegn.  
Medbring hvis du har: 1 lille tube spartelmasse,  
Posca-tuscher, lærred og blyant. Materialer kan også 
købes 
 

Start tirsdag d. 31. okt. kl 19.00 – 21.45 i Hodde-Tistrup hallen,  
mødelokale 1. Derefter 14 og 28 nov. 

Pris: 300,-kr + materialer 

Litteratur og Film:Litteratur og Film:  

  Bio klubben 
Så er der endnu engang dømt hygge i mørket. Vi kører 
samlet til Varde, ser film og efterfølgende skiftes vi til at 
gí kaffe. 
Den første film er ”Gud taler ud” dansk drama, i Varde Bio.  
Derefter aftaler vi i fællesskab den næste film. Sæsonen slutter ca. 
sidst i marts. OBS: Tilmelding senest en uge før forestillingen af hen-
syn til billetbestilling. OBS: Den første og sidste gang tager vi ud at 
spise inden filmen. 
 

Start søndag d. 24. sept. ca. kl. 17.00 grundet spisning først. 
Pris: 50,-kr. (éngangsbeløb) + billetpris. 

 
  Litteratur  v/Lars Bom, Tistrup. 

Vi mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen 
med deltagerne. Første bog er dog valgt. 
TILMELDING senest 1 sept. af hensyn til bestilling af bøger. 
 

Start tirsdag d. 3. okt. 16.00 – 18.00 på ”Hjemmet” i Horne. 
Øvrige tirsdage: 14. nov., 12 dec., 9 jan., 20 feb. og 13. marts. 

Pris: 425,-kr. 
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  Foto 
Om du er nybegynder eller øvet, betyder ingenting – 
vi hjælper og lærer af hinanden. Kurset afholdes for-
skellige steder alt efter ideer og ønsker, dog mest på 
skolen. Kursets formål er at lære sit kamera at kende, tage det bedste 
billede og derefter redigere, for at gøre det endnu bedre. 
Medbring: Alt dit fotoudstyr og bærbar PC. 

Start lørdag d. 16. sept. kl. 9.00 – 12.00 på Horne skole. 
Derefter lørdage efter aftale med hinanden. 

Pris: 50,-kr (én gang for alle). 
 

Hjælp til at forstå og arbejde med din computer 
Spørg, hvis der er interesse for dette hold. 

  Madlavning for mænd 
I skrivende stund er der ikke fundet en underviser, men 
meld dig alligevel. 
På dette kursus laver vi mest hverdagsretter, men også 
gerne lidt festmad. Forskellige madteknikker skal vi selvfølgelig også 
arbejde med. Det sociale aspekt er lige så vigtig en faktor som mad-
lavningen. Så meld dig til et hold, hvor du går glad hjem på fuld mave. 

Start tirsdag d. 3. okt. kl. 18.30 – 21.30 på Tistrup Skole.  
(lige uger). 

Pris: 910,-kr. for 5 gange inden jul og 5 gange efter jul + materialer              

IT:IT:  

Madlavning:Madlavning:  
 

  Madlavning for mænd  v/Mona Burgdorf Lorenzen, Tistrup 

Spændende madlavningskursus, hvor man kan lære alt fra stenalder-
kost til gourmetmad. Intet er for dagligt, og intet er for fint. 

Start tirsdag d. 10. okt. 18.30 – 21.30 på Tistrup Skole.   
(ulige uger). 

Pris: 910,-kr for 5 gange inden jul og 5 gange efter jul + materialer            
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  Madlavning for mænd  v/Kirsten Hansen, Horne. 

Kan du lide at lave mad? Er du nybegynder eller en mere erfaren mad-
laver? Kunne du tænke dig at lære mere om madlavningsteknikker og 
smag, så er dette ”mande-madlavningshold” måske noget for dig. 
Vi mødes i skolekøkkenet på Horne skole og laver vores aftensmad – 
for det meste 2 retter. Man arbejder sammen 2-3 personer, og ud-
gangspunktet i menuen kan være en madteknik eller en bestemt råva-
re, som vi skal arbejde med. Sværhedsgraden svinger, men der læg-
ges vægt på, at alle kan være med, og at vi skal hygge os. Nogle gan-
ge har vi meget travlt, og andre gange er det mere afslappet, men vi 
får noget at spise hver gang. 
 

Start onsdag d. 4 okt. kl. 19.00 – 21.45 på Horne Skole. 
Derefter følgende onsdage: 8. nov. (fællesspisning på kroen), 6. dec., 

3. jan., 7. feb. og 7. marts. 
Pris: 420,-kr. + materialer 

  Madlavning for mænd  v/Kirsten Lærke Hansen, Agerbæk. 

Vi skal have mændene med i køkkenet, og derfor har vi lavet dette 
madlavningshold for mænd. Der er plads til nybegyndere, der gerne vil 
lære, men også de mere erfarne madlavere er velkommen. Vi mødes i 
køkkenet, hvor opskrifter og råvarer vil være til rådighed. Vi laver vo-
res aftensmad sammen og går aldrig hjem med tom mave. Menuen 
består gerne af 2 retter, der passer på årstidens råvareudvalg. Vi laver 
gode, danske retter, men afprøver også retter fra den store verden. Vi 
laver nemme hverdags retter og de lidt svære, hvor der kan gemme 
sig nogle bestemte teknikker. Som udgangspunkt skal alle kunne være 
med, og vi skal have nogle hyggelige timer sammen 

Start onsdag d. 25. okt. kl.18.30 – 21.30 på Tistrup Skole. (ulige 
uger). 

Derefter følgende datoer: 8. nov., 22. nov., 6. dec. og 8. dec. 
(juleafslutning). 

Efter jul: d. 17. jan., 31. jan., 28. feb. og 16. marts (sæsonafslutning). 
Pris: 910,-kr + materialer  

Horne, Sig/Thorstrup og                       Horne, Sig/Thorstrup og                       

Tistrup AftenskoleTistrup Aftenskole  
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Med bidraget »Reformationen i Ribe Stift« tegner Søren Mogensen, som overskriften siger, et 
historisk rids af Ribe Stifts reformationshistorie begyndende med det tidlige teologiske og kirkelige 
røre, der anført af »junker Christian« i Haderslev også kom til at berøre den del af Tørning Len, 
der lå i Ribe Stift. Hovedbudskabet er, at Reformationen som historisk proces betragtet i 
virkelighedens verden blev broget, sammensat og langstrakt affære uden det klare skel, som 
Christian d. 3.s reces af 30. oktober 1536 officielt satte.  
 
Erling Kristensens bidrag til stiftsbogen, »Luthers samvittighed og vores«, er ikke en kirkehistorisk 
artikel, men hører alligevel med i netop den forbindelse. I et reformatorisk perspektiv indtræder 
det afgørende brud i kirkehistorien nemlig i det øjeblik, Luther udnævner den personlige 
samvittighed frem for kirke- og klosterinstitutionen (den sakramentale frelsesanstalt) som det 
sted, hvor Gud sætter et menneske stævne: Min samvittighed er fanget i guds ord. Jeg hverken 
kan eller vil tilbagekalde noget, da det hverken er sikkert eller rimeligt at handle imod 
samvittigheden… Dog skal der ifølge Erling Kristensen angiveligt skelnes skarpt mellem den 
samvittighed, der er bundet af Gud ord, og det moderne autonome menneske, der bruger 
samvittigheden til at sætte sin egen lov.  
 
Med bidragene fra henholdsvis Eberhard Harbsmeier, »Det hele og fuldstændige menneske. 
Luthers menneskesyn«, og Therese Bering Solten, »Reformation og opstandelse«, trækkes 
perspektivet ind i vores egen tid. 
 
Det er på det nærmeste umuligt ikke at læse Luther som en frisættelse og myndiggørelse af indi-
videt og dermed som et afgørende bidrag til det moderen, kritiske selvs fødsel (om end der, som 
ofte påpeget, formentlig på det punkt er tale om et paradoks: Luther selv stod dybt plantet i mid-
delalderen; ufrivilligt lagde han imidlertid grunden til den mentalitet, hvoraf moderniteten vokse-
de). Men, påpeger Harbsmeier, det, vi i dag siger om selvet, er ikke det, Luther siger. Hvor vi især 
forbinder selvet med kernen i det selvberoende individ, taler Luther om det hele menneske, der 
tværtimod at være selvberoende i moderne forstand, er bestemt af sine relation, især til medmen-
nesket og Gud. Vi kan heller ikke følge Luther i hans dybt pessimistiske menneskesyn (som og 
Grundtvig tog afstand fra). Men, siger Harbsmeier med reference til Kierkegaard: Hvis Luther 
levede i dag, ville han måske sige det samme som os. 
 
Den Danske Folkekirke er en luthersk kirke, men der er kommet mange andre lodder i vægtskå-
len siden Luther, eller med et andet billede: Der er kommet flere lag på. For de fleste af os gælder 
især, at vi omgås den lutherske arv igennem det lag, som senere Grundtvig lagde på. Grundtvig 
var ingen Luther, men bredden af hans betydning for folk, kirke og samfund bevirker ikke desto 
mindre, at vi i Danmark har lutherdommen i en særlig grundtvigsk aftapning. Med et bidrag under 
overskriften »Reformation og opstandelse« giver Therese Bering Solten en introduktion til 
Grundtvig som reformatorisk tænker. Udgangspunktet er, at Reformationen ikke må ses som en 
én gang for alle afsluttet proces. Kirkens står altid for at skulle reformeres, som det med et kendt 
slagord hedder. Men hvad skal der forstås ved »reformation« som dynamisk proces? Hvad er 
formålet, kriteriet, nødvendigheden? For Grundtvig skal formålet med »reformation« være 
tilbageføring, nemlig kirkens tilbageføring til »til sin oprindelige beskaffenhed i alle henseender« i 
et opgør med de menneskeskabte skikke, hierarkier og strukturer, der truer med at tage magten i 
kirken.                                                                                                     fortsætter.......... 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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I forbindelse med Torvedagen har vi valgt at plante et Luther-træ på kirkegården 

kl. ca. 10.15. Sognepræst Finn Pedersen vil i den forbindelse fortælle lidt om træet. 
 
Reformationen bliver markeret på mange måder, så skulle nogen have fået interesse 
for at læse mere om reformationen, er der mulighed for at låne bogen: Reformationen 
i går og i dag, 500 år med Luther. 
 
Horne Menighedsråd. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

I den afsluttende artikel, umiddelbart før arrangementskalenderen, fortæller Signe Von Oettingen, 
der er teologisk sekretær i reformationsudvalget, under overskriften »500 års reformation. Et 
folkemøde i Ribe« om det folkemøde, der på stiftsniveau bliver den store satsning i jubilæumsåret 
og berammet til at finde sted i Ribe i dagene 12.-15. oktober 2017. For en luthersk kirke må det 
være hævet over enhver tvivl, at det vigtigste ved en kirkelig fejning er det, som sker i den lokale 
menighed. Det, reformationsudvalget i den forbindelse ser det som sin opgave at supplere med, 
er alene en fælles markering af det, der binder os sammen som et luthersk stift, og vel at mærke 
på den måde, at det omgivende samfund, som Reformationen satte sig så dybe spor i, ved denne 
lejlighed i videst mulig omfang nu også bydes op til fest. Derfor et folkemøde og, som Signe Von 
Oettingen refererer, inddragelse af kommunerne inden for stiftets geografiske område.  
 
De færreste gør sig klart, hvor revolutionær Reformationen var i sin tid. Det danske samfund blev 
i bund og grund omkalfatret. Præsteskabet blev pillet ned fra piedestalen. Staten satte sig 
grundigt på kirkens lære og dens enorme ejendomme. Det er såmænd derfor, vi har en 
kirkeminister! skrev Bertel Haarder i en kronik i Berlingske 5. maj i år. Det, man kan sige, er, at 
der fra Reformationen går mange veje ud i samfundet; det er så at sige virkningen af et 
kristenmenneskes frihed. Det spørgsmål, man til gengæld kan stille, er, om der også går veje fra 
samfundet tilbage til kirken. Et vigtigt formål med folkemødet er at få testet, om vejen stadig er 
farbar i begge retninger. Eller rettere demonstrere, at det er den! 
 
God fornøjelse med læsningen af Ribe Stiftsbog 2016.  

 
 
Jens Torkild Bak,  
domprovst og formand for reformationsudvalget i Ribe Stift 
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Horne IF har fået økonomisk brændstof 
 
Dagli´Brugsen i Horne og OK Benzin har for år tilbage indgået en sponsoraftale med 
Horne Idrætsforening om økonomisk støtte med baggrund i blandt andet salget af benzin 
og diesel. I det netop afsluttede år er det blevet til ikke mindre end 18.569,97 kroner til 
Horne Idrætsforening. Sponsorstøtten er fordelt på 11 nye aktive solgte kort, brændstof-
salg fra i alt 283 aktive kort, elsalg fra 18 tilknyttede aftaler og mobilsalg fra otte tilknytte-
de aftaler.    
Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres benzin-
kort, som de har erhvervet i Dagli´Brugsen i Horne og ved benzinstanderen ved Dag-
li´Brugsen, så Horne IF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den ind-
gåede sponsoraftale. 
 
Husk at anvende dit Coop-kort først ved tankning med OK-kortet, så optjener du også 
medlemspoint til køb hos Coop.  
 
Vi siger tak for bidraget fra Dagli´Brugsen Horne og OK, og tak til jer, der har er-
hvervet et kort ved tanken/Brugsen i Horne, og som derved er med til at støtte 
Horne IF. 
 
På vegne af sponsorudvalget    
Dora Harck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søren Jensen fra spon-
sorudvalget modtager 
årets sponsorstøtte af 
uddeler Martin Jensen. 
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Fasaner er sat ud i Horne Sogn 
Horne Jagtforening udsætter årligt ca. 250 fasaner rundt 

omkring i hele sognet. 

Det er foreningens egne medlemmer, der hver især står for 

udsætningen, og de betaler også selv en del af udgiften. Jagtforeningen støtter ligele-

des med et tilskud til det enkelte medlem. 

Da hver fasan koster 50 kroner, er det et større beløb, foreningen yder i tilskud til vore 

medlemmer. Vi søger derfor hvert år Fonden til forskønnelse af Horne By og Sogn og 

har igen i år fået bevilget midler til støtte af vores projekt 

Og derfor en stor tak til Sogneforeningen, som står for fondens uddelinger. 

Det er kun et mindre antal af disse fasaner, der nedlægges på efterårets jagter. Vi 

håber derfor, at alle vil nyde synet og lyden af de forhåbentligt mange fasaner, vi har i 

vores skønne natur. 

                                                                        På jagtforeningens vegne 

SKO  DAMETØJ  HERRETØJ 

 
75 29 90 92 

 
Storegade 19 
6862  Tistrup 

 

Midsommer hygge i 
den ”gamle” grillhytte, 
før bålet tændes. 
 
Er dette mon heksenes 
sidste måltid før afrej-
sen!? 
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167  
102 382  
158 493 639 
8 13 63 81 86 111 144 232 247 250 
265 287 288 327 348 355 392 397 406 414 
424 426 460 484 486 553 556 622 657 695 
 

569   

167 582  
334 609 699 
33 41 95 101 116 123 150 189 228 263 
278 289 295 296 367 383 412 474 537 553 
583 590 599 600 601 614 639 667 672 683 

300 kr.: 
200 kr.: 
100 kr.: 
  50 kr.: 

 

300 kr.: 
200 kr.: 
100 kr.: 
  50 kr.: 

 

M 
A 
J 

 

J 
U 
N 
I 

116   

7 673  
216 220 626 
23 28 31 39 47 60 67 124 231 239 
277 289 327 336 370 400 417 464 517 558 
583 590 593 599 612 647 658 661 683 694 

300 kr.: 
200 kr.: 
100 kr.: 
  50 kr.: 

 

J 
U 
L 
I 

 

Horne Idrætsforening´s Præmiespil 
 

Nr.: 

Nr.: 

Nr.: 

Sankt Hans bålet i  
Vikingelunden 2017 
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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 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage 

fra  
8 - 20 

   Horne           - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

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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Høst fest menu 
 Horne hallens cafeteria tilbyder: 

 
Forret: 

Ørredsalat med citron og lime 
Kogt skinke med melon 

Tarteletter med høns i asparges 

 

Hovedret: 
Kalveculotte – rosa stegt m choron-sauce 

Chili vanilje-marineret skinke m. chili sauce 
Kartofler med paprika og oregano 

Varm kartoffelsalat m. dild og rødløg 
Honningristet pære/blomme-salat 

Salat m. asparges, ristet skinke og bær 
Salat m. blomkål, cherrytomater, solsikkefrø og persille 
Chutney m. mango, hvidløg, rødløg, æble og rabarber 

Landbrød m. soltørrede tomater  
 

Dessert: 
Daim islagkage 

Cheese cake m. blåbær og saltkaramel 
Små wales boller m. cremefyld 

Frisk frugt 

 

Pris pr kuvert: kr. 200,-  
Bestilles i cafeteriet eller på 25138696 eller 20327352 senest mandag d. 25. sept. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                     

                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

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



45 

 

Horne Kro serverer mad til høstfesten   
Så er det tid til høstfest i Horne Hallen igen, og vi glæder os til at servere lidt for  

håbenligt lækkert mad for jer.   
 Vores menu er:  

 
Forret: 

Agurk med avocado og stegte rejer. 
Butterdejs med høns. 

Bruchetta med forskellige toppings. 
 

Hovedret: 
Cremet lemon-kylling. 

Abrikos-glaseret svinemørbrad med chili. 
Helstegt oksesteg. 
Forskelligt tilbehør. 

 
Dessert: 

Hjemmelavet is med blåbær. 
Blandet ostelagkager med diverse frugter/boueno. 

Trifli med tørrede frugter. 
 

Pris pr. kuvert: 175 kr. 
 

Menu-bestilling på telefon 75260019 eller hornekro@hotmail.com  
senest fredag den 22. september. 

 
Med venlig hilsen 

Jeanette og René Cassøe  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com  

 

mailto:hornekro@hotmail.com
mailto:horneposten@gmail.com
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OBS 
Stof til næste udgave af HornePosten 

SENEST 9. SEPTEMBER 
 horneposten@gmail.com  

Raabjerg Murer v. Tommy Sørensen, Tistrup, har sponsoreret et nyt tøj til U12-

spillerne. Det omfatter både nye trøjer til holdet samt jakker til udskiftningsspiller-

ne. Spillerne er fotograferet i de nye trøjer ved Vildbjerg Cup.  

HIF 

REVY  
D. 4. NOVEMBER 

2017 
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Anja Nissen var tilbage i Horne 

Fra Australiens store vidder med kænguruer og 

bjerge til Kræ Banks Hyw i Bounum. 

Fra den store grand prix scene med millioner af 

tilhørere til festteltet på Horne Stadion med 175 

tilskuere. 

Sådan er livet for den 21-årige Anja Nissen, der 

overtog scene i sportsugen efter seks svedende 

cykelryttere. 

Og hun kan lide det hele. 

- Jeg er vokset op i et fantastisk smukt område i 

nærheden af Sydney. Vi har et hus i landlige 

omgivelser med bjerge i baggrunden og tæt på 

en stor Nationalpark med masser af dyr og fugle 

og med så store vidder, at man næsten ikke kan 

fatte det, fortæller Anja Nissen til Horneposten. 

De store vidder er en stærk kontrast til det, hun oplevede på rundturen sidste efterår i 

Horne og omegn med sin far, Birger Nissen. 

- Jeg så, hvor han gik i skole, og vi var oppe på toppen af en høj (Kræ Banks Hyw) 

med en sjov historie, og jeg så også, hvor han boede i Asp og det mejeri, han arbej-

dede på efter skoletid. 

- Han er vokset op i en tid og i et område, hvor folk arbejdede hårdt. Det har præget 

min far, som altid har sagt, at man skal yde 100 procent - altid gøre sit bedste uanset, 

hvad man arbejder med. 

Det har Anja taget til sig, og hun har en professionel tilgang til opgaverne. 

- Det er vigtigt, for det hjælper mig til at komme videre med min karriere, og det pres-

ser mig til hele tiden til at blive bedre. Jeg sammenligner mig ikke med andre, men 

har fokus på at blive den bedst mulige udgave af mig selv. 

Anja Nissen er flyttet fra de australske vidder til en lejlighed på Amager, og et dansk 

bookingbureau tager sig af hendes aftaler.  

Hun er også i fuld gang med at lære dansk. Hun er vokset op med sproget, da begge 

hendes forældre er danske, men de har ikke snakket dansk med børnene. Hun taler 

allerede et udmærket dansk med hjælp af nogle engelske gloser og sætninger hist og 

her.                                                  

                                                                                   Fortsætter…………. 
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Anja Nissen var tilbage i Horne fortsat... 

- Det er svært at få lov til at snakke dansk i København. Når folk hører min accent, slår 

de automatisk over i engelsk. Det er noget helt andet, når jeg besøger familie i Jylland 

og på Fyn. Så bliver der snakket dansk, siger hun med et stort grin. 

Hun har mere eller mindre altid vidst, at hun ville satse på musikken, og hun har allere-

de mange store øjeblikke i sin erindringsbog med grandprixet i Ukraine som det hidtil 

største. 

- Hvad ville du have arbejdet med, hvis det ikke var blevet musikken? 

- Jeg ved det ikke. Musikken er min drøm, så jeg har aldrig skænket andre leveveje 

mange tanker. Hvis jeg skulle vælge noget andet, skulle det være noget med dyr. 

Her er Anja Nissen i fuld 
gang på teltscenen i 
sportsugen 
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Den gamle grillhytte får nyt liv 
Efter godt 12 år i Vikingelunden var taget i grillhytten blevet så ustabilt, at en udskiftning 
var nødvendig. Hytten var dog ikke så ringe, at den skulle skrottes. Den har derimod 
fået et nyt liv på Gl. Landevej hos Lene og Mogens Jakobsen på en skøn plet i den 
skov, som de med gode naboers hjælp plantede for cirka 10 år siden. 
Parret boede tidligere i Esbjerg og havde cirka 100 kvadratmeter have, men da de for 
22 år siden købte ejendommen i Stundsig fik de adskillige hektar jord, som i de første 
mange år blev brugt som landbrugsjord. 
- Vi fik hjælp af en konsulent til at lave en beplantningsplan med både træer, buske og 
stier. Vi har plantet 3458 træer og fik skabt et stort friareal midt i det hele. Her er både el 
og vand og nu også en grillhytte, siger Lene Jakobsen. 
Det tog en dag fra 9-16 at bryde hytten ned i Vikingelunden. Otte Stundsig-borgere hjalp 
hinanden, og de nummererede al tømmeret. Dagen efter sørgede syv mand for at gen-
rejse hytten. 
- I Vikingelunden var de bærende stolper gravet ned i jorden. Vi har støbt sokler til stol-
perne, og afstanden mellem dem er blevet målet ud med en lasermåler. Vi hævede ta-
get med 15 centimeter og har brugt både ekstra bånd i hjørnerne og ekstra skruer i træ-
værket, så nu sidder taget fast, siger Mogens Jakobsen. 
Han har samlet to vandfaste plader, som er placeret på toppen og forhindrer, at det kan 
regne ned i den store grill, som han også selv har lavet. Desuden er han i gang med at 
lave borde og bænke til hytten, som også bliver forsynet med et vindue på 1,20x1,20. 
Det er skænket af Horne Tømrerforretning og bliver sat i væggen i den modsatte side af 
indgangen. 
- Vi håber, at mange får glæde af hytten. Naboer og andre skal bare sige til, hvis de vil 
låne den, siger parret, der nyder tilværelsen tæt på naturen med masser af fugle og dyr 
helt tæt på og med en saunahytte ved et stort udendørs karbad. 

 

 

Mogens Jakobsen er udlært smed- og maskinarbejder, men er en handyman og 

er her i gang med at lave træborde og bænke til hytten. 
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HORNE JAGTFORENING  

Program 2017-2018 

 
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. 

Husk at støtte de sponsorer 
der støtter HORNEPOSTEN 
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Midler fra Fonden til forskønnelse af Horne sogn 2016 
 
I alt til uddeling:  kr. 68.854,38 
Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra følgende:  
Horne Sogneforening 
Horne Idrætspark  
Horne Jagtforening.        
 
Fondsmidlerne bevilgedes således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Horne Sogneforening                                               

6250,00 

127,00 

1267,63 

3000,00 

30.000,00 

4610,98 

9691,65 

13907,12 

 
68.854,38 

BDO Revisor:……………………………….. 

Krans til gravsted 2016:…………………… 

Krans til gravsted 10 år frem:……………... 

Horne Jagtforening (fasaner): …………….   

Horne Idrætspark (gynge + underlag):…... 

Horne Sognefore.: Vinduer i Sognehytten:  

Julebelysning:……………………………….     

Vedligehold af grønne områder:…………..   

 

I alt bevilget………………………………….. 

 

 

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 

 

OBS 
Stof til Bladet 

Husk Deadline 

 horneposten@gmail.com  
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To søstre etablerer kosmetikfirma 
Emilie, 18, og Maria, 21, begge med efternavnet Naamansen, har travlt med at gøre 
klar til torvedagen. De skal nemlig præsentere en række produkter fra deres nystarte-
de firma - et firma, som de tog initiativ til for et par måneder siden, og som nu er klar 
med salg både via en hjemmeside, Facebook og på standen på torvedagen. Firmaets 
navn er Cosmetics For You. 
- Vi har mange forskellige produkter såsom beautyprodukter, lidt kostprodukter og te 
samt smykker mod bestilling, men vores hovedfokus er på beautyprodukterne, siger 
Maria, der er firmaets ansigt udadtil - den, der præsenterer og fortæller, mens Emilie 
tager sig af de mange praktiske opgaver. 
Det var Emilie, der fik ideen. Hun har en grunduddannelse inden for smedefaget og 
arbejder nu i Tinghøj Brugs, for øvrigt sammen med Maria, der tager et sabbatår efter 
overstået HF-eksamen. 
- Jeg var på udkig efter noget andet og ville gerne være selvstændig. Jeg kiggede på 
forskellige produkter og faldt for Vegas Cosmetic, fordi firmaet har et stort varesorti-
ment for børn, mænd og kvinder i alle aldre, og fordi det gav mere frit spil under ansvar 
til os end andre firmaer, siger Emilie. 
Maria kom med, fordi hun er bedre end Emilie til makeup, cremer og massage, og de 
glæder sig til på torvedagen at tilbyde borgerne en nydelsesmassage. 
- Valget af Vegas Cosmetic skyldes også, at produkterne er uden parabener, at de 
ikke er testet på dyr, og at der er friskpresset aloe vera i mange af produkterne, siger 
Maria. Firmaet er endnu i sin vorden, men drømmen er klar. 
- Vores store drøm er at åbne en beautybutik. Det ligger langt ude i fremtiden, men vi 
går efter 
målet. 
 

 

 

 

 

 

 

Søstrene Naamansen, Emilie på Moesgårdsvej 4, og Maria på Stadionvej 38, har 

produkterne klar til en præsentation på torvedagen af deres nye firma. 
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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 

Nyttig viden: HornePosten finansieres af rekla-
meindtægter og støtte fra sognets foreninger. 

http://www.sanatit.dk
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August 
19. kl. 9-12.15: Torvedag i Horne, Torvedagsudvalget 
19: kl. 10.15:     Plantning af Luther-træ på kirkegården, Menighedsrådet 
21. kl. 19.30:     Præmiewhist i Horne Hallen, Torvedagsudvalget 
22. kl. 15.30:     Spejder for en dag på Knuds Plads, KFUM Spejderne 
25. kl. 17-20      Grill aften på p-pladsen ved brugsen, Dagli´Brugsen i Horne 
27. kl. 14.00:     Friluftsgudstj. i Tambours Have, egnens præster og menighedsråd 
30. kl. 19.00:     Kirkegårdsvandring, Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv 
September 
01. kl. 10.30-11.15: Babysalmesang i kirken, Horne Menighedsråd 
01.kl. 14.15:            Børneklang i kirken, Horne Menighedsråd 
04. kl. 18-22:           Badminton for motionister begynder, HIFs Badmintonudvalg 
08. kl. 10.30-11.15: Babysalmesang i kirken, Horne Menighedsråd 
09.                           4H-skuet på Hindsig Ridecenter 
15. kl. 10.30-11.15: Babysalmesang i kirken, Horne Menighedsråd 
22. kl. 10.30-11.15: Babysalmesang i kirken, Horne Menighedsråd 
25. kl. 14.30-17.30: Æblepresning på brugsens p-plads, Horne Sogneforening 
25. kl. 15.45-16-45: U11 badminton begynder, HIFs badmintonudvalg 
25. kl. 16.45-18.00: U12 badminton begynder: HIFs badmintonudvalg 
29. kl. 10.30-11.15: Babysalmesang i kirken, Horne Menighedsråd 
30. kl. 18.30-01:       Høstfest i Horne Hallen med Alley Cats, Høstfestudvalget 
Oktober 
07. kl. 09.00:    Årsmøde i 4H på Horne Skole, 4H Horne 
11.                    Sangaften på Horne, Hornelunds Venner 
28. kl. 10.00:    Halloween på Dejgårdsvej, 4H Horne 
November 
08.                   Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
04.                   Revy  HIF 
10. kl. 20.00:    Aktiv nat på skolen, 4H Horne 
15.                   Generalforsamling, Horne IF 
25. kl. 10.00:   Julemarked på skolen, 4H Horne 
29. Julemarked på Horne Kro, Familie og Fritid 
Dec. 
08. kl. 17.00: Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne 
13.                 Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
17.                 Juleoptog, Sogneforeningen. 
Jan. 
07.                 Åben Fitness i Hornehallen 
10.                 Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
Febr. 
14.                 Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
Marts: 
14.                  Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
24.                 Gymnastikopvisning i Horne Hallen 
April: 
11.                  Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
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udgives. 22. september 

udgives. 17. november 

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 sognearki-

NYTTIGE  

www LINK´s 

KIRKETIDER  2017 

Søndag         
                                     
Søndag         
                                       
Søndag         
                                    
Søndag         
                                      
Søndag         
                                       
Søndag         
                                        
Søndag          
                                       
Søndag          
                                       
Søndag          
                                  
Søndag  

10.30 
 
14.00 (Tambours have)  
                
09.00 
 
Ingen 
 
09.00 
                                  
10.30 (Høstgudst.) 
                                    
09.00           
                                    
10.30 
                              
09.00  
              
Ingen       
 

10. søndag efter trinitatis 
 
11. søndag efter trinitatis 
 
12. søndag efter trinitatis 
 
13. søndag efter trinitatis 
 
14. søndag efter trinitatis 
 
15. søndag efter trinitatis 
 
16. søndag efter trinitatis 
 
17. søndag efter trinitatis 
 
18. søndag efter trinitatis 
 
19. søndag efter trinitatis 

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

20. aug.   
                                     
27. aug.   
                                       
03. sept. 
                                    
10. sept.    
                                      
17. sept.   
                                       
24. sept. 
                                        
01. okt.  
                                       
08. okt.    
                                       
15. okt.   
                                  
22. okt.  

Hornepostens redaktion og ansvarsområder: 

Bente Jakobsen, modtager stof og redigerer det i Word. 

Kurt Burkarl, layouter bladet digitalt. 

Leif Sønderskov, distribution mm.  

Keld Jochumsen, annoncer mm. 

Hanne Haaning, økonomi. 
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