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EN KODET HISTORIE

Den lille firkant herunder ligner mest af alt krimskrams tegnet
under en telefonsamtale, men stregerne fortæller sin egen
historie. De er nemlig en QR-kode, som er fyldt med oplysninger - i hvert fald for dem, der er indehaver af en smartphone og har downloadet en gratis QR-app. Horne Sognearkiv er som noget nyt begyndt at lægge historier ind i QRkoder. Indtil videre er det blevet til 10 historier, og QRkoderne hænger i Hornehallen. En af historierne gemmer sig
på denne side, så frem med smartphonen, peg mod denne
side, tryk på QR-app´en og en historie med billeder dukker
op på telefonen.

horne-varde.dk
Næste nr. har deadline d. 3. marts.- og udkommer d. 16. marts.

horneposten@gmail.com
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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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Generalforsamling i Idrætsparken
Horne Idrætspark holder generalforsamling
onsdag den 21. marts klokken 19.00
i hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt
Bestyrelsen

Fonden til forskønnelse af Horne sogn
Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål.
Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde
senest søndag d. 1. april 2018
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde
jochumsen@bbsyd.dk
Horne Sogneforening

Multibazar er aflyst
Det er med meget stor beklagelse og ærgrelse, at vi ser os nødsaget til at aflyse vores
Multibazar søndag den 18. februar
Jysk Bazar har desværre valgt at arrangere en lignende bazar samme dato.
Mvh bazartøserne

Unge og ældre skal finde ketcherne frem
Horne Mesterskaberne i badminton bliver i denne sæson afviklet søndag den 25. februar 2018 i Horne Hallen fra kl. 9.00
Mesterskaberne er for alle, både yngre som ældre, der har lyst til at
spille lidt badminton, uanset om man har været aktiv eller ej.
Det kan være, at man bare har lyst til at udfordre en nabo eller en kammerat.
Der spilles i alle rækker (singler, herre- damedouble og mix), såfremt der er nok tilmeldinger. Der vil være præmier til alle ungdomsspillere samt guld-, sølv- og bronzemedaljer til vinderne.
For motionisterne vil der være en præmie til 1. og 2. pladserne.
Så sæt allerede nu X i kalenderne og vel mødt til en hyggelig dag.
Tilmeldingen kan ske på skemaerne i Horne hallen eller via mail til Martin Albertsen
på martinalbertsen@hotmail.com.
Det koster 35 kr. at deltage pr. række
HIF Badminton
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Forny forårsgarderoben
Aftenbesøg hos SØS i Ølgod
tirsdag den 20. marts – mødetid ved Brugsen kl. 18.30 – Pris 25 kr.
En fantastisk mulighed for at få nyt, lækkert forårstøj til en god pris.
Vi vil udvælge et par lokale ”modeller”, som på forhånd har været hos
SØS for at blive klædt på, og de vil gå mannequin for os denne aften.
Tag med og gør en god handel!
Der vil blive serveret et par sandwich, og SØS
giver drikkevarer
Tilmelding senest den 16. marts til Else Jochumsen:
på mail jochumsen@bbsyd.dk eller på mobil 29901407

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

Fastelavnsfest
Søndag den 11. februar fra kl. 9.45

Kl. 09.45:
Kl.10.30:
Kl. 11.30

Fastelavnsboller, saftevand og kaffe på Horne Skole
Børnegudstjeneste i Horne Kirke med besøg af historiefortæller.
Vi går i samlet flok fra skolen kl. 10.20
Tøndeslagning i gymnastiksalen på skolen
Afslutningsvis sælges der pølser og vand med videre.

Traditionen tro vil der være kåring af de flotteste udklædninger.
Prisen er 25,- kr. både for børn og voksne inklusiv fastelavnsbolle, saftevand/kaffe.
Vi glæder os til at se en masse flotte udklædninger
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne Horne-Tistrup & Horne Kirke, menighedsrådet
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Horne Sogneforening – generalforsamling
Horne Sogneforening afholder generalforsamling
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 på Horne Kro
Dagsorden:

Valg af ordstyrer
Valg af referent og stemmetællere
Beretning ved formanden
Regnskab aflægges
Valg til bestyrelse, valg af suppleanter og revisorer
Fastsættelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
Alle er velkomne
Horne sogneforening

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

… TAK …

Hornelunds Venner

Stor, stor tak til alle, der har sponseret ting til vores
julemarked i november. Der var rigtig mange flotte ting.
Også tak til alle jer der kom og støttede markedet.
Det var en dejlig eftermiddag, hvor der blev hyggesnakket over en kop kaffe.
Det er en meget svær opgave at prissætte alle de flotte ting, som vi får foræret.
Vi håber fortsat, at vi vil få foræret ting til julemarkedet, og fremover vil vi rigtig gerne
have, at I selv sætter en prisseddel på.
Tak til alle.
Hornelunds Venner
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
5

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.

Horne - Gør det med et smil…

Husk vi har åben
Alle ugens dage
fra
8 - 20
Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde 75260144

DAN
EL
www.dan el.dk

A

S DØGNVAGT
70 23 23 88
RÅDGIVENDE INSTALLATØRER
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Seniorklub oplyser og underholder...
Ø.H. Seniorklub med Niels Sørensen, Bjalderup, som næstformand og Helge Linding,
Horne, som kasserer har 10 arrangementer på programmet i år. Det indeholder både
ture, foredrag og virksomhedsbesøg.
Første arrangement, et besøg på Tirpitz, er overstået, mens næste programpunkt er et
foredrag i Kulturhuset i Ølgod med forfatter Marianne Jørgensen. Hun fortæller den 22.
februar om skiftet fra bypige til bondepige.
Den 22. marts er der generalforsamling, også i Kulturhuset, med et indlæg af Bjarne
Jensen, fra 7-kanten og tidligere bosiddende i Bjerremose.
Den 12. april går turen til Landmeco i Ølgod, og den 31. maj er en ny tur på programmet
- denne gang til Sønderjylland.
Forårsprogrammet slutter med et grin - nemlig en tur til Sønderborg-revyen den 14. juni.
Årets store rejse går den 28. august til Irland, og den 24. november er der en todages
tur til København. Inden da er der mulighed for at besøge Anker Fjord i Hvide Sande - et
hospice, der er landskendt takket være Anders Aggers tv-udsendelser “Sømanden og
Juristen”. Besøget afvikles den 20. september.
Seniorklubben slutter 2018 den 4. december med en juleafslutning med bowling, spisning og pakkespil i Grindsted.

Ø.H. Seniorklub
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Veteranerne skal i gang
Fodboldtræningen for veteraner starter udendørs lørdag 3. marts kl. 13.00.
Vi fortsætter, indtil turneringen starter.
Gunnar Ditlevsen, Holdleder

Horne-Tistrup
Skolerne takker
Udeskolen og Myretuen vil
gerne sige tak til Lopperne ved
Spejderne for deres hjælp med
hensyn til julegaver og kopper
til fuglefoder (se billedet). Dejligt vi kan samarbejde om genbrug af tingene.

Opfordring til alle byggefirmaer med interesse i Horne Sogn
Vi er en lille gruppe, som på Stig Leerbecks initiativ har sat en proces i gang for at få
solgt vore meget attraktive grunde på Lundagervej.
Vi har holdt med møde med Varde Kommune, Andelskassen og ejendomsmægler Jesper Brorson.
Vi ønsker, at mulige tilflyttere skal kunne se vore grunde på en landsdækkende hjemmeside. Her skal de kunne se en fast pris på grund plus tilslutning samt hus. Andelskassen vil med deres lokalkendskab hjælpe med finansieringen.
Nu er det så, at du kommer ind i billedet som byggefirma. Kunne du tænke dig at komme med nogle forslag til opførelse af huse på vore grunde?
Så vil der her være mulighed for at blive set, når mulige tilflyttere kigger på den landsdækkende hjemmeside.
Er du interesseret eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Anton Nielsen på 2179 7978.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
Lørdag d. 24. Marts 2018

Indmarch kl. 18.00
Lopperne
4 – 5 årige

Rikke Dammark, Monika Kobberholm
Sara Nygaard Nielsen & Silke Harmsen

Forældre/
Barn

Maria Højager Ladekjær, Louise Berg &
Stine Juul Rasmussen

Bevægelse og springGymnastik – bh.kl.-4.

Anita Richardy, Helle Schønning Hansen,
Sia Harmsen, Bothilde Bejder, Lene & Brian H.

Gæstehold - ??
Dans/Gymnastik
3. – 6. kl.

Marie Hansen, Frida Andersen & Laura Schmidt

Gæstehold
Powertumbling –
Outrup GUB

Amanda, Cathrine, Morten, Martin, Rasmus,
Christian & Charlotte

Alle instruktører fra Horne på gulvet
Motionsmænd - Tistrup

Kirsten Christensen

Gæstehold
Brejninggård Efterskole
Elevhold

Lise Lindved, Christina Meyer, Søren Astrup,
Rasmus Kloch, Mikael Nissen og Martin Pilgaard

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
PÅ GENSYN
HORNE GYMNASTIK og FITNESS

NYTTIGE
www LINK´s

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

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

- du kan finde Horne på
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Tyrolerfest på Horne Kro
Vi holder Tyrolerfest med non-stop musik
lørdag den 28. april 2018
fra kl. 18.00 til kl. 01.00
med et brag af en fest med Alley Cats og
dj. Wienerschnitzel.
Der serveres wienerschnitzel mit alles.
Dørene åbnes kl 17.30.
Billetpris: 325 kr.
Billetter kan købes på Horne kro fra den 1. februar 2018
tlf. 75260019
Først til mølle….

Kom på tur med guide fra lokalarkivet
Først var der gåture med guide rundt i byen, så var der vandring på kirkegården, og nu kommer der en cykeltur.
Horne Sognearkiv opfordrer borgerne til at pumpe cyklerne eller køre bilerne ud af
garagen tirsdag den 15. maj og tage med på en lille tur for at se på og høre om bemærkelsesværdige steder i sognet.
På museet i Ølgod står en sten, som tidligere har stået i Malle, hvor en hest blev levende begravet. Lokalarkivet ved, hvor hestegraven er, og det er første stop på turen.
Næste stop er ikke langt derfra, nemlig ved Kræ Banks Hyw, som ligger i en lille skov
ved Bounum Skolevej til minde om en mand med både en mission og en stærk vilje.
Derfra går turen videre til Lervad, nærmere bestemt til Galgehøjen, hvor kriminelle,
især tyveknægte, blev hængt for 150-200 år siden.
En guide fra lokalarkivet fortæller de grumme historier,
og undervejs bliver der serveret kaffe med brød. Turen
er tilrettelagt, så deltagerne kan vælge enten at cykle
eller at køre i bil.

Horne Sognearkiv holder åbent:

1. og 3. tirsdag i måneden, fra kl. 15 – 17. – samt efter aftale
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Fælleshaverne giver grund til glæde
Der er så stille. . . . altså i 4H Hornes fælleshaver.
Vi glæder os til forår, og solens og lysets komme, så vi igen kan blive aktive i haverne.
Vi glæder os til at se alle løgene, vi plantede i sorte spande, komme op og blomstre.
Vi glæder os til igen at bruge vores dejlige bålsted og stege æbleringe eller græshopper og bage pandekager. Vi glæder os til at se til insekthotellet, om der er mange forskellige beboere flyttet ind. Vi glæder os til hønsehus og
høns. I det hele taget bare glæder os. Det glæder os, at
en borger har bedt om lov til at være med og dermed
selv har fået et bed.
Vil I dele glæden med os er I velkommen.

Tak for hjælpen med juletræer
I samarbejde med Jakob Rossen, Lindbjerg har HTS U12 og U13 drenge og piger solgt

juletræer for at tjene penge til deres udlandstur til Holland i pinsen 2018.
Vi takker Jakob Rossen for det gode samarbejde og de hyggelige
omgivelser at fælde juletræer i.
Vi vil ligeledes gerne sige tusind tak til alle, der har støttet børnene
med køb af juletræ via det omdelte sponsorkort.

Generalforsamling i Venstre
Horne-Sig Venstre holder generalforsamling
onsdag den 21. februar klokken 19.00 på Horne Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt. Mvh. Bestyrelsen

Nytårsturnering i billard for pensionister
Nytårsturneringen blev i år afviklet den 15. januar fra kl.9.00.
Thorkil Lindvig havde lavet en god turnering, selv om vi ikke er så mange.
Turneringen blev vundet af Kjeld Petersen.
Derefter var der frokost i cafeteriet, hvor vi fik en rigtig god menu lavet af Ulla
En stor tak for det og for et godt arrangement.
På udvalgets vegne
Kjeld
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Er du medlem af Horne Sogneforening?
Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte og styrke vores forening, - hermed er du aktivt med
til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo.
Hvad laver Horne Sogneforening?
Foreningen har mange opgaver – både store og små. Bl.a. sørger sogneforeningen for
opsætning af julebelysning - juleoptog med Varde Garden - snerydning i Horne og Bjerremose – INFO-skærmen ved Dagli’Brugsen - vedligehold af Vikingelunden, hjemmeside, byportaler og flag/flagstænger - bevilling af fondsmidler - medarrangør af Sankt
Hans i Vikingelunden og juletræsfest i hallen – uddeler Velkomstpakker og Babypakker.
Underudvalget – Torvedagsudvalget - arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag.
Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og
derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.
I løbet af februar/marts måned 2018 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i
din postkasse. Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 12. marts, kan du
kontakte kasserer
Eva Plauborg på tlf. 40515394 eller på mail evaplauborg@bbsyd.dk
Mød op og få betalt dit medlemskontingent. I år vil vi være i Dagli’Brugsen, Horne
mandag den 19. marts kl. 15.30 – 17.00
Sammen kan vi udrette noget for Horne sogn.
Venlig hilsen bestyrelsen.

Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 3. MARTS horneposten@gmail.com
Husk at støtte de sponsorer
der støtter HORNEPOSTEN

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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KFUM Spejderne i Horne tænker alternativt
Da det endnu ikke er lykkedes at finde nye ledere til Bæver og Ulve,
kan vi desværre ikke starte disse enheder op med ugentlige møder.
Vi er nødsaget til at tænke alternativt og har derfor besluttet, at vi
indtil videre vil lave tre weekendture.
Disse ture kan være af timers varighed eller med overnatning.
Første weekendtur ligger i weekenden den 16.-18. marts, dernæst den 13.-15. april
og den sidste den 10.-13. maj. De to første weekender er for alle spejdere, mens den
sidste er kun for Bæver og Ulve og foregår på Houens Odde som en centerlejr under
navnet, Vimmerby Lejren. Der vil komme invitationer til de enkelte ture.
I august fra den 5.-10. vil vi holde en lille og hyggelig gruppesommerlejr for alle. Dette
vil foregå på Fenjagården på Fanø fra søndag eftermiddag til fredag eftermiddag.
Børnene vil skulle møde med cykler ved Fanøfærgen og ligeledes afhentes der.
Vi håber her på stor tilslutning.
Juniortroppen fortsætter deres ugentlige møder om onsdagen, og lykkes det at finde
nye ledere, vil der også starte ugentlige møder ved Bæver og Ulve igen.
Venligst hav sommerlejren på Fanø i tankerne når i planlægger jeres sommerferie,
hvis muligt
Mvh. Gruppeleder, Jesper Simonsen

Har du set

www.horne-varde.dk i dag?
Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

Sangaftener på
Hornelund
Datoerne er
14. marts og 11. april.
Hornelunds Venner

Horne
Tømrerforretning ApS
Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde
Tlf. 75260214

*
*
*
*
*
*

BOLIGBYGGERI
INDUSTRIBYGGERI
LANDBRUGSBYGGERI
FRITIDSHUSE
REPARATIONSARBEJDE
PROJEKTERING AF BYGGERI

TILSLUTTET

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 40 19 92 14
Ingeniør: Morten Henneberg, 40 26 03 16
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HUBI tjente penge til børnene
I november/december solgte børn og forældre til børn i Hornes institutioner vores julekalender, som skulle sikre os en flot indtægt.
Stor tak skal lyde til alle for den flotte indsats.
Mestersælgeren er:
Tobias S. Nørskov fra 4. klasse med 36 stk. Godt gået.
Flere af Hornes virksomheder har sponseret
kalenderen. Stor tak skal lyde for opbakningen.
Uden jer havde kalenderen jo ikke været en
mulighed.
Institutionerne i Horne har mulighed for at søge
midler hos os til stort og småt, så pengene går til
vores fælles børneby.
Vi håber, I alle vil tage godt imod os igen i 2018.
Venlig hilsen Holm, Serena, Rikke V, Sten, Dorthe, Anja og Jeanette.

Sælg lodsedler – støt en god sag og tjen penge
Vil du støtte en god sag samtidig med, at du tjener penge til dig selv, klasse- eller klubkassen? Så meld dig som sælger for Nyreforeningen. Lodsedlerne koster 25 kr. stykket,
og du tjener 9 kr. pr solgt lod. Lotteriet begynder den15. marts og slutter igen den. 15.
juni.
Med venlig hilsen Lotte Christiansen, Horne tlf. 26785413

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
14

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.

Den tredje blomst er sat til forspiring
I 43 år har julemanden gået foran optoget gennem byen,
men i 2017 stoppede han for første gang Varde Garden og
hele optoget på hjørnet af Stadionvej-Hornelund. Op af
julesækken tog han en pakke, som viste sig at indeholde
et flag med to blomster - et flag, som nu vajer fra flagstangen og vidner om, at Horne Sogn er en Blomstrende Landsby.
Sognet hviler ikke på blomsterbladene. Under juleoptoget overrakte Poul Verner Christensen, Årre, og repræsentant for EU- Og DGI-projektet et flag med tre blomster.
Udfordringen er taget op, og arbejdet mod den tredje blomst er sat i værk.
I den forbindelse opfordres borgerne til at gå ind på Facebook-sitet, der er tilknyttet
Horne Sogneforenings hjemmeside Horne-Varde og komme med deres forslag til,
hvordan sognet skal udvikle sig i de kommende år. En af opgaverne går nemlig ud på
at inddrage borgerne, og derfor bliver de bedt om at svare på, hvad der skal til, for at
sognet bliver et endnu bedre sted for beboerne, og hvordan man kan tiltrække flere
tilflyttere.
De andre opgaver vedrører udstråling og mangfoldighed - altså, hvordan tager sognet
sig rent fysisk ud set med forskellige øjne, og hvordan tager sognet imod tilflyttere.
Den tredje blomst er således sat til forspiring og ventes at stå i fuldt flor tidligt på sommeren.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Tømrerfirma er klar til flere lokale opgaver
I december 2015 etablerede Martin La Cour Vendelbo tømrerfirmaet Hornelund Totalbyg sammen med sin tidligere arbejdskammerat, Lasse Helth Callesen, Næsbjerg.
De har ikke gjort så meget for at reklamere lokalt for firmaet, men har dog haft flere opgaver i lokalområdet, og nu er de klar til at tage endnu mere arbejde ind.
- Vi påtager os alle former for tømrerarbejde såsom diverse reparationer, udskiftning af
vinduer og døre, pålægning af trægulve og tag samt totalrenoveringer og nybyggerier,
siger Martin La Cour Vendelbo.
Firmaet har adresse på Hornelund 67, som Martin købte i 2011 sammen med sin kone
Johanne. Det var egentlig tanken, at huset skulle totalrenoveres, men planerne blev
ændret, og i stedet byggede de et helt nyt hus. Dengang tænkte han ikke på at blive
selvstændig tømrer.
‑ Havde jeg gjort det, havde jeg nok bygget lidt anderledes. Det var først senere, at jeg
kom til et punkt, hvor der skulle ske noget nyt i mit arbejdsliv. Jeg blev udlært tømrer i
2007 og havde behov for nye udfordringer. Jeg har aldrig tænkt på mig selv som selvstændig, men da det viste sig, at
vi kunne blive selvstændige med
en slags rygdækning, sprang vi
ud i det, fortæller Martin, der
oprindeligt stammer fra Lunde,
men flyttede til Hornelund fra
Ribe, hvor Johanne kommer fra.
Rygdækningen var byggeriet af
træhuse i Jylland og på Fyn for
Trelleborg Huse på Sjælland.
Hornelund Totalbyg har bygget
flere huse i hovedsageligt Midtjylland og på Fyn og har blandt
andet bygget firmaets
udstillingshus i Silkeborg Martin La Cour Vendelbo var på iværksætterkursus, inden han blev selvstændig, og han er glad for at have givet tømrerjobbet en ekstra dimensii 2016.
on med blandt andet udregning af tilbud og regnskaber
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FAMILIE OG FRITID TAKKER FOR STØTTEN
Efter et rigtig hyggeligt og veloverstået julemarked den 29. november 2017 på
Horne Kro vil vi gerne takke alle for den store opbakning.
Tak til Kroen for fantastisk god mad og betjening og tak til alle gæsterne, for
uden jer var der ikke noget julemarked.
TAK TIL: Søs i Ølgod, Anita Bertelsen, Benedikte Hessellund, Margit Hildebrandt,
Skjern Bank i Varde, Andelskassen i Varde, Britta Frederiksen, Stof og Deko i Varde,
Horne Kro, Mælkevejens Zoneterapi v/Gunhild Lauridsen, Arla i Esbjerg, Solveig
Bruun, Dagli´Brugsen i Horne, Horne Gymnastik og Fitness, Fodplejen i Horne v/
Linda N. Møller, ”Farmors Univers” v/Anette Stald, Sydbank i Ølgod, Glenns Fiskebil,
Doris Kristensens Tupperware, Mad Med Mere i Varde, 4 H, Lisbet Juhler, Cornelias
Biks, Nanna Aarhus, Keld Jochumsen, Horne Idrætspark Cafeteria, Saxofoni v/
Lisbeth Stig og Mette Berthelsen fra Tistrup.
Mange hilsner og på gensyn til næste julemarked.
Familie og Fritid

BEMÆRK

at
indleveringsdatoerne
for stof til
HORNEPOSTEN
nu kan ses i
aktivitetskalenderen.
Mallevej 19 - Tlf.:22511542

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
17

Byrådsarbejdet er i gang igen
Hermed tak for opbakningen på valgdagen til et fortsat mandat i byrådet.
Jeg vil som tidligere bestræbe mig på at være øjne og ører
for lokalsamfundet og politiker for hele kommunen.
Byrådet er godt i gang igen.
Der vil i den kommende tid blive gennemført forhandlinger
omkring skolestrukturen og den fremtidige tildelingsmodel til
skoler og institutioner. Den oprindelige forligsgruppe er intakt, og jeg forventer ikke
mærkbare ændringer af planerne i forhold til Horne Skole og børnehave.
De årlige medlemsbaserede tilskud til foreningerne falder i 2018. Det skyldes, at antallet
af medlemmer under 25 år er steget, og dermed er der flere at fordele de samlede tilskud på. Det kan give budgetmæssige udfordringer for foreningerne, og jeg fornemmer
et politisk ønske om at udvikle en form for udjævning.

Næste deadline d. 3. marts
Horne Sognearkiv arbejder digitalt med historien
Horne Sognearkiv har fået sit eget Facebook-site, som giver arkivet endnu en
mulighed for at fortælle om tidligere tider i sognet og for at kommunikere med
borgerne om det, arkivet ved, og om det, arkivet har brug for borgernes hjælp
til at sætte på plads.
Ved udgangen af året kunne arkivet præsentere en anden nyhed, nemlig QR-koder,
som giver borgerne mulighed for via deres smartphone at læse om 10 steder, der rummer en spændende og interessant historie.
- Hvis der er opbakning til projektet, vil det køre videre med flere QR-koder, skriver arkivets formand, Leif Sønderskov, i årsberetningen, som kan ses i sin helhed på arkivets
hjemmeside.
Arkivet har i 2017 fået 16 indleveringer, flere forespørgsler på hjælp til slægtsforskning,
flere besøg på de to månedlige åbningsdage og to nye medarbejdere.
- Arkivet har medvirket til en udbredelse af Horne Sogns historie med en byvandring.
Keld Jochumsen førte cirka 35 deltagere igennem andelsbevægelsens historie. Vi har
på opfordring af menighedsrådet deltaget i en kirkegårdsvandring. Der var cirka 50 deltagere, og Keld Jochumsen fortalte først historien om den engelske flyveofficer C.G.
Smales grav og derefter om sognefogeden Laurids Pedersen og hustru Jensines fredede gravplads, skriver Leif Sønderskov.
Horne Sognearkiv har til huse på 1. sal på Hornelund Plejecenter og har åbnet den første og tredje tirsdag i hver måned fra klokken 15-17.
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Fodboldtræningsstart forår 2018
Horne-Tistrup-Sig Boldklub
Hold/årgang

Træningstidspunkter

U16 drenge
årg. 2002/2003

Mandag og onsdag
18.30-20.00

Feb.-Marts:Sig April: Horne
Maj: Tistrup Juni: Sig

19/2

U14+U15+U16
piger
årg. 2002+03+04

Mandag og onsdag
18.30-20.00

Feb. - Marts: Horne
April: Tistrup Maj: Sig
Juni: Horne

7/2

U13 piger
årg. 2005/2006

Tirsdag og torsdag
17.15-18.45

Marts-April: Tistrup
Maj: Horne Juni: Sig

13/3

U13 + U14 drenge
årg. 2004/2005

Mandag 17.00-18.30
Torsdag 18.30-20.00

Feb.- Marts: Sig - April: Horne
Maj: Sig - Juni: Tistrup

5/2

U11+U12 drenge
årg. 2006/07

Tirsdag og torsdag
17.15-18.45

Feb. - Marts: Sig April: Horne
Maj: Tistrup Juni: Sig

6/3

U11 piger
årg. 2007

Tirsdag og torsdag
17.00-18.30

Marts-April: Tistrup
Maj: Horne Juni: Sig

20/3

U10 drenge
årg. 2008

Mandag og onsdag
17.00- 18.30

April: Horne
Maj: Tistrup Juni: Sig

4/4

U10 piger
årg.2008

Mandag og onsdag
17.30 – 18.30

Marts-April: Sig
Maj: Horne Juni: Tistrup

19/3

U9 drenge
årg. 2009

Tirsdag og torsdag
17.30-18.30

April: Horne
Maj: Sig Juni: Tistrup

3/4

U8+U9 piger
årg. 2009-2010

Tirsdag og torsdag
17.15-18.15

April: Tistrup
Maj: Sig Juni: Horne

3/4

U8 drenge
Årg. 2010

Mandag og onsdag
17.15-18.15

April: Horne
Maj: Tistrup Juni: Sig

9/4

U7 dreng/pige
Årg. 2011/2012

Tirsdag 17.15-18.15

April: Horne
Maj: Tistrup Juni: Sig

3/4

Små Fødder
årg. 2013/2014

Mandag 17.00-18.00

April: Sig
Maj: Horne Juni: Tistrup

9/4

Målmands-træning
U10-U17

Træningssted

Første torsdag i hver måMarts-April-Maj-Juni: Tistrup
ned 17.30-19.00
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Start

1/3

Beretning

Unge fodboldspillere arbejder godt på og udenfor banen

Der er grøde i fodboldsporten i Horne IF. Derfor fik den også mest omtale, da
formand Sigurd Møller aflagde beretning på generalforsamlingen.
Det blev også hans sidste i denne omgang, da formandsposten nu er overtaget af
Svend Jensen, Malle, mens Heidi Poulsen fortsat er næstformand, Dora Harck fortsætter som kasserer og Jens Hansen som menigt medlem af hovedbestyrelsen.
Fodbold senior: Samarbejdet i HTS er gået godt. Førsteholdet bevarede pladsen i
serie 1, serie 4 rykkede ned, og serie 6 rykkede op. Der er lejet en ny træner til den
nye sæson, og vi håber, at spillerne tager godt imod ham.
Vi har også fortsat et veteranhold i Horne, som med mere end 20 spillere stadig har
god opbakning.
Indefodbold senior: Fem hold var med i turneringen, og det er næsten de samme
spillere, der går igen fra år til år. Vi havde også et old girls-hold med. Det blev landmester igen, og det var 38. gang i streg, det skete.
Indefodbold ungdom: Vi havde 25 hold med, og som noget nyt var der er også et
hold, der spillede Futsal.
Ungdomsfodbold: Årets fodboldskole blev afviklet i Tistrup med 120 deltagere. Der
var tre skoleledere og 24 frivillige trænere, der satte en uges tid af til det. I år kom der
som en overraskelse en brandbil på besøg, og den havde børnene det sjovt med.
Mads Jeppesen har været målmandstræner én gang om måneden for de unge.
Vi har som noget nyt prøvet med udviklingstræning for både drenge og piger, der er
udvalgt til det. Det var Pernille Vind, der stod for træningen.
To drenge har været med i talenttræningen i Efb, og en målmand er fortsat med i DBU
talent Jylland.
Vi havde ni hold med i Vildbjerg – fem pige- og fire 4 drengehold. HTS er ved at være
den største forening ved stævnet. Det blev til guld til både U10 piger og U12 drenge.
Der bliver også arbejdet på en udlandstur i 2018. 43 er tilmeldt, og de har samlet cirka
70.000 kroner, men mangler lidt endnu
Volley: Afdelingen har haft en lille fremgang og har haft to C-mixhold med i turneringen. Holm er stadig træner for førsteholdet. Der er et godt sammenhold, og spillerne
har holdt både julefrokost og afslutningsfest.
Billard: Der har været spillere nok til to hold, et hold i VBU og et hold i serie 2. Nogle
pensionister spiller 200-300 timer per år. Udvalget har forsøgt sig med fri julebillard.
Det var der god tilslutning til, så det bliver gentaget, og udvalget vil desuden forsøge at
gøre billard mere synlig i fremtiden.
Idræt om dagen: Der er cirka 30 deltagere til gymnastik. Der er et hold kvinder, der
spiller billard, mens andre spiller kort. Dagen byder også på kage, kaffe og fællessang.
Der har været både julefrokost og afslutningsfest.
Fortsætter næste side……….
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
20

Kroket: Der har været lidt nedgang i medlemstallet, da der kommer for få nye til. Fire
hold var med i turneringen, og medlemmerne deltog desuden i mange andre stævner.
Gunnar Ditlevsen og Svend Hansen vandt kommunemesterskabet i C1-rækken.
Badminton: Der er lidt færre unge medlemmer, og udvalget har prøvet med skolebadminton gennem DGI for at få nye til. Sig og Tistrup var inviteret med til Hornemesterskabet, men der kom kun nogle spillere fra Sig, da der var andet i Tistrup den
dag, men de, der kom, hyggede sig.
Der er stadig god opbakning fra motionister til badminton om aftenen.
Revy: Revy nummer 58 var en god revy. Der var cirka 120 til spisning, og i alt betalte
180 entré.
Sportsuge: Der var lidt færre hold med i gadefodbold, nok på grund af pinsen. Vinderen
blev Stundsig, Jes Jensen blev raflekonge, og Finn Nørbygaard fortalte om sin nedtur.
Som noget nyt prøvede vi med spinningcykler til sponsorløbet, og Anja Nissen kom og
sang samme aften. Alt i alt en uge med et godt overskud trods lidt mindre omsætning i
baren end sidste år på grund af vejret. Vi har også haft en 80er-fest med cirka 160 deltagere, der kom i tøj fra 80erne. Det var en rigtig god aften, men desværre stoppede musikken lidt for tidligt. Det var vi kede af, men så havde kroen en god aften bagefter.
Til sidst vil jeg takke alle, der har hjulpet og støttet os, og alle vore sponsorer.
Særligt tak til HIP og cafeteriet for et godt samarbejde. Tak til formænd og medlemmer i udvalgene og i hovedbestyrelsen.
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Messe sprudlede af kreativitet og hygge
Med 444 betalende gæster og 22 stande
blev Kreativ Festival en langt større succes,
end de to kreative hjerner bag festivalen,
Annette Stald og Mette Berthelsen, havde
turdet drømme om.
- Vi har været noget spændte, for vi anede jo
ikke, om der kom 50 eller 500. Med det rykind, vi har oplevet, tror jeg på, at vi får en ny
festival til næste år. Jeg håber meget, at de,
der har været i hallen, har fyldt ris og roskassen med ideer til, hvordan vi kan gøre
festivalen endnu bedre, siger Annette Stald.Både standholdere og gæster bemærkede
den store variation i standenes indhold. Det var da også et krav fra de to initiativtagere,
at der ikke måtte være for meget af det samme. Der var blandt andet malerier, julekugler
med tekster som “verdens bedste farmor”, smykker og dekorationer i gummi, Solveig
Bruun med keramik fra Raku-tønden, havemøbler af genbrugstræ, glaskunst, blomsterdekorationer og Lise Mogensen med brikvævning.
- Jeg har været frivillig i Bork Vikingeby som brikvæver, og jeg bruger udelukkende mønstre, som er gravet frem fra vikingetiden. Det er imponerende, at man allerede dengang
var så dygtig, siger Lise Mogensen.
Flere foreninger var også med blandt andet 4H og Aftenskolen. Lise Jeppesen havde
således to kasketter på. Hun reklamerede for betonstøbning i aftenskolen og havde også sine egne kreationer med som tasker
med klokkestrenge.
- Det er genialt med sådan en festival. Vi
får mulighed for at vise vores ting frem,
og de besøgende får masser af ideer til
noget, de kan arbejde med derhjemme.
Flere af standende var arbejdende stande, og der var desuden flere borde, hvor
de besøgende kunne udfolde deres egne
kreative evner med for eksempel strikkepinde, gummibånd og blomster.
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Ny bolig?
Ingen kender
lokalområdet
bedre

Varde
v/Jesper Brorson Hansen
Torvegade 7, Varde

Tlf. 75212424
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Glad tilflytter tilbyder healing og gode energier
Den 1. oktober flyttede Lotte og Frands Christiansen ind i huset på Solvangen 13 i Horne. De har siden brugt en del tid på maling, renovering og indretning af såvel opholdsrum som en lille klinik. De er nu kommet så langt, at Frands Christiansen igen kan tage
mod borgere, der ønsker at slippe af med diverse skavanker af såvel fysisk som psykisk
art ved hjælp af healing.
- Jeg har interesseret mig for det alternative i mange år og blev for alvor tændt, da jeg
hørte et foredrag i Esbjerg om blandt andet healing. I 2003 begyndte jeg på nogle kurser
og siden har jeg healet i min fritid. Jeg benytter mig af Reiki Healing, der er en naturlig
healing, hvor jeg nogle gange lægger hænderne på kroppen, andre gange har hænderne i kort afstand til kroppen, siger Frands Christiansen.
Han arbejder på det tidligere Arovit, nu C&D Food, i Esbjerg, mens hans kone, Lotte, har
været førtidspensionist i mange år på grund af et meget nedsat syn. Hun var tidligere
dagplejer, men er nu meget aktiv i diverse foreninger.
- Jeg tilbyder også husrensning, så de dårlige energier i rummene bliver erstattet af gode og friske energier. Det gør jeg ved hjælp af mine sanser, siger Frands Christiansen.
Parret boede tidligere i Varde, men var på udkig efter et hus i Sig, Tistrup eller Horne.
De var ret varme på et hus i Sig, men var helt solgt, da de så huset på Solvangen. De så
det flere gange, inden de fandt ud af, at sælgeren var deres genbo i Varde, Karen Thomsen.
- Vi er utrolig glade for både huset og nabolaget. Vi har fået en fantastisk modtagelse og
føler os på alle måder godt tilpas, siger Lotte Christiansen.
Fakta
Ifølge internettet betyder Reiki Healing ”universel livsenergi”, og under Reikihealing overføres livsenergien til modtageren, klienten. Energien kanaliseres gennem behandlerens
hænder til modtageren. Reiki-energien er således ikke behandlerens egen energi, men
energi fra "Den Universelle Kilde". Alt, hvad healeren gør, er at lægge sine hænder på
modtagerens krop, og healing finder sted.
Mere på næste side….

Lotte og Frands Christiansen
faldt først og fremmest for
haven, men da de kom
indenfor var der ikke mere
tvivl, og de bor nu i Horne.
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Frands Christiansen har indrettet en lille kliknik med briks og er
klar til at tage imod borgere, der
vil heales.
Frands Christiansen er ny annoncør i Horneposten og kan
kontaktes for både healing og
husrensning på tlf. 2621 6209.

OBS

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

IDRÆT OM DAGEN

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

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

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
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Udtrækning af Horne IFs præmiespil (hvide kort)
Nr.:

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

329
366
209
48
286
474

NOVEMBER
596
615
179
303
477

Nr.:

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

52
264
489
17
185
443

DECEMBER
644
589
32
203
472

Nr.:

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

229
44
354
17
318
458

644
194 197 226 233 259 265 273 284
322 325 365 368 381 407 421 432 471
495 546 571 583 586 603 648 683 685

674
39 69 85 108 126 139 180 181
211 213 285 318 329 391 412 425 431
477 491 543 603 626 660 671 694 696

JANUAR 2018
259
659
47
321
487

696
133 189 202 205 231 286 301 304
329 338 340 361 406 429 439 453 454
488 500 506 517 539 605 615 677 697

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI
BALANCE I KROP OG SJÆL

Zoneterapi, Kranio Sakral terapi, Dornterapi, Muskelmassage
og NADA øreakupunktur.
TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde.

www.maelkevejenszoneterapi.dk
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KIRKETIDER 2018
Søndag

11. feb.

10.30 (Børnegudstj)

Fastelavnssøndag

Søndag

18. feb.

Ingen

1. søndag i fasten

Søndag

25. feb.

9.00

2. søndag i fasten

Søndag

04. marts

10.30

3. søndag i fasten

Søndag

11. marts

9.00

Midfaste søndag

Søndag

18. marts

10.30

Mariæ bebudelsesdag

Søndag

25. marts

10.30

Palmesøndag

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

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

Nyt fra Kirken:
Ny gravermedhjælper er ansat
Maibritt Jensen er pr. 1. februar ansat som ny gravermedhjælper. Hun er 40 år og kommer fra Ølgod. Vi er sikre på at alle, der kommer på kirkegården og i kirken, vil blive
mødt af en smilende og positiv medarbejder. Velkommen til Maibritt.

Fastelavnsgudstjeneste
Ved fastelavnsgudstjenesten den 11. februar klokken 10.30 kommer Dorthe Lundgård,
Ølgod, og læser en fastelavnsfortælling for børnene, som en del af børnegudstjenesten.
Alle er velkomne.

Sangaften
Der afholdes sangaften i Hodde Kirke den 14. marts 2018 kl. 19.00. Sangaftnen er arrangeret af Hodde menighedsråd. Lars Bom leder sangen, og vi skal synge både gamle og
helt nye salmer. Alle er velkomne.
Menighedsrådet.

Januar 2018
75 29 90 92
Storegade 19
6862 Tistrup

SKO DAMETØJ HERRETØJ
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horneposten@gmail.com

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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Febr.
11. kl. 09.45:
11. kl. 10.30:
12. kl. 14.00:
14. kl. 19-21:
19. kl. 14.00:
20. kl. 19.00:
21. kl. 19.00:
22. kl. 14.00:
25. kl. 09.00:
26. kl. 14.00:
27. kl. 19.00:
Marts:
04. kl. 09-12:
03. kl. 23.59:
05. kl. 14.00:
08.
12. kl. 14.00:
14. kl. 19.00:
14. kl. 19-21:
19. kl. 15-17:
20. kl. 18.30:
21. kl. 19.00:
22. kl. 14.00:
22.
24. kl. 18.30:
April:
01.
01. kl. 09-12:
04. kl. 14.30:
04. kl. 16.00:
05. kl. 15.00:
10.
11. kl. 15.00:
12. kl. 14.00:
18.
24. kl. 19.00:
28. kl. 18.00:
Maj:
02. kl. 14.00:
05. kl. 23.59:
06. kl. 09-12:
15. kl. 19.00:
17.
31.
11. kl. 19-21:

AKTIVITETSKALENDER 2018
Fastelavnsfest på skolen og i kirken, Horne Spejderne og menighedsrådet
Fastelavnsgudstjeneste med oplæsning for børn i kirken
Foredrag om vej til forstanderjob på Hornelund, Horne Pensionistforening
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Underholdning på Hornelund, Horne Pensionistforening
Generalforsamling på Horne Kro, Horne Sogneforening
Generalforsamling i Horne-Sig Venstre på Horne Kro
Foredrag med Marianne Jørgensen, Kulturhuset Ølgod, Ø.H. Seniorklub
Horne-mesterskaber i badminton i Horne Hallen, Horne IF
Foredrag om købmandsliv, Hornelund, Horne Pensionistforening
Generalforsamling i hallen, Horne Gymnastik og Fitness
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 16. marts)
Foredrag om Syvkanten på Hornelund, Horne Pensionistforening
Klargøring af fælleshaver, 4H Horne
Generalforsamling og banko på Hornelund, Horne Pensionistforening
Sangaften i Hodde Kirke, menighedsrådet
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Mulighed for at betale kontingent til Horne Sogneforening i Dagli’Brugsen
Afgang til inspirationsaften hos SØS, Ølgod, Familie & Fritid
Generalforsamling i hallens mødelokale, Horne Idrætspark
Generalforsamling, Kulturhuset i Ølgod, Ø.H. Seniorklub
Klargøring af fælleshaver, 4H Horne
Gymnastikopvisning i Horne Hallen
Deadline for at søge midler fra Fonden til forskønnelse af Horne Sogn
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Spirehold begynder på Dejgårdsvej, 4H Horne
Træhold begynder på Dejgårdsvej, 4H Horne
Hobbyhold begynder på Horne Skole, 4H Horne
Generalforsamling på Horne Skole, Familie og Fritid
Madhold begynder på Horne Skole, 4H Horne
Besøg hos Landmeco i Ølgod, Ø.H. Seniorklub
Giv en hånd til dit nærområde - affaldsindsamling
Generalforsamling på Hornelund, Hornelunds Venner
Tyrolerfest på Horne Kro
Hornelunds gudstjeneste holdes i kirken
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 18. maj.)
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Cykel-/biltur til seværdigheder, Horne Sognearkiv
Åbent Hus i fælleshaverne, 4H Horne
På tur til Sønderjylland, Ø.H. Seniorklub
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
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AKTIVITETSKALENDER 2018
Maj:
02. kl. 14.00:
05. kl. 23.59:
06. kl. 09-12:
15. kl. 19.00:
17.
31.
11. kl. 19-21:
Juni:
03.-10:
03. kl. 09-12:
14. kl. 15.00:
16. kl. 10.00:
23.
Juli:
02.-06.
11. kl. 10-15:
18. kl. 10-15:
25. kl. 10.15:
28. kl. 23.59:
August:
05. kl. 09-12:
06.-10.
28:
31.
September:
02. kl. 09-12:
08. kl. 23.59:
20. kl. 14.00:
29.
Oktober:
06. kl. 09.00:
07. kl. 09-12:
November
03. kl. 23.59:
04. kl. 09-12:
09. kl. 20.00:
14. kl. 19.00:
24.
December
02. kl. 09-12:
04. kl. 16.30:
07. kl. 17.00:
16.

Hornelunds gudstjeneste holdes i kirken
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 18. maj.)
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Cykel-/biltur til seværdigheder, Horne Sognearkiv
Åbent Hus i fælleshaverne, 4H Horne
På tur til Sønderjylland, Ø.H. Seniorklub
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner
Sportsuge, Horne Idrætsforening
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Afgang til Sønderborg Revy, Ø. H. Seniorklub
Tur til Blåvand Mini-zoo, 4H Horne
Sankt Hans i Vikingelunden, Horne Sogneforening+ 4-H
Madskole for 12-17 årige på Horne Skole, 4H Horne
Sommertræf på Dejgårdsvej, 4H Horne
Sommertræf på Dejgårdsvej, 4H Horne
Sommertræf på Dejgårdsvej, 4H Horne
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 10. aug.)
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Madskole for de 8-12 årige på Horne Skole, 4H Horne
Afgang til Irland, Ø.H. Seniorklub
Brugsen holder grillarrangement
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 21. sept.)
Besøg på Anker Fjord Hospice, Ø.H. Seniorklub
Høstfest i Horne Hallen, Høstfestudvalget
Årsmøde på Horne Skole, 4H Horne
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 16. nov)
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Aktiv nat på Horne Skole, 4H Horne
Generalforsamling i Horne Hallen, Horne Idrætsforening
Todages tur til København: Ø.H. Seniorklub
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Juleafslutning i Grindsted, Ø.H. Seniorklub
Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne
Juleoptog, Horne Sogneforening
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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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