46. årgang

nr. 354

sept. 2017

22. august afholdte spejderne ”Spejder for en dag” med besøg fra SFO.

På billedet herunder forsøger man at spise flødeboller med en
netstrømpe for munden, se flere billeder i bladet

I dette nummer:
Høstfest
Fodboldkampprogram
Revy
Grillhytte
4H
Julemarked
Snerydning
Aktivitetskalender 2 sider
og meget mere...
Næste nr. af Horneposten har deadline d. 4/11- og udkommer d. 17/11

horneposten@gmail.com
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Ndr. Bounumvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083

www.hornesognearkiv.dk

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
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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
Entré: 100 kroner per person
Bemærk: betaling for bestilt mad sker ved indgangen.

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

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
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Generalforsamling i Horne Idrætsforening
Onsdag den 15. november kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 5. november 2017.
Idrætsforeningen opfordrer medlemmerne til at møde op,
for at vise interesse for foreningen.
Horne Idrætsforening v/Sigurd Møller.

GENERALFORSAMLING
Horne Støtteforening
afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. oktober.
Horne Støtteforening/Eva Guldager

4H
ÅRSMØDE PÅ SKOLEN
Lørdag D. 7 OKT KL. 9.00
Det afholdes på skolen i natur og
teknik lokalerne.

Der er brunch kl. 9.00 derefter overrækkelse af årsglas og beviser.
Håber alle slutter op om dette da det er vigtig at alle får deres bevis og glas.
Denne fantastiske formiddag sluttes naturligvis af med banko om skænkede
gevinster, ubetinget styret med hård hånd af Marinus og Kurt.

Vi ses
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Snerydning
Vigtig information
til borgerne i Horne by og Bjerremose, der benytter sig af snerydningsordningen.
Mange tak for den gode tilslutning til snerydning i Horne By og Bjerremose.
I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i Horne by og Bjerremose.
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales
senest 20. oktober 2017.
Der vil være mulighed for at indbetale i Dagli’Brugsen tirsdag den 10. oktober
fra kl. 15.30 til 17.30.
På grund af det store administrative arbejde, der er med snerydningsordningen,
er det tvingende nødvendigt, at der betales rettidigt!!!
De, der betaler til tiden, vil selvfølgelig komme med fra starten.
De, der ikke betaler til tiden, kommer først med fra onsdag den 3. januar 2018.
Der vil IKKE kunne dispenseres fra dette.
Sogneforeningen
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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

BRUGSENS DAGTILBUD:
Mandag: COOP flerkorns rugbrød 950 gr. 10 kr.
Tirsdag: 20 % på alt ost.
Onsdag: 10 stk. frugt 15 kr.
Torsdag: 1 nybagt rugbrød i skiver og 1 franskbrød fra Ølgod Bageren 30 kr.
Fredag og lørdag: Bland selv slik, 100 gr. 6,95 kr.
Søndag: 1 stk. COOP pizza (dybfrost) 12 kr.

Fisk på bordet
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads hver onsdag fra kl. 17.00-17.30.

Næste deadline d. 4. nov.
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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

HIF
REVYEN 2017
Blive fyret af lørdag d. 4. november i Horne Hallen.
Spisning fra kl. 17.45

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
7

SOGNEARKIVET inviterer til åbent hus
Lørdag den 11. november er der ARKIVERNES DAG
med åbne sogne- og lokalarkiver landet over.
Horne Sognearkiv deltager i arrangementet og slår
døren op for alle interesserede fra klokken 9-11.30
til en kop kaffe og en snak om såvel det, arkivet gemmer på, og det, gæsterne
kan fortælle eller vise frem.
Det overordnede tema for dagen er "før og nu" og "giv det videre".
Arkivet er i besiddelse af en masse billeder, som fortæller om sognet både før og nu.
Nogle bygninger har ændret sig så meget, at det kræver et grundigt lokalkendskab at
kunne se, at det er samme bygning eller gadeparti. Det kan give en god snak.
"Giv det videre" er et landsdækkende projekt med det formål at få borgerne til at fortælle om deres liv - enten hele livet, dele af livet eller helt specifikke begivenheder. På
sognearkivet vil vi gerne fortælle mere om det og hjælpe med det praktiske og med
ideer til fortællingen.
Vi behøver ikke at holde os til de to temaer, så sognearkivets medarbejdere håber på
stort rykind og en masse gode snakke om sognet, dets institutioner, foreninger og
beboere.

Lopperne er på spil..!
Lopperne er en lille gruppe af frivillige, der sælger brugte ting og sager til støtte for
Horne Spejderne. Indtægten ved salget går ubeskåret til Horne-Spejderne.
Har du nogle brugte møbler, porcelæn, krukker, glas, legetøj, lys med mere, ring så
endelig. Vi modtager/henter gerne.
Ring til Claus på tlf. 31340419 eller kontakt os på Facebook.
Loppemarkedet har åben klokken 09.00-12.00 hver den første søndag i måneden
fra marts til december. Vi holder til på Hindsigvej 29, Horne.
Med venlig hilsen
Lopperne

4H Halloween d. 28. Okt.

På Dejgårdvej fra kl. 10.00
Efterårshygge når det er allerbedst...
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Julemarked på Hornelund
søndag den 26. november kl. 14.00.
Kom og gør en god handel.
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag.
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe
og kage, som kan købes for 25 kr.
Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning omkring tegning og salg af medlemskort for sæsonen 2016/2017, og
vi håber på fortsat stor opbakning for sæsonen 2017/2018.
Hornelunds Venner er meget taknemmelig for denne støtte, og skulle der være nogen,
der gerne vil være medlem, kan
man altid henvende sig til formand Svend Bruun eller ved et af vore arrangementer.
Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores julemarked, så er
I meget velkommen til at aflevere det til Mary på Hornelund den 21. eller den 23. november om formiddagen.
Hornelunds Venner

Husk vores årlige fællesjagt

lørdag den 2. december kl. 9.00
med efterfølgende ”julefrokost” for alle medlemmer.
(Husk: tilmelding er nødvendig senest tirsdag den 28. november til
Carsten Bøttcher på 40806270)
Vi mødes hos Anders på værkstedet kl. 9.00 til rundstykker (Ølgodvej
40, Horne).
Vi ses.
Horne Jagtforening

- du kan finde Horne på

Horne Sognearkiv holder åbent:

1. og 3. tirsdag i måneden, fra kl. 15 – 17. – samt efter aftale
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V-valgkamp blev løbet i gang
- Hvad er størst- Horne eller Thorstrup Sogn?

Det var et af otte spørgsmål, som skulle besvares på en 1,6 kilometer lang orienteringsrute i Horne By. I spidsen for løbet var de to Venstre-byrådsmedlemmer, Stig
Leerbeck, Horne, og Mads Sørensen, Sig, som dermed løb valgkampen til kommunalvalget den 21. november i gang.
Stig Leerbeck er ikke i tvivl om, at skolestrukturen bliver et af valgkampens hotteste
emner.
- I Horne tænker vi, og det med rette, at såvel skolen som børnehaven får lov til at
fortsætte langt ind i fremtiden. Nu skal vi have etableret en børneby, og jeg tror på,
at det bliver en god løsning for alle parter, sagde Stig Leerbeck over kaffen og grillpølserne i den nye grillhytte.
Han ridsede den tidligere situation op, da byrådet nærmest over en nat under budgetforhandlingerne lukkede tre skoler og flyttede 7. klasserne til overbygningsskolerne.
- Der var godt nok et enigt byråd, der stod bag beslutningen dengang, men der var
ingen aftale. Det er der nu omkring den nye skolestruktur. Vi har en aftale, som rækker mange år ud i fremtiden - en aftale med regler for, hvordan skoler kan lukkes.
Det er de små samfunds sikring mod, at skole og børnehave ikke pludselig forsvinder over en nat, sagde Stig Leerbeck og konstaterede, at det går godt i Varde Kommune.
- Jeg håber så, at det bonner ud på valgdagen.
Mads Sørensen nikkede og sagde, at kontrakten skal genforhandles, og at målet
må være genvalg til begge kandidater opstillet af Horne-Thorstrup Venstre.
Og hvad er så størst? I følge tallene for 2016 var Thorstrup marginalt større. Thorstrup har 1173 indbyggere mod 1168 i Horne. I Thorstrup bor 803 i byen og 370 på
landet, mens Horne har 461 byboere og 707 landboere.

Stig Leerbeck er gået i
gang med at arbejde for
fire år mere i Varde Byråd.
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Brugsens grillfest blev igen en succes
Grill-festen den 25.august blev igen en kæmpe succes.
Vejret var med os, og cirka 225 havde købt billet. Flere
kom til i løbet af arrangementet, så de tre grise, som Hanse Guldager havde grillet
blev spist. Tak for de mange timers arbejde, Hanse.
Flensted v. Jørgen Østergaard sponserede både kartoffelsalaten og de mange grønne
salater. 1000 tak for det.
Erling havde forfattet sang til anledningen, og Ulrik Alrø Thøstesen sørgede for hyggemusikken.
Der blev uddelt is, og 10 kunder var heldige at få gavekort til brug i butikken.
Sæt bare kryds i kalenderen den 31.august 2018, når næste års grillfest holdes.

Stig Leerbeck tager gerne 4 år mere - som Horne´s repræsentant i Varde byråd, men dertil behøver han hjælp i valgkampen.
Derfor arrangeres der et møde på Horne Kro for de der har lyst til at give en hånd og,
eller bare møde kandidaten. MANDAG D. 9 OKT. KL 19.00 PÅ KROEN.
Den 8. november kan man få ”Valgflæsk” på Kroen. Kirsten og Madlavning for Mænd
holdet vil tilberede og servere, Stig Leerbeck vil gå til hånde….
Dette kan du opleve ONSDAG D. 8. NOV. KL. 18.00 PÅ KROEN

Brugsen varmer op til julesokker og gløgg
Efterårsmånederne er begyndt, og inden længe skal vi igen tænke på julen. Børnene
kan igen i år hænge deres julesok op i Brugsen i december måned, hvor der dagligt vil
være lidt julegodter i sokken. Børnene er velkomne til at tømme sokken dagligt.
Søndag den 17.december, når Sogneforeningen arrangerer juleoptog i byen, vil Brugsen også være klar til at få besøg.
Vi håber, at rigtig m1ange fra optoget vil komme i Brugsen efterfølgende og få gløgg og
æbleskiver samt få en hyggesnak med hinanden. Det er så hyggeligt.
I kan læse mere om julen i Brugsen i november-udgaven af bladet.
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Tre gange var lykkens gang
Kenneth Ditlevsen havde heldet med sig, da han satte sine nøgler i låsene på Torvedagen. Resultatet og dermed vinderne af nøglekonkurrencen blev:
Kenneth Ditlevsen
Kent Andersen
Kurt Pallesen
Kenneth Ditlevsen
Kenneth Ditlevsen
Lise Jeppesen
Thomas Brink
Ole Madsen

2000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
500 kr.
500 kr.
500 kr.
300 kr.

Horne Brugs
Horne Kro
Stauskær Autoteknik
El-gården Varde
Horne Hallens Cafeteria
Farmors Univers
Tistrup-Bounum smedie
Hjemmemost dk.

En særlig stor tak til Niels Ø. Madsen for den store donation og tak til Skjern Bank og
Andelskassen for bidrag til rundstykker og gadetog med mere.
Der skal også lyde en stor tak til Horne Hallen for lån af lokaler samt borde og stole.
I forbindelse med auktionen var vi så heldige at have borgmesteren som auktionarius.
Det skal han have en stor tak for.
Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige - uden dem ingen TORVEDAG.
Torvedagsudvalget

Ledige lejligheder på Hornelund Ældrecenter
og på Rolighedsvej
Hornelunds Venner vil gerne skabe opmærksomhed om 2-3 ledige lejligheder på Hornelund Ældrecenter og 1-2 ledige lejligheder på Rolighedsvej.
Er der spørgsmål til en lejlighed på Hornelund/Rolighedsvej, kan man henvende sig til:
Marianne, som er leder på Hornelund, på telefon nr. 20343698 eller
formanden for Hornelunds Venner Svend Bruun telf. 75260365
Hornelunds Venner

HIF REVYEN 2017
HORNE HALLEN
LØRDAG D. 4. NOVEMBER
KL. 19.30
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Aftenskolen er i gang….
HUSK at tjekke Aftenskolens program for følgende kurser:
Førstehjælp – kostvejledning – bevægelse – sang – dans – IT – litteratur – madlavning og alle de kreative hold, der udbydes på enten:

horne-varde.dk,
Facebook: Horne-Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole,
eller i august-udgaven af Horne Posten.

Desuden vil vi gerne takke Spejdernes Lopper for donation af ting til skolekøkkenet til
gavn for Aftenskolens hold og andre brugere.
Aftenskolen v/Lise og Henriette
Mobil: 3195 4269

IDRÆT OM DAGEN
Hej gæve gutter og skjønne møer.
Så er vi startet op på Idræt om dagen i Horne Hallen
Kom frisk hver ONSDAG fra kl. 9.00 og få rørt, styrket og strakt alle musklerne…
Der kan også snakkes, grines - spilles kort eller billard, du bestemmer selv!
Kaffen koster 20 kr.
Det koster 225 kr. at være med i efterårs sæsonen.
Vi glæder os til at se jer, hilsen
Grethe - Bente og Jette

Fodplejen i Horne
En fodbehandling er sund for
krop og sjæl. Fødderne skal
bære dig gennem hele livet.

Har du lyst til en fodbehandling?
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. (JULEGAVEØNSKE)
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REVY MENU
Har du lyst til lidt lækkert
mad inden revyen,
så tilbyder cafeteriet:
Mørbradgryde m.
Løse ris og
Frisk salat.
til kun kr. 80.-

Madbilletter hertil skal købes i Hallen eller Brugsen
senest 31. okt.
Spisning d. 4. nov. starter
fra kl. 17.45
Revyen kl. 19.30

Horne Kro byder på mad og musik
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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Ny grillhytte er klar til brug
- Den er større end den gamle hytte.
Sådan har den umiddelbare reaktion været hos mange af dem, der har fulgt opførelsen
af den nye grillhytte i Vikingelunden.
Det er den ikke.
- Hvis den er større, er det kun marginalt, men den synes nok større. Det kan skyldes,
at der kommer meget mere lys ind, da der er vinduer hele vejen rundt. Desuden har vi
trukket den lidt længere ned mod søen, så der er mere luft omkring den, siger formanden for Horne Sogneforening, Keld Jochumsen.
Grillhytten er købt som et færdigt projekt hos et firma, der også har stået for opsætningen, mens sogneforeningen har løst en række opgaver såsom etablering af gulvet med
grus og skærver. Hytten er klar til brug, og den er betalt takket være donationer på
70.000 kroner fra SE's Vækstpulje, 20.000 kroner fra Fonden til Horne Bys forskønnelse, 32.000 kroner fra Torvedagsudvalget og Sogneforeningen samt 20.000 kroner fra
Horne Støtteforening, alt i alt 142.000 kroner.
- Kunne I ikke have repareret den gamle grillhytte?
- Den var skredet ud og skulle pilles ned. Måske kunne vi have renoveret den, men vi
besluttede at købe en ny og glæder os over, at beboerne i Stundsig får gavn af den
gamle hytte. De har gjort et godt arbejde med genopbygningen. Vi kan også alle sammen være glade for den nye hytte. Den er rigtig god med masser af lys og lukket, så
den også kan bruges, når det blæser, siger Keld Jochumsen.

”Udkig” fra den nye
grill-hytte
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Hjemmekampe HTS serie 1 – Sig Stadion
Dag

Dato

Kl.

Modstander

Spillested

Søn

01-10-2017

15:00

Esbjerg IF 92

Sig Stadion

Lør

14-10-2017

14:00

Højer/Visby

Sig Stadion

Lør

21-10-2017

14:00

Egen UI

Sig Stadion

Lør

04-11-2017

14:30

Ribe BK

Sig Stadion

Hjemmekampe HTS serie 4 – Horne stadion
Dag

Dato

Kl.

Modstander

Spillested

Lør

16-09-2017

14:00

Grimstrup IF

Horne Stadion

Lør

23-09-2017

13:15

Hejnsvig IF

Horne Stadion

Lør

07-10-2017

14:00

Blåbjerg BK

Horne Stadion

Lør

28-10-2017

14:00

BV Oksbøl

Horne Stadion

Hjemmekampe HTS serie 6 – Tistrup stadion
Dag

Dato

Kl.

Modstander

Spillested

Fre

22-09-2017

19:00

Blåbjerg BK

Tistrup Stadion

Fre

13-10-2017

18:30

Jerne IF

Tistrup Stadion

Fre

20-10-2017

18:30

Sædding/G IF

Tistrup Stadion

Horne 4H AKTIV NAT
D. 10. nov.
på skolen fra kl. 20.00 til
næste dag kl. 08.00
Hvor alt sker og kan
ske…….

75 29 90 92
Storegade 19
6862 Tistrup

SKO DAMETØJ HERRETØJ
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22 August afholdte spejderne ”Spejder for en dag” med besøg fra SFO.
En super god og hyggelig dag

Uddeling

rner

af årsstje

Pause ve
d

ige
Uheld

nes
Johan

Samarbejde

Spise flødeboller med nylonstrømpe over hovedet
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Underholdning

ål
Lejrb

bordet

Bent Emil: Tak for den store støtte
Det er godt at bo i et mindre samfund - ikke mindst når det brænder på.
Det vil Bent Emil Hansen, 60 år, gerne skrive under på. Han sender en stor tak til alle
dem, der har hjulpet og støttet under hans sygdom - en hjælp, som betød, at han kunne blive boende på gården i Transbøl.
I september 2012 fik han med dags mellemrum to blodpropper i hjernen. Han mærkede ikke selv den første den 18. september, men da han tre gange på sit arbejde var
gået ind i en dør, sørgede hans kollegaer hos Certex Peter Harbo A/S i Esbjerg for, at
han kom på sygehuset.
- Næste morgen kom nummer to blodprop. Det var heldigt for mig, at jeg allerede var
indlagt, for ellers havde jeg nok ikke siddet her i dag, fortæller Bent Emil Hansen.
Han blev lam i venstre side og kunne hverken se eller gå, men da han var færdigbehandlet i Esbjerg, blev han overført til Grindsted Sygehus til genoptræning.
- Jeg tænkte, at jeg måtte sælge gården. Jeg kunne jo ikke klare mig selv, men en
nabo hentede mig hjem fra sygehuset, og jeg fik også hjælp til både at komme til genoptræning i Ølgod og til spisning på Horne Kro. I forbindelse med genoptræningen i
Grindsted fik jeg produkter fra Naturmælk, og jeg syntes, at de hjalp mig. Da jeg kom
hjem, kunne jeg ikke finde dem, så nu sørger Tove og Torben Ellegaard for, at jeg
hver uge får produkter fra Naturmælk. Jeg ved også, at naboerne holder øje med mig.
Al den hjælp, jeg har fået, skylder jeg alle en stor tak for, siger Bent Emil Hansen.
Han har stadig mén af blodpropperne. Han kan således ikke løfte ret meget med venstre hånd, og skaden på betyder, at han somme tider kommer i nogle dumme situationer. Men sådan er det, som han siger. Han fik ret hurtigt kørekortet igen efter en køretest, og han er nu kommet så langt, at han arbejder hver formiddag på sin gamle arbejdsplads i Esbjerg.
- Nabohjælpen gav ekstra motivation til genoptræningen, og det, at nogen holdt
øje med mig, betød, at jeg stille og roligt kunne samle kræfter, og at jeg kunne
blive boende. Det kan jeg ikke takke nok for, siger han.

Bent Emil Hansen i en hyggestund
med Sus, der ikke viger mange
meter fra ham.
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TORVEDAGSNØGLER!!
Skulle du ligge inde med nogle
nøgler må de meget gerne afleveres til Torvedagsudvalget eller
smid dem i spanden i brugsen.
På forhånd tak.
Torvedagsudvalget

Mallevej 19 - Tlf.:22511542

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 , Vi skal selv medbringe
skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Udvalget.
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Kolde mursten og varme hænder går hånd i hånd
Stig Leerbeck skriver:

Det er svært at holde hænderne varme, når det trækker.
Så enkelt kan det siges, og derfor er mursten og kolde hænder ikke modsætninger,
men hinandens forudsætninger.
Lidt firkantet set kan man vælge to måder at spare på - enten ved at finde besparelser
på de løbende udgifter eller ved at investere og derved sikre lavere løbende omkostninger. Det sidste er ubetinget det mest visionære, men begrænses af regeringen og
KL's investeringsloft, som efterlader ca. 90 millioner kroner til investeringer pr. år i en
kommune som vores. Det betyder, at der skal prioriteres uanset hvad.
Med det nye budget fastholder byrådet kadencen på investeringer - ligesom de sidste
10 år med en betydelig vægt på nybyggeri udenfor Varde. Det er ellers ikke en opdeling, jeg bryder mig om. Har vi ikke alle del i Campus, i et nyt rådhus, ombygget borgercenter, specialpladser indenfor demens, døgnpladser og skoler?
Selvfølgelig har vi det.
Der skal investeres dér, hvor det giver mening, hvor behovene er nu og i fremtiden.
Som en del af skoleaftalen vil de kommunale bygninger, herunder Horne Skole, blive
gennemgået med henblik på, om bygningsmassen skal opgraderes, begrænses og
renoveres.
Resultatet skulle gerne blive færre, men både pædagogisk og energimæssigt klogere
kvadratmeter til lavere løbende udgifter. Hvis den
øvelse lykkes, vil der også blive flere midler til varme
hænder.
Stig Leerbeck

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
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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 forskellige 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.

Bemærk ændring i kontortid fra 1. Oktober 2017!!
Kontortid: mandage fra kl. 17.00 – 17.30
Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt.
ændringer i kontortid.
Følg os på www.horne-varde.dk/fritid eller Facebook
Evt. spørgsmål kan rettes til:
Hanne Burkarl
Maria Højager Ladekjær
Lene Jensen
Berit Gram

2094 0469
6093 1287
4025 4977
2122 6801

Eller mail til 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 hyggelig 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 drikkedunk 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.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
22

Horne Gymnastik og Fitness – 2017/2018
Mandag:

Tirsdag:

18.00 – 19.00
Styrk din krop
Anette og Lene
Start: 25. sep.
Fitnesslokale

Onsdag:
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, gymnastik og bevægelse
Anita, Lene, Brian, Helle, Botilde og Sia
Start: 27. sep
Horne Hallen

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

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

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: 19. sept.
Spinninglokalet i Horne
Hallen

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

Hold
Forældre/Barn inkl. T-shirt til opvisning

2017/2018
kr.
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

550,1.600,-

1/1 år kun fitnesslokale

Ekskl. spinning

200,-

Månedskort fitness

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,-

Ret til ændringer forbeholdes
Holdkontingenter skal være betalt senest 30. okt. 2017
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Horne Kirke har fået et Luther-træ
I hjørnet ved våbenhuset på Horne Kirkegård er plantet en lille hybrid-troldnød Diane.
Den kan blive op til fire meter høj og lige så bred. Kronbladene er kobberrøde og blomstrer i det tidlige forår, mens efterårsfarverne er røde og orange. Det er ikke kun en troldnød. Det er et Luther-træ, plantet i fællesskab af formand for menighedsrådet, Dorte
Bejder, og sognepræst Finn Pedersen, i anledning af 500-året for reformationen.
Ved plantningen fortalte Finn Pedersen om reformationen, som Martin Luther var ophavsmand til med sine teser på kirkedøren i Wittenberg.
- Teserne var startskuddet til opgøret og bruddet med den katolske kirke. Reformationen
var en tilbagevenden til Bibelen - renset for den katolske kirkelige omklamring i form af
den kanoniske lov og kirketradition og præstevælde, sagde Finn Pedersen og konkluderede, at reformationen var en kirkelig friheds- og frisætningsbevægelse.
Reformationen nåede til Danmark i 1536 og betød, at gudstjenesten blev holdt på dansk
mod tidligere latin, og at Luthers katekismus blev grundlaget for fortolkningen af kristendommen i den danske folkekirke.
Om baggrunden for at plante Luther-træer overalt i Europa - hovedsageligt ege- og frugttræer, sagde Finn Pedersen:
- Træer symboliserer håb. Luther skal have udtalt: "Hvis jeg vidste, at jeg skulle dø i morgen, ville jeg plante et træ i dag". Luther-træerne er også et vidnesbyrd om, hvordan
reformationen gennem historien helt op til i dag lever og virker der, hvor vi er. Usynlige
tråde forbinder os med vort udgangspunkt og minder os om, hvem vi er, og hvad vi tror
på.
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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

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet

Horne

- Gør det med et smil…

Husk vi har åben
Alle ugens dage
fra
8 - 20
Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde 75260144
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
26

Ny bolig?
Ingen kender
lokalområdet
bedre

Varde
v/Jesper Brorson Hansen
Torvegade 7, Varde

Tlf. 75212424
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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.

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

Har du set

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

www.horne-varde.dk i dag?
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horneposten@gmail.com

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
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Horne Idrætsforening´s Præmiespil
AUGUST

Nr.:

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

136
93
38
5
188
395

316
178
14
195
406

285
26
201
408

51
236
436

84
241
507

86
266
513

144
274
551

155
315
592

163
336
595

181
345
685

Det var så 11. og næstsidste trækning på gule kort.
Sidste trækning foregår søndag den 24 september.
Igen i år vil vore sælgere komme rundt til samtlige husstande i Horne sogn og
sælge de nye Præmiespil i oktober.
De udtrukne numre kan også ses på Hornes hjemmeside under fritid/Horne Idrætsforening/Præmiespiludvalget.

horne-varde.dk
OBS

Stof til næste udgave af HornePosten

SENEST 4. NOVEMBER
horneposten@gmail.com

HIF

REVY
D. 4. NOVEMBER
2017
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KIRKETIDER 2017
Søndag

24. sept.

10.30 (Høstgudst.)

15. søndag efter trinitatis

Søndag

01. okt.

09.00

16. søndag efter trinitatis

Søndag

08. okt.

10.30

17. søndag efter trinitatis

Søndag

15. okt.

09.00

18. søndag efter trinitatis

Søndag

22. okt.

Ingen

19. søndag efter trinitatis

Søndag

29. okt.

09.00

20. søndag efter trinitatis

Søndag

05. nov.

10.30

(Alle Helgens Dag)

Søndag

12. nov.

09.00

22. søndag efter trinitatis

Søndag

19. nov.

Ingen

23. søndag efter trinitatis

Søndag

26. nov.

09.00

Sidste søndag i kirkeåret

Sognepræst Finn Pedersen,
Graver Kristen Krog,
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

Tlf.75 264055
Tlf.52 230085
Tlf.22 511542

Horne
Tømrerforretning ApS

OBS

Stof til Bladet
Husk Deadline

horneposten@gmail.com

Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde
Tlf. 75260214

*
*
*
*
*
*

BOLIGBYGGERI
INDUSTRIBYGGERI
LANDBRUGSBYGGERI
FRITIDSHUSE
REPARATIONSARBEJDE
PROJEKTERING AF BYGGERI

TILSLUTTET

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 40 19 92 14
Ingeniør: Morten Henneberg, 40 26 03 16
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Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

Vi udfører havearbejde, handyman opgaver, skadedyrsbekæmpelse og har
maskiner til udlejning.
Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til.
Se os på www.sanatit.dk
Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.
Mobil
Karl Brian
26209096
21820340
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AKTIVITETSKALENDER

2017

September
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. 18.30-01.00: Høstfest i Horne Hallen med Alley Cats, Høstfestudvalget
Oktober
01. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
07. kl. 09.00: Årsmøde i 4H på Horne Skole, 4H Horne
09. kl. 14.00: Foredrag om SOS Børnebyerne på Hornelund, Horne Pensionistforening
09. kl. 19.00: Gi´ en hånd til kandidaten, Møde med Stig Leerbeck Horne Kro.
10. kl. 15.30: Betaling for snerydning i brugsen, Horne Sogneforening indtil kl. 17.30
11. kl. 19.00: Sangaften på Horne, Hornelunds Venner
16. kl. 14.00: Foredrag, musik og sang på Hornelund, Horne Pensionistforening
23. kl. 14.00: Rejseforedrag til Pakistan på Hornelund, Horne Pensionistforening
24. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallens mødelokale, Horne Støtteforening
28. kl. 10.00: Halloween på Dejgårdsvej, 4H Horne
November
04. kl. 19.30 Revy HIF
05. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
06. kl. 14.00: Tøjfremvisning på Hornelund, Horne Pensionistforening
08. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
08. kl. 18.00 Valgflæsk af Stig Leerbeck på Horne Kro, Kirsten + Mad og Mænd serverer
10. kl. 20.00: Aktiv nat på skolen, 4H Horne
13. kl. 14.00: Foredrag om fire årstider på Hornelund, Horne Pensionistforening
15 kl. 19.00 Generalforsamling, Horne IF
20. kl. 14.00: Foredrag om rejse til Indien på Hornelund, Horne Pensionistforening
25. kl. 10.00: Julemarked på skolen, 4H Horne
26. kl. 14.00: Julemarked på Hornelund, Hornelunds Venner, slut kl.16.30
27. kl. 14.00: Fortælling og musik på Hornelund, Horne Pensionistforening
29.
Julemarked på Horne Kro, Familie og Fritid
December
02. kl. 09.00: Fællesjagt, Horne Jagtforening
03. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
04. kl. 14.00: Foredrag om søn af fjenden på Hornelund, Horne Pensionistforening
06. kl. 14.00: Gudstjeneste i kirken, Hornelunds Venner
08. kl. 17.00: Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne
11. kl. 14.00: Juleafslutning på Hornelund, Horne Pensionistforening
13. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
17.
Juleoptog, Sogneforeningen.
17.
Brugsen byder på gløgg og æbleskiver
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AKTIVITETSKALENDER
Januar
07. kl. 09-12:
07.
10. kl. 19.00:
13. kl. 09.25:
15. kl. 14.00:
22. kl. 14.00:
29. kl. 14.00:
Febrruar
02. kl. 19.00:
04. kl. 09-12:
05. kl. 14.00:
10. kl. 09.25:
12. kl. 14.00:
14. kl. 19.00:
19. kl. 14.00:
26. kl. 14.00:
Marts
04. kl. 09-12:
05. kl. 14.00:
12. kl. 14.00:
14. kl. 19.00:
24.
April
11. kl. 19.00:
Juni
03.-10:
August
31.

2018

Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Åben Fitness i Hornehallen
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner

Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25.

Cabaret på Hornelund, Horne Pensionistforening
Foredrag om livet, Hornelund, Horne Pensionistforening
Foredrag om borgmesterlivet, Hornelund, Horne Pensionistforening
Jagtforeningens Generalforsamling på Horne Kro
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Livshistorier på Hornelund, Horne Pensionistforening
Jagtforeningen Gule ærter. Mødested: Horne Stadion
Foredrag om vej til forstanderjob på Hornelund, Horne Pensionistforening
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Underholdning på Hornelund, Horne Pensionistforening
Foredrag om købmandsliv, Hornelund, Horne Pensionistforening
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Foredrag om Syvkanten på Hornelund, Horne Pensionistforening
Generalforsamling og banko på Hornelund, Horne Pensionistforening
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Gymnastikopvisning i Horne Hallen
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Sportsuge, Horne Idrætsforening
Brugsen holder grillarrangement

HORNEPOSTEN DEADLINE 2017
Udgave 355: DEADLINE 04. november

NYTTIGE
www LINK´s

horne-varde.dk
horne-tistrup-skolerne.dk
hornesognearkiv.dk
issuu.com/arkiv
arkiv.dk

udgives. 17. november

Hornes officielle hjemmeside.
Skolesammenslutningen Horne-Tistrup.
Sognearkivets officielle hjemmeside.
Sognearkivets lokalhistoriske publikationer.
Arkivalier og billeder fra danske sognearki-
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SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation og vognmand

Sdr. mallevej 15

Horne

6800 Varde

Tlf. 75260163 www.sdr-malle.dk

Husk at støtte de sponsorer
der støtter HORNEPOSTEN

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