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Mange borgere har arbejdet målrettet på at få to blomster til sognet i forbindelse med projekt Blomstrende Landsby. Målet er nået, og flaget med
de to blomster bliver hejst i forbindelse med juleoptoget søndag den 17.
december med deltagelse af både Varde Garden og julemanden.

ønsker læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne
en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR
Næste nr. af Horneposten har deadline d. 27. jan.- og udkommer d. 9. feb.

horneposten@gmail.com
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Julegaverne køber vi naturligvis hos
HORNEPOSTENs ANNONCØRER
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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God mad og julemarked

Husk Familie&Fritids julemarked
onsdag den 29. november kl. 18.30 på Horne Kro

Der bliver serveret en dejlig menu, som Jeanette tryller frem.
Pris for medlemmer 100 kr. Pris for ikke medlemmer 130 kr.
Og så er der julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel.
Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i boderne vil der være amerikansk lotteri med gode gevinster, så husk endelig nogle 20’ere og 10’ere. (3 lodder for
10 kr. og 7 lodder for 20 kr.)
Ønsker du en bod på markedet, så skal du give besked senest den 24. november 2017.
Kontakt Mamse Pontoppidan på mail: Bjerremose@hotmail.com
Tilmeld dig til denne aften senest den 26. november 2017 til Ruth Jensen på mail:
jensen.egehave@bbsyd.dk Eller på mobil nr.: 30260878
Vi glæder os til at se jer alle.

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
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FAMILIE & FRITID
skal på tur
Vi har planlagt et besøg med rundvisning på BouMatic i Skjern. Arrangementet finder sted tirsdag den 16. januar 2018.
Vi mødes på Brugsens P-plads kl. 18.15 og
fylder bilerne op. Da der er et loft på 30 deltagere, er det nødvendigt med tilmelding. Alle interesserede m/k kan tilmelde sig til:
Else Jochumsen på mail jochumsen@bbsyd.dk
eller på mobil 29901407 Vent ikke for længe – først til mølle !

Forny forårsgarderoben!

Tirsdag den 20. marts 2018 arrangeres et aftenbesøg hos SØS i Ølgod.
Her får du/I en fantastisk mulighed for at få nyt, lækkert forårstøj til en god pris.
Tag med og gør en god handel!
Nærmere oplysninger om arrangementet i næste
HornePosten.
OBS!!
Hvis du ønsker at købe medlemskort til Familie&Fritid, så kontakt
Ruth Jensen på mobil 30 26 08 78 efter kl. 17.

Frivillige gør en STOR indsats
Kæmpestor tak til alle frivillige, som i 2017 hjalp sogneforeningen med vedligehold af
torvet og de grønne områder, plejning af Vikingelunden og Vikingestien og rengøring i
toilethuset. Tak til de mange, der bakkede op om ”Giv en hånd til dit nærområde”. Det
var helt fantastisk, hvad der blev nået på de 2½ time samtidig med, at det var hyggeligt og sjovt.
Tak for hjælpen ved diverse arrangementer og med opsætning og nedtagning af julebelysningen. Tak for lån af traktor, vogn, lift m.m.
Tak for opbakningen til vore arrangementer – generalforsamling, Sankt Hans, æblepressedag, indvielse af grill-hytten og juleoptog.
Tak for samarbejdet omkring snerydning og græsslåning i Vikingelunden.
God jul og godt nytår til alle vore hjælpere.
Horne Sogneforening
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Husk 4H
julemarked
lørdag den 25. november
fra kl. 10.00 til 16.00
på Horne skole
i natur- og tekniklokalet.
Julehygge og salg af bagværk, syltesager,
nykogte klejner, jule- og adventsdekorationer,
malede sten og striknisser, kaffe og nybagte
vafler.
Støt Horne 4H
- vi ses

Generalforsamling i Horne Gymnastik og Fitness
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 27. feb. 2018 kl. 19.00
i hallens mødelokale. Vi giver kaffe med brød.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før.
HGF/Lene Jensen

Generalforsamling i Horne Sogneforening
Horne Sogneforening afholder generalforsamling
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 på Horne Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden Keld Jochumsen – jochumsen@bbsyd.dk
i hænde senest 14 dage før.
Alle er velkommen - Horne sogneforening
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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.

HUSK
GENERALFORSAMLING I HORNE JAGTFORENING
FREDAG D. 2 FEBRUAR KL 19.00
PÅ HORNE KRO
VI SES
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Julebadminton
Den 2., 3. og 4. juledag er alle, der har lyst til at spille badminton,
velkomne til at benytte banerne i hallen fra kl. 9.00 – 12.00.
Der er fri adgang.
Glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget

Nytårskur
Traditionen tro afholder vi nytårskur den 1. januar
fra kl 17 – 19 i Horne hallens mødelokale.
Mød op og spis frikadeller og stuvet hvidkål til en 50er, og samtidig
vil vi ønske hinanden godt nytår.
Ingen tilmelding.
Vel mødt.
HIP
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JULEOPTOG I HORNE
søndag den 17. december 2017 kl. 15.00
Kom til juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen.
Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen.
I anledning af at Horne er blevet en Blomstrende Landsby og har fået
tildelt 2 blomster, markeres dette med flaghejsning på hjørnet af
Kirkebakken/Hornelund.
For at gøre dagen ekstra festlig opfordres sognets beboere til at hejse flaget.
Varde Garden slutter af med julemusik ved Hornelund Plejecenter.
Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn.
Vel mødt. Horne Sogneforening

Juleoptog slutter med udenlandsk julefest
I de senere år er der flyttet en række udlændinge til Horne Sogn. Nogle har købt hus,
andre har lejet sig ind, og nu giver Horne Idrætspark de ”gamle” Horneborgere og de
”nye” Horneborgere mulighed for at mødes til fest og snak.
Det sker i forlængelse af juleoptoget søndag den 17. december. Klokken 17.00 er
der udenlandsk juletræsfest krydret med lidt dansk i Horne Hallen på initiativ af Ulla og
Thorkild Lindvig og arrangeret af fire udlændinge med Jasmine fra brugsen i spidsen.
- Vi håber, at rigtig mange deltager i festen. Det bliver helt sikkert en oplevelse, da den
ukrainske julemand er i blåt tøj og har en nissepige med. Vi ser det som et integrationsprojekt, da ”nye” og ”gamle” beboere får lejlighed til at lære hinanden at kende, og da vi
kan vise, at vi vil udlændinge i vores sogn, siger Ulla Lindvig.
Programmet er udarbejdet i et samarbejde mellem Ulla og Thorkild samt Jasmine, Natalia, Antra og Kasia, og det er:
Kl. 17.00: dansk omkring juletræet med besøg af en julemand og nissepige.
Kl. 18.00: spisning – noget dansk mad blandet med noget udenlandsk mad.
Prisen for arrangementet er 80 kroner for voksne og 50 kroner for børn.
Tilmelding til hallen på tlf. 75 26 03 52 eller 20 32 73 52 senest den 10. december.
Vel mødt

Horne Sognearkiv holder åbent:

1. og 3. tirsdag i måneden, fra kl. 15 – 17. – samt efter aftale
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Så er det tid til årets

JULETRÆSFEST
den 8. december
15:30 - 19:00

Vi starter i kirken med et Luciaoptog i samarbejde med
Myretuen og fortsætter derefter i hallen til juletræsfest, julehygge, tombola og fælles aftensmad.
Der er mulighed for at bestille risengrød til 20 kr. pr. portion
eller lasagne og salat til 50 kr. pr portion. Madbilletter bestilles hos Gitte Schou til: schou_gitte@hotmail.com
eller 29451424 senest den 4/12. Husk at skrive antal, og
hvad man ønsker at spise.
Entré er 25 kr. for alle på 3 år og derover, som betales i
døren sammen med maden.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag
sammen med jer alle.
Menighedsrådet, Sogneforeningen,
HGF, Spejderne og HIF

- du kan finde Horne på
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BRUGSEN ER I JULEHUMØR
Julen står for døren, også i din Dagli` Brugs. Der vil fra den 1. december – den. 24.
december være dagtilbud. Ugeoversigten over tilbuddene kan hentes i butikken ugen
før. Alle medlemmer kan forudbestille og betale en Cherry Valley and på 3200 gr. til
88 kr. Bestillingen skal afgives i Brugsen senest den 11. december.
Anden skal hentes i Brugsen den 17. december. Prisen vil derefter være 140,-.
Til alle børn: Kom og hæng din julesok op i Brugsen. Julemanden kommer hver dag
fra den 1.- 24. december og lægger lidt julegodter i din sok. Du er velkommen til at
tømme din sok hver dag.
I forbindelse med juleoptoget den 17. december vil Brugsen igen i år være vært med
æbleskiver og gløgg. Kom ind i varmen og få gløgg og hygge sammen med Horneborgerne. Der er plads til mange i baglokalet. Martin vil inden optoget uddele nissehuer til børn, som deltager i optoget. Husk også at tage mor og far med.
Brugsen holder åbent året rundt fra 8-20 dog undtaget:
24. dec.:

kl. 8-14

25.dec.:

kl. 8-18

31.dec.:

kl. 8-16

01.jan.:

kl.12-20

Mangler du stadig at blive tilmeldt sms-ordningen, hvor du jævnlig får ekstra gode
tilbud via sms, så nævn det ved kassen, og du bliver tilmeldt.
TUSIND TAK til alle jer kunder som trofast bakker op om
vore arrangementer og handler i Brugsen.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår.
Martin, personalet og butiksrådet.
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Åbent Hus på Hornelund Ældrecenter
lørdag den 20. januar kl. 9.30 – 11.30
med fokus på ledige lejligheder.
Hornelunds Venner vil gerne skabe opmærksomhed om de ledige lejligheder på Hornelund Ældrecenter og på Rolighedsvej.
Derfor holder vi dette ”Åbent Hus” – arrangement i samarbejde med kommunen.
Denne formiddag vil der være en repræsentant fra kommunen til stede, som kan
besvare spørgsmål og rådgive om økonomi, visitering og meget mere.
Ligeledes vil en medarbejder på Hornelund være til stede, som kan fortælle om de
praktiske forhold i huset. Man kan altid henvende sig til:
Marianne, som er leder på Hornelund, på telefon nr. 20343698 eller
Formanden for Hornelunds Venner Svend Bruun telf. 81714366
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

Horne Kro byder på mad og musik
Bjørn og Okay kommer igen til Horne og spiller op til dans.
Den 2. februar 2018
Med venlig hilsen
Jeanette og René
Horne Kro
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SNART I DIN POSTKASSE……
OMDELT SPONSORKORT PÅ KØB AF JULETRÆ
DERVED KAN DU STØTTE UDLANDSTUR TIL HOLLAND I 2018
FOR U12+13 HTS UNGDOMSFODBOLD HOLD

PRIS 200 KR PR. TRÆ
HTS UNGDOMSFODBOLD HOLD
MODTAGER 50 KR. PR. KØBT TRÆ
HTS TAKKER FOR DIN STØTTE

EFTERLYSNING
Da den ene af vores to dygtige bæverledere har valgt at læse i Odense fra nytår, mangler vi akut en ny leder, der har lyst til at hjælpe Nadia med opgaven. Børnene er 6-7 år
gamle, og møderne holdes hver tirsdag kl. 15.30 – 17.00.
Hvis mødetidspunktet kniber, men lysten er der, er vi naturligvis til at snakke med ift.
ændring af dette.
Kontakt bæverleder Nadia Huber på tlf. 42783914, eller
gruppeleder Jesper Simonsen på tlf. 20221202, eller mød
meget gerne op til et bævermøde og lær den lille flok af søde
bæverunger at kende, før du bestemmer dig.

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Har du set

www.horne-varde.dk i dag?

Kære forældre og borgere i Horne
Fra august 2018 tager vi hul på den nye struktur med Horne
Børneby, Thorstrup Børneby og Tistrup Skole - alt sammen
under en fælles ledelse.
Hovedparten af bestyrelserne fra Horne-Tistrup Skolerne, Thorstrup Skole, børnehaven Regnbuen og børnehaven Trinbrættet har været samlet for første gang. Vi fik hilst
på hinanden og havde efterfølgende en positiv og konstruktiv dialog om det kommende samarbejde. Der var bred opbakning til at samle alle kræfter i arbejdet på at skabe
en ny, stærk institution til gavn for hele lokalområdets børnegruppe.
I forhold til strukturen Horne Børneby er der en naturlig bekymring for børnetallet. På
nuværende tidspunkt ligger børnetallet omkring 100. Der kan hurtigt ske ændringer i
begge retninger, og derfor følger vi naturligvis tallene tæt. Vi har heldigvis haft mange
storke på gavlen de seneste år, og det er vi glade for.
Alle skoler har elever, som flytter til skolen, og elever, som flytter fra skolen. Vi ved, at
det bliver debatteret en del i Horne for tiden. Da der er usikkerhed om, hvor mange
elever, det drejer sig om, er de faktiske tal for Horne Skole her:
Skoleåret 16/17: 3 elever ind – 4 elever ud
Skoleåret 17/18: indtil videre: 1 elev ind – 4 elever ud.
Vi har også elever, der kan have behov for et speciel skoletilbud. Dette foregår altid i et
samarbejde med forældrene.
Vi vil det gode samarbejde og dialogen. Vi laver hver dag god skole og har heldigvis
en fantastisk opbakning fra vores forældre – vi skal holde fast i det hele! Husk, at det
er vores positive fortælling om by og skole, der er med til, at vi vælges til!
Med et børne- og elevtal omkring 100 er der bestemt brug for, at alle gode kræfter taler
byens institutioner op.
Vores dør står altid åben – kom og tal med os, vi giver en kop kaffe.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Ole Holm Johansen &
Anne Øbo.
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Få juletræet leveret lige til døren i december - fæld selv
Kunne det være rart at slippe for at skulle ud og finde juletræet lige op til jul, så kom og
mærk træet nu og vi sørger for resten.
Træet vil være ny-fældet og leveres i net.
Prisen er kr. 150,00 som betales ved udtagningen via mobilepay. Leveringen er gratis.
Åbningstider:
Weekenderne fra uge 47 kl. 9 – 15.30 eller ring på tlf.
40560166 for anden aftale.
Levering:
Vælg mellem følgende datoer:
Lørdag d. 2/12
Søndag d. 17/12
Torsdag d. 21/12
Der er også mulighed for fæld selv fra uge 47.
Annette og Knud Ejnar Christensen
Sdr. Mallevej 9, 6800 Varde
Tlf. 40560166

horneposten@gmail.com
Veteranerne sluttede som nummer fire
I år sluttede veteranholdet på 4. pladsen i den private fodboldturnering. Esbjerg IF 92 vandt suverænt turneringen med kun to nederlag undervejs, men
det ene nederlag blev indkasseret mod Horne, der vandt så sikkert som 5-0.
Veteranerne sluttede af med en tur i Parken for at se Danmark mod Rumænien, og de er nu gået på en velfortjent ferie i tre måneder indtil nytår.
Da er der traditionen tro
fodboldtræning 1. januar kl. 14.00
Træningen er for alle såvel veteraner som senior-, ungdoms- eller gamle spillere, der er
hjemme på juleferie.
Vi ses til en hyggelig eftermiddag.
Gunnar Ditlevsen
Holdleder
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Fælleshaverne bærer frugt
Der sker store fremskridt i fælleshaverne i Horne – et projekt, som 4H og skolen
samarbejder om med hjælp af mange frivillige.
Vi har nu høstet alle de dejlige grøntsager og bær, så nu skal der bages, brases,
syltes og smages. Tak for det gode samarbejde, vi har med skolens lærer,
pædagoger og pedel.
Her i efteråret skal vi lave insekthotel sammen med en naturvejleder fra 4H, og vi
skal tømre nogle fuglekasser sammen.
Vi skylder stor tak til Fonden til Horne sogns Forskønnelse for de dejlige borde/
bænke sæt med tag.
Tak skal også lyde til de forældre, der ofrede en torsdag/lørdag og gav en hånd
med ved klargørelse og stenlægning af pladserne, hvor vi skal have redskabsskuret, hønsehus og bålplads, samt satte et hegn op. Tak for fliser, granit til bålplads
og for lån af maskiner, og tak til dem, der kom med mad, så vi alle klarede strabadserne.
TUSIND TAK ALLE SAMMEN.

Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 27. JANUAR horneposten@gmail.com

Madskolen så og smagte grise
4Hs madskole i Horne havde i år svin på programmet. Vi besøgte Erik Winter Andersen, der har en grisegård, så børnene fik set, hvordan grisen lever fra undfangelse til
slagteri.
Vi fik en hel gris, som børnene så skulle partere sammen med Hans, og vi lavede alt
det mad, man kan lave af en gris. Vi serverede et udsnit af det hele på forældredagen.
Vi havde en rigtig dejlig uge i sommerferien.
Stor tak til vore hovedsponsorer på madskolen samt til Erik Winter Andersen, Naturmælk, Tove og Torben Ellegaard, Frede Holm, Hans Guldager og alle frivillige, der
gav en hånd med på madskolen. Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre.
Tusind tak.
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Horne Skole levede livet som på
Luthers tid
Uge 44 har været rammen om en fantastisk emneuge
om Reformationen på Horne Skole. Alle elever har
været delt i fire hold på tværs af klasserne – store og
små imellem hinanden. Vi var hver morgen i kirken,
hvor vi sang salmer og fik en oplæsning om Luther.
Gennem ugen har børnene arbejdet i fire forskellige værksteder: Luther mellem to kirker, Luther mad og drikke, bogtrykkerkunst samt teser, børneliv på Luthers tid. Nogle af
resultaterne vil I kunne se på billederne, de har bare været gode!
Fredag sluttede det hele med en fest med 80 munke i dragter, der var lavet i løbet af
ugen på de forskellige hold. Gymnastiksalen var bygget om til en borg, og gennem hele
salen var der dækket et langbord, hvor vi alle skulle sidde og spise. Der blev bedt bordbøn og serveret mad, der var lavet i løbet af ugen. Undervejs holdt vi en pause i middagen, hvor der tovtrækning, og her blev der kæmpet. Så var der læseteater og dessert,
inden hele herligheden sluttede med en bordbøn. Det var en fornøjelse at opleve alle de
glade munke/børn til festen.
Det har været en gennemarbejdet uge, hvor alle har været aktive og optaget af
historien. En på alle måder en virkelig god oplevelse.
Tak til menighedsrådet for lån af kirken og til Roma, som så smukt kunne hjælpe
os på vej med det musikalske.
Foto fra emneugen kan ses på skærmen ved Brugsen

www.hornesognearkiv.dk
Sangaftener på
Hornelund
Datoerne i 2017-18 er:
13. december – 10. januar –
14. februar – 14. marts 11. april.

Hornelunds Venner

Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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HORNE 4H TAKKER
Efter et veloverstået årsmøde vil Horne 4H sige tusind tak til nedennævnte personer,
forretninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte i form af kontanter eller
gevinster til vort bankospil.
SPONSORER 2017:
SDR. MALLE MASKINSTATION
BOUNUM MASKINSTATION A/S
DAGLI`BRUGSEN HORNE
HORNE TØMRER -FORETNING
BOUMATIC A/S SKJERN
HORNE IDRÆTSPARK`S CAFETERIA
TISTRUP – BOUNUM SMEDE OG MASKINFORRETNING
FARMORS UNIVERS v/Anette Stald.
MEKANIKER Anders Jensen.
HORNE AUTOVÆRKSTED v/John Borg
10-20-30 v/Andrea Kristiansen Henne Strand.
HORNE KRO v/Jeanette og Rene Cassøe.
MÆLKEVEJENS ZONETERAPI v/Gunhild Lauersen
LUNDAGERVEJENS VINDUESPUDSER v/Frank Hansen
”BRUHN” TISTRUP SKO OG TØJ.
TUPPERVARE v/Doris Kristensen.
GF HAVEMØBLER OG DESIGN v/Frederik Lauridsen
FODPLEJEN I HORNE v/Linda Møller.
Horne 4H ønsker alle en

glædelig jul samt et godt nytår
med tak for det gamle.

IDRÆT OM DAGEN

75 29 90 92

Kom frisk hver ONSDAG fra
kl. 9.00 og få rørt, styrket og
strakt alle musklerne…

Storegade 19
6862 Tistrup

SKO DAMETØJ HERRETØJ
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AFTENSKOLEN TILBYDER:
Ryg og stabilitetshold (10 gange)
Start torsdag d. 4. jan. kl. 18 – 19.30 i Hodde/Tistrup hallen
Vild m/dans begyndere og let øvede (10 gange)
Start søndag d. 7. jan. kl. 18 – 19.30 på Horne Skole
Vild m/dans øvede (10 gange)
Start søndag d. 7. jan. kl. 19.45 – 21.30 på Horne Skole
Yoga (10 gange)
Start tirsdag d. 9. jan. kl. 16.30 – 18.00 på Sig/Thorstrup Skole
Gospel (15 gange)
Start tirsdag d. 9. jan. kl. 19.30 – 21.30 i Tistrup Kirkehus
Smid julesulet med livstilsændring (10 gange)
Start torsdag d. 11. jan. kl. 17.00 – 18.00 i Hodde/Tistrup hallen
Knipling (7 gange)
Start onsdag d. 31. jan. kl. 14.00 – 16.45 på Nordenskov Skole
Start onsdag d. 31. jan. kl. 19.00 – 21.45 på Agerbæk Skole
Start torsdag d. 1. feb. kl. 15.00 – 17.45 på Hjemmet i Horne
Start torsdag d. 1. feb. kl. 18.30 – 21.15 på Hjemmet i Horne
BH syning
Weekenden d. 17. og 18. feb. kl. 10.00 – 16.00 på Horne Skole
Tilmelding eller spørgsmål til Henriette 3195 4269 / henrietteoghajse@gmail.com
Horne – Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole
ønsker glædelig jul samt godt nytår. Tak for opbakningen i 2017.

Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

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 har man på Horne Stadion kunnet se vores serie 4-fodboldherrer spille
med trøjer sponseret af
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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 udstedes gavekort (julegaveidé).
Ses vi til julemarkedet på Horne Kro den 29. november?
Klinikken holder lukket fra den 18. december – 4. januar,
så bestil tid til fodbehandling før jul i god tid.
Glædelig jul og godt nytår.
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Brug din stemme til kommunalvalget
21. november bliver vi alle bedt om at gå til stemmeurnerne og vælge det byråd,
der skal styre Varde Kommune de næste fire år.
Ved valget for fire år siden opnåede stemmestedet på Horne Kro en stemmeprocent på
79,14. Det var højt - ikke den højeste i kommunen, men pænt over gennemsnittet på
73,39 procent. Og det var rigtigt set!
I et lille lokalsamfund har vi ikke råd til at blive hjemme på sofaen. Indflydelse på sammensætningen af det kommende byråd er afgørende for
vores fremtid.
Så mød op på Horne Kro tirsdag den 21. november.

Benyt din demokratiske ret og stem!
Med venlig hilsen
Stig Leerbeck
medlem af Varde Byråd (V)

Brug din ret og pligt til at stemme
-også denne gang ved kommunalvalget d. 21. nov.
Uanset hvilken politiske retning man hælder til, så er det altså ikke uden betydning om
man stemmer eller ej, da slet ikke ved et vedkommende valg til et byråd som tager beslutninger tæt på borgerne. I Horne, såvel som i alle de andre ”små” oplandsbyer og
områder, er det så meget desto mere vigtig, at vi gør vores indflydelse gældende og
dermed menes, at vi forsøger at blive repræsenteret i byrådet. Stig Leerbeck har været
Horne´s stemme i Varde byråd de seneste 4 år, han forsøger igen om han kan få fire år
mere med indflydelse. Jeg har fulgt en del med i, hvad han har bedrevet i de første 4 år
hvor han har været Hornes stemme i byrådet, via læsning og ikke mindst ved kig på live
udsendelserne fra byrådsmøderne. Mange har sikkert ligesom jeg, sagt til sig selv, at
hvis ikke han levede op til de forventninger vi havde til ham, ja så skulle han ikke få vores stemme næste gang. Forventninger om at han ville tale Hornes sag og holde sig
selv oppe på hvad han har lovet os og sig selv. Fakta er at Stig Leerbeck med stor energi har kæmpet for, hvad han lovede og især omkring skolerne, og vores i særdeleshed.
Han har en stor og beviselig andel i, at vi beholder vores skole. Jeg stemmer uden bekymring på Stig Leerbeck også denne gang. Det er naturligvis en privat sag hvor man
sætter sit kryds, men det er vigtigt at Horne også markerer sig i byrådet de næste 4 år.
Hvis vi sætter krydset det rigtige sted, så er vi også i byrådet i den næste periode.
Kurt B.
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Horne hejser nyt flag med fuld musik...
Mange borgere har arbejdet målrettet på at få to blomster til sognet i forbindelse med
projekt Blomstrende Landsby. Målet er nået, og flaget med de to blomster bliver hejst i
forbindelse med juleoptoget søndag den 17. december med deltagelse af både Varde
Garden og julemanden.
Blomstrende Landsby er et europæisk projekt med DGI som dansk tovholder, og ideen
med det er at give borgerne en indsigt i, hvad sognet rummer, og at give dem mulighed
for at tage del i den fremtidige udvikling.
En rapport på 35 sider med diverse bilag, som kan ses på www.horne-varde.dk, er resultatet af to års arbejde af en række borgere, og arbejdet var så godt, at DGI-konsulent
Mette Børgesen og Poul Verner Christensen fra følgegruppen kom en oktoberaften med
det glade budskab, at Horne kan profilere sig med to blomster.
- Materialet er et godt forarbejde til den kommende udviklingsplan for sognet, siger formand for sogneforeningen, Keld Jochumsen, der sammen med Dorthe Bejder og Leif
Sønderskov tog initiativ til blomster-projektet.
Af materialet fremgår det, at Horne Sogn har noget for enhver med ikke færre end 25
foreninger og grupper med aktiviteter, med 63 erhvervsdrivende og med mange samarbejder ud af sognet.
En større spørgeskemaundersøgelse viser da også, at borgerne i vid udstrækning er
glade for at bo i Horne – 93 procent siger glad eller meget glad, og at de er aktive i fritiden – 91 procent er medlem af en eller flere foreninger. 43 procent siger, at de tit eller
meget tit er med til at arrangere aktiviteter, og 69 procent er klar til at sige ja, hvis de
bliver bedt om at give en hjælpende hånd. DGI-repræsentanterne bed mærke i den store
hjælpsomhed og opfordrede foreningerne til at finde en model, så de kan gøre brug af
borgernes udstrakte hænder. De roste også formandsmøderne, som udviklingsrådet står
for – møder med deltagelse af formænd og udvalgsmedlemmer, som orienterer hinanden om arbejdet, og som drøfter fælles initiativer.

Poul Verner Christensen
og Mette Børgesen kom
med blomster og var på
byrundtur.
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Regnbuen inviterede til morgenhygge

Forældrene til børnene i Regnbuen var torsdag den 12. oktober fra kl. 7.00 inviteret på
morgenkaffe i forbindelse med børnenes afsluttende høstprojekt. Der blev blandt andet serveret børnenes eget hjemmelavede marmelade og lækre boller.
Det var en super hyggelig måde at starte dagen på.
– Et barn sagde: " kommer mor igen i morgen? Det var hyggeligt".
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SFO Myretuen holdt ”Genfærdene” væk!
Halloween er det skotske ord for allehelgensaften.
Datoen er den 31. oktober, hvor kelterne mente, at de døde rejste sig fra graven for at hjemsøge de levende og finde vej til
dødsriget.
Kelterne tog traditionen med sig til USA i 1800 tallet.
Kelterne klædte sig ud, for at genfærdene skulle tro, at de også
var døde hjemsøgende ligesom dem og derfor ville lade dem
være i fred.
Hvad har et græskar så med sagen at gøre? Græskar med lys
har en særlig betydning. Man troede faktisk, at en hovedløs mand ville rejse sig fra graven og hugge hoveder af levende og sætte det på sig selv. Derfor skar man græskar og
satte det ud på gravstederne med lys i for at skræmme den hovedløse mand væk.
I Horne SFO vil man også være med til at snyde og skræmme genfærdene.
Halloween i SFO Myretuen
Børnene forberedte Halloweenfest i uge 43. Her skar man massevis af græskar, lavede
uhyggeligt pynt og lygter til den store dødsfest.
Uhhhhh…..sikke et uhyggeligt arrangement, det var.
Døde børnemumier, hekse, edderkoppepiger, Zombier med mere mødte op til Halloween i SFO´s mørke festlokaler.
SFO børn og voksne stod sammen mod de onde kræfter. I Horne SFO ville man også
være med til at snyde genfærdene. Der blev spist en masse ulækker mad og drukket
blodrige drikke, så det så ud til, at genfærdene fra kirkegården lod dem være i fred.
For i år i hvert fald.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
23

Det var igen en festlig revyaften
En festlig revyaften starter med fællesspisning, hvor man til en
fornuftig pris kan indtage også i år en fornuftig menu kreeret af
Ulla og hendes medhjælpere i køkkenet. ”Tak for mad”.
I pausen var der så mulighed for at købe kaffe med kager med
mere. Hele aftenen var der adgang til øl og vand.
Et sådan tilbud danner rammerne for en hyggelig aften i et glad selskab, og stemningen stiger mange grader, når der bliver skruet op for hovedretten, som i år var HIF`s
58ende revy, en revy, som levede op til tidligere revyers præstationer. Der var syv
aktører på scenen, hvoraf de fleste var gamle, garvede revy-udøvere, men også en ny
havde trængt sig på, selv pianisten kunne ikke holde sig tilbage og brød ud i sang flere
gange.
Vi blev godt underholdt af både sandfærdige stikpiller fra året og af internationale input, der også havde fundet vej til revyen. Tak for underholdningen. Vigtigst var da den
gamle ørn, ja det er Kurt Burkarl, der er tale om. Det er ham, der binder revyen sammen med udtryk, som minder om indstuderet stress, og om, hvor lidt aktørerne har
læst på lektien, og hvor håbeløst det er at nå det hele til premieren, men kære Kurt,
der er nu intet nyt under solen, sådan har det altid været, altså i alle de 57 foregående
revyer. Så hold fast i denne tradition, for en sådan aften har vi alle brug for.
Én af de sidste replikker var ikke uvæsenlig, for den lille, gamle ørn med det store hjerte for revyen i Horne sagde: Hvis I alle sammen kommer til næste år, så... Dette så
blev omgående vekslet til klapsalver.
Jeg tog efter revyen prompte en omgang i scenens baggård og takkede alle aktørerne
for en rigtig god aften og fortalte, at der var genvalg til dem alle. Jeg tror de tog mod
opfordringen, for man kan da ikke tage fejl af det store brede smil, alle havde på.
Når vi er nået hertil er der kun at sige til de, der snød sig selv for denne aften: fortvivl
ikke, for der bliver også en 59ende revy til næste år.
En trofast revy-publikummer
Leif Sønderskov

REVY no. 58
-blev en god revy ligesom de foregående syvoghalvtreds revyer i HIF. At det
kunne lade sig gøre endnu engang, skyldes en rigtig god opbakning fra et talstærkt
publikum, HIF og Revyholdet vil hermed sige mange tak for det, og håber at se jer
alle sammen igen. Tak til de mange der hjælper til, og ikke mindst tak til holdet der
gjorde det fantastisk, alt taget i betragtning.
Jeg er sikker på at der også til næste år kommer en revy i HIF…!
Instruktøren.
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Fodboldfolk blev hædret
Efter 35 års arbejde med fodbold i Horne IF kan Arne Albertsen
nu smykke sig med to sølvnåle – en fra JBU i region 4 og en fra
DBU Jylland.
Den sidste nål fik han i pausen i revyen af en repræsentant fra
DBU. Det kræver mindst 25 års uafbrudt frivilligt arbejde i en fodboldklub at få DBU-nålen, og det krav opfylder Arne Albertsen til
fulde, da han i 35 år har varetaget en lang række poster som
kampfordeler, dommerpåsætter, holdleder og altmuligmand til gavn for fodboldspillerne
– opgaver, som han stadig påtager sig.
Foruden sølvnålen fik han et partoutkort, som giver ham gratis adgang til samtlige fodboldbaner i Danmark fra Superliga til serie 6 samt en gratis billet til alle landskampe i
Danmark.
Årets navn blev Susanne Falk, Stundsig, som ikke kunne deltage i revy-aftenen og
derfor blev overrasket derhjemme med pokal og rosende ord for hendes store indsats
for fodbolden blandt andet som medlem af indefodboldudvalget, som en af de bærende
kræfter på fodboldskolen og en aktiv medspiller i indsatsen for at skaffe penge til ungdomsspillernes tur i foråret 2018 til Holland.
- Du er et rigtigt klubmenneske, sagde Heidi Poulsen.
Og samme betegnelse gav hun modtageren af årets ungdomspokal, Mads Jeppesen, der er målmand på HTS serie 1 og også var leder af sommerens fodboldskole
samt initiativtager til træning for alle klubbens målmænd.

Næste deadline d. 27. jan.
TAK fra høstfestudvalget
Vi vil rigtig gerne sende en stor tak til alle jer, der deltog i høstfesten som deltagere
eller hjælpere. Vi synes, det var et brag af en fest og glæder os allerede til 2018udgaven, som finder sted den 29. september.
Vi kan dog allerede nu afsløre, at entreen kommer til at stige lidt, hvis vi skal bevare
musikken på samme høje niveau.
Det bliver Alley Cats, der igen skal få stemningen i top.
Sæt x i kalenderen den 29. september 2018.
På gensyn – Høstfestudvalget
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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
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Ny bolig?
Ingen kender
lokalområdet
bedre

Varde
v/Jesper Brorson Hansen
Torvegade 7, Varde

Tlf. 75212424
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Kastanjetræ fuldender rondel
Regnen silede ned, og jordbunden i
Vikingelunden var temmelig svumpet.
Der skulle dog mere end vand og søle
til at holde borgerne væk fra indvielsen
af den nye grillhytte. 50+ i nogenlunde
samme aldersgruppe iførte sig gummistøvler og paraplyer og mødtes ved den
i flere år ufuldendte rondel af kastanjetræer. Sogneforeningen plantede det
manglende træ, inden grillhytten blev taget i brug.
Det er ikke et hvilket som helst træ, der nu øger børnenes chance for at samle kastanjer
med 9 procent, kunne formanden for sogneforeningen, Keld Jochumsen, fortælle.
- Træet begyndte i en urtepotte hos Bodil og Poul Vig i Tistrup. De forærede træet til
Bodils mor, Anne Uhre Schmidt, som senere gav det videre til sine naboer, Kirsten og
Poul Plauborg. De var ikke helt sikre på, at deres naboer, Gudrun og Aksel Pedersen,
var vilde med at få et stort træ tæt på, så de blev enige om at grave det op og plante det
på hjørnet ved indgangen til Vikingelunden. Nu er det blevet flyttet igen og fylder hullet i
rondellen ud.
Frederik Lauridsen havde rodskåret det nogle dage inden flytningen og kunne nøjes
med at fylde jord omkring træet. Manuel vanding var overflødig.
Lotte Andersen og Søren Dahl passede grillen under træplantningen, så der var varme
pølser og kolde øl til
deltagerne, som også
fik kaffe og kage i
hytten. De kunne
konstatere, at hytten
holder vand og vind
ude, og at den snildt
har plads til 50-60
borgere.
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NY I HORNE
Palletbiz i Horne er meget mere end paller
Palletbiz rykkede den 1. september til Horne fra Gørding og er kommet godt i gang i de
ledige fabrikslokaler på Stadionvej. Direktør Steen Rasmussen kan allerede nu konstatere, at virksomheden ikke blot har fået dækket pladsbehovet, men også har fået mulighed for en mere effektiv arbejdsgang end tidligere på grund af de gode forhold både
ude og inde med et stort produktionslokale og to asfalterede gårde til vareindlevering,
lager og udkørsel.
Der er opstillet en række træbearbejdningsmaskiner i fabriksafdelingen, hvor 12 medarbejdere, heraf inden længe en fra Horne, er beskæftiget med at producere specialemballage. Det er langt den største del af arbejdet på fabrikken.
- Almindelige paller udgør kun en lille del af forretningen. Vi får dem produceret i Polen, hvorfra de enten bliver kørt direkte ud til kunden eller til Horne for at blive delt op
og kørt ud til flere kunder. Vi køber og sælger også brugte paller, men de er bare på
gennemgang i fabrikken uden, at vi gør noget ved dem, siger Steen Rasmussen og
oplyser, at virksomheden inden længe etablerer en afdeling med reparation af brugte
paller.
De nuværende medarbejdere ventes at kunne klare reparationerne.
-- Vi har fået travlt efter efterårsferien, så måske bliver det nødvendigt at ansætte yderligere en-to medarbejdere, siger Steen Rasmussen.
Palletbiz fremstiller træemballage i mange forskellige former og størrelser til virksomheder først og fremmest i Danmark, men også i Polen og Tyskland.
- Vi udvikler mange emballager for at matche kundernes behov, og vi pakker også
varerne for nogle af kunderne. Nogle kunder køber for måske 100 kroner, mens andre
køber for 100.000 kroner. Vi sælger også trådbure, som bliver produceret på fabrikken
i Polen, siger Steen Rasmussen.
Der er fem ansatte på kontoret, heraf en fra Horne, som tager sig af både salg og kundekontakt, mens den overordnede administration med blandt andet indkøbsafdeling
har til huse i København.
På de næste sider er der mere om den nye trævirksomhed.

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
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Fakta om Palletbiz
Palletbiz blev etableret i Letland for 17 år siden, og samtidig etablerede Steen Rasmussen Esbjerg Træemballage. De to virksomheder arbejdede indenfor samme område og henvendte sig til de samme kunder. For to år siden fusionerede de to virksomheder, og Steen Rasmussen blev direktør for den danske division med nu produktionssted i Horne og den administrative del med blandt andet indkøbsafdeling i København.
Palletbiz har i alt 13 afdelinger på franchise-basis, som foruden i Danmark er placeret i
Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Steen Rasmussen er teknisk chef for alle afdelinger og hjælper med udvikling af specialemballager.

Steen Rasmussen og Josef fra Polen med nogle af de trækasser, der bliver produceret i Horne. Der er blandt andet tømrere, møbelsnedkere og metalarbejdere i
medarbejderstaben.
-se mere på næste side

Lopperne er på spil..!
Loppemarkedet på Hindsigvej 29, Horne har åben klokken 09.00
-12.00 hver den første søndag i måneden fra marts til december.
Med venlig hilsen
Lopperne
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Palletbiz

Nogle kunder har brug for mega lange paller. Det kan fabrikken i Horne også klare. De
færdige produkter kommer på lager under et halvtag, hvor de kan tørre helt, inden de
bliver leveret.

Borgere kan hente affaldstræ
I forbindelse med produktion af store paller og forskellige trærammer bliver der en del
affaldstræ. Det kan de lokale borgere få glæde af, da Palletbiz sælger store sække
med affaldstræ lige til at putte i brændeovnen.
- Vi har endnu ikke sat pris på det, men det vil være billigt. Borgerne kan komme med
deres trailer og få læsset en sæk på.
- Vi har også noget større stykker affaldstræ i containere. Det passer til måske fyret på
større gårde, og det kan hentes gratis, siger Steen Rasmussen.
Julegaverne køber vi naturligvis hos
HORNEPOSTENs ANNONCØRER
Husk at støtte de sponsorer
der støtter HORNEPOSTEN
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Horne Kirke
Julen 2017 - NYT TILTAG !!!

Lucia optog i Kirken, fredag d. 8. dec. kl. 15.30
Menighedsrådet er gået sammen med juletræsudvalget og SFO, om at få juletræsfesten
op at køre igen, med alt hvad der hører til.
Se andet sted i Horneposten for fuld program

Juleaftens Gudstjeneste
Tag hele familien med til Gudstjeneste
D. 24 dec. kl. 14
Vi pynter op til rigtig julehygge og salmerne bliver i år krydret med
trompet.
Hvem ved om der ikke skulle være små overraskelser til børnene:-)
Kom og se hvad vi har fundet på, og ønsk hinanden en glædelig Jul.

horne-varde.dk
-MERE NYTHorne/Thorstrup/Tistrup/Hodde
-er gået sammen om Højskoledagen!
Højskoledagen bliver Lørdag d. 3. feb. Kl. 10.00
Foredragsholdere er Christian Eugen Olesen og Jørgen Anker Jørgensen
Christian Eugen Olesen vil fortælle om sit spændende liv som ceremonimester.
Jørgen Anker Jørgensen vil på sin egen måde fortælle om sit liv og underholde med
sange hvor vi alle kan være med. Læs mere om dem begge på næste side.
Arrangementet bliver afholdt i Tistrup Kirke/Minihallen samt Janusbygningen.
Der kommer mere info senere.
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————-Christian Eugen Olesen—————
Fra 1990 til 2012 var han Dronning Margrethe
2.s ceremonimester.
Han er kammerherre og oberstløjtnant i Den Kongelige
Livgarde. Ceremonimesteren er ansvarlig for modtagelser
af ambassadører og fremmede statsoverhoveder, for officielle festligheder, regentparrets rejser til udlandet og
sommertogter rundt i Danmark med Kongeskibet Dannebrog. Han er hofmarskallens stedfortræder.

—————Jørgen Anker Jørgensen—————
Gymnasielæreren der blev præst
Selv om Jørgen Anker Jørgensen er præstebarn, og snart kan se tilbage på 25 år som
præst, heraf de 13 i Ølstykke, så var det ikke den vej, han selv valgte i første omgang.
Musikken trak, så han læste musik som
hovedfag med kristendomskundskab som
bifag, og så blev han gymnasielærer.
Men meget mere om det på dagen, hvor
Jørgen Anker selv vil berette om sit liv
(foredrags lignende) Og det vil han så krydre med kendte og glade sange, hvor vi alle
kan få rørt vores sang muskler.

Julegaverne køber vi naturligvis hos
HORNEPOSTENs ANNONCØRER
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Horne Idrætsforening´s Præmiespil
Nr.:

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

578
223
133
12
281
564

SEPTEMBER (gule kort)
360
477
52
337
577

Nr.:

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

563
99
136
345 380
604 617

140
412
660

167
417
665

172
475
666

220
497
672

249
500
677

254
521
692

OKTOBER (hvide kort)

148
410 650
311 344 602
18 33 37 56 62 68 76 78 114 119
127 152 157 159 197 236 244 295 360 387
400 407 438 454 473 559 573 596 625 654 677 686

Så er der igen startet et nyt år med præmiespil. Sæson nr. 41. Der er igen sat
ny rekord i antal solgte kort. Det betyder, at der hver måned bliver udtrukket 2
numre mere end sidste år.
Udvalget vil gerne sige tak til de mange sælgere, der igen i år har gjort et
stort arbejde, men også tak til de mange købere, der på denne måde støtter
foreningsarbejdet i Horne IF.

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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KIRKETIDER 2017
Søndag

19. nov.

Ingen

23. søndag efter trinitatis

Søndag

26. nov.

09.00

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag

03. dec.

10.30

1. søndag i advent

Søndag

10. dec.

09.00 (Lars Bom)

2. søndag i advent

Søndag

17. dec.

Ingen

3. søndag i advent

Søndag

24. dec.

14.00

Juleaften

Mandag

25. dec.

10.30

Juledag

Tirsdag

26. dec.

Ingen

2. juledag

Søndag

31. dec.

09.00 (Lars Bom)

Julesøndag

Mandag

01. jan.

14.00

Nytårsdag

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

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

Gudstjeneste er flyttet

Gudstjenesten i december på Hornelund Ældrecenter er flyttet til kirken.
Alle er velkommen onsdag den 6. december kl. 14.00.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe på Hornelund.
Kom og vær med til nogle dejlige timer.
Hvis der er andre end beboerne på Hornelund, som ønsker hjælp til at komme
til kirke, kan man ringe til Else Jochumsen tlf. 29901407 eller Svend Bruun tlf.
81714366 – senest dagen før.
Sognepræst Finn Pedersen, Horne Menighedsråd og Hornelunds Venner
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Julegaverne køber vi naturligvis hos
HORNEPOSTENs ANNONCØRER

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

2017-18

November
20. kl. 14.00:
Foredrag om rejse til Indien på Hornelund, Horne Pensionistforening
25. kl. 10.00:
Julemarked på skolen, 4H Horne
26. kl. 14.00-16.30: Julemarked på Hornelund, Hornelunds Venner
27. kl. 14.00:
Fortælling og musik på Hornelund, Horne Pensionistforening
29. kl. 18.30-22.00: Julemarked på Horne Kro, Familie og Fritid
Dec.
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. 15.30-19.00: Juletræsfest i kirke og hal, Menighedsrådet og flere foreninger
08. kl. 17.00:
Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne
11. kl. 14.00:
Juleafslutning på Hornelund, Horne Pensionistforening
13. kl. 19.00-21.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
17. kl. 15.00
Juleoptog og hejsning af Blomstrende Landsby-flag, Sogneforeningen.
17.
Brugsen byder på gløgg og æbleskiver
17. kl. 17.00:
Udenlandsk juletræsfest i Horne Hallen, Horne Idrætspark
Jan.
01. kl. 14.00:
Fodboldtræning for alle, Horne Stadion
01. kl. 17.00-19.00: Nytårskur i Horne Hallen, Horne Idrætspark
07.
Åben Fitness i Hornehallen
10. kl. 19.00-21.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
15. kl. 14.00:
Cabaret på Hornelund, Horne Pensionistforening
16. kl. 18.15:
Virksomhedsbesøg på Boumatic, Familie & Fritid
20. kl. 09.30-11.30: Åbent hus på Hornelund, Hornelunds Venner
22. kl. 14.00:
Foredrag om livet, Hornelund, Horne Pensionistforening
29. kl. 14.00:
Foredrag om borgmesterlivet, Hornelund, Horne Pensionistforening
Febr.
02. kl. 19.00:
Generalforsamling, Horne Kro, Horne Jagtforening
03. kl. 10.00:
Højskoledag i Tistrup kirke og minihal, menighedsrådet
05. kl. 14.00:
Livshistorier på Hornelund, Horne Pensionistforening
12. kl. 14.00:
Foredrag om vej til forstanderjob på Hornelund, Horne Pensionistforening
14. kl. 19.00-21.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
19. kl. 14.00:
Underholdning på Hornelund, Horne Pensionistforening
20. kl. 19.00:
Generalforsamling på Horne Kro, Horne Sogneforening
26. kl. 14.00:
Foredrag om købmandsliv, Hornelund, Horne Pensionistforening
27. kl. 19.00:
Generalforsamling i hallen, Horne Gymnastik og Fitness
Marts:
04. kl. 09-12:
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
05. kl. 14.00:
Foredrag om Syvkanten på Hornelund, Horne Pensionistforening
12. kl. 14.00:
Generalforsamling og banko på Hornelund, Horne Pensionistforening
14. kl. 19.00-21.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
20.
Inspirationsaften hos SØS, Ølgod, Familie & Fritid
24. kl. 18.30:
Gymnastikopvisning i Horne Hallen
37

AKTIVITETSKALENDER

2018

April:
01.
Ansøgningsfrist for at søge midler fra Fonden til forskønnelse af Horne Sogn
11. kl. 19.00-21.00: Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Juni:
03.-10:
Sportsuge, Horne Idrætsforening
23.
Sankt Hans i Vikingelunden, Horne Sogneforening
August:
31.
Brugsen holder grillarrangement
September:
29.
Høstfest i Horne Hallen, Høstfestudvalget

Denne udgave af HORNEPOSTEN er årets sidste og samtidig blad nummer seks
som den ”nye” redaktion står bag. Vi har fået mange roser for bladet, og tak for det, vi
siger også tak for de rigtig mange indlæg der er kommet til hvert nummer, bliv endelig
ved med det. HUSK at bruge AKTIVITETSKALENDEREN og bliv ved med, også
at huske på den fastsatte deadline.
Tak for i år og Glædelig Jul.
Hilsen fra redaktionen

HORNEPOSTEN DEADLINE 2018
Udgave 356: DEADLINE
Udgave 357: DEADLINE
Udgave 358: DEADLINE
Udgave 359: DEADLINE
Udgave 360: DEADLINE
Udgave 361: DEADLINE

NYTTIGE
www LINK´s

27. januar
03. marts
05. maj
28. juli
08. september
03. november

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

udgives. 9. februar
udgives. 16. marts
udgives. 18. maj
udgives. 10. august
udgives. 21. september
udgives. 16. 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
Ndr. Bounumvej
11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083

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