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47. årgang                              nr. 357                          marts. 2018 

 

Næste nr. har deadline d. 5. maj- og udkommer d. 18. maj. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

 
Tre af de fire spørgsmål blev besvaret, da Horne Sognearkiv stille-

de dem på Facebook i forbindelse med offentliggørelse af et gam-

melt billede. Hvad er det? Det er et militært køretøj, en Daimler 

Dingo, som englænderne brugte under krigen og også efter kri-

gen som eskorte for soldater ned gennem Jylland. Hvor er det? 

Det er på Stadionvej overfor Jens Jensens hus. Hvornår er det? 

Det er i sommeren 1945. Hvem er det? Det er stadig uvist, så 

sognearkivet efterlyser gode bud på, hvem drengen er, og er også 

interesseret i andet om køretøjet såsom, hvad er det for et rør i 

kassen på siden af bilen, og om dets ophold i Horne.  

Hvad, Hvem, Hvor, Hvornår?  

mailto:horneposten@gmail.com


2 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 



3 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Næste deadline d. 5. maj   

 
 
 

 

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.  
Ret til ændringer i programmet forbeholdes   

 
PÅ GENSYN 

HORNE GYMNASTIK og FITNESS 

Indmarch kl. 18.30 

X-Holdet: Gl. elevhold     Stine Jespersen, Christina Meyer,  

Brejninggård Efterskole     Mads Clausen, Emil Thomassen 

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 
spring-gymnastik 
bh.kl.-4.  

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

- Alle instruktører fra Horne på gulvet - 

Dans/Gymnastik              
3. – 6. kl.  

Marie Hansen, Frida Andersen & Laura Schmidt 

Gæstehold         
Powertumbling –  
Outrup GUB   

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

Motionsmænd - Tistrup Kirsten Christensen  

Gæstehold   
Brejninggård Efterskole  
Elevhold  

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

Lørdag d. 24. Marts 2018 

GYMNASTIKOPVISNING I HORNEHALLEN 
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Familie & Fritid Horne - GENERALFORSAMLING  2018 
Tirsdag den 10. april kl. 19.00  

i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forhandling af bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Ruth Jensen og Karen Margrethe 

Harck (begge modtager genvalg) 
Valg af suppleant – på valg er Jytte Søndergaard Mathiasen  

8. Valg af revisor – på valg er Dorthe Bejder 
9. Aftenskolens regnskab 
10.Evt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 31. marts 2018 
sendes til formand Mamse Pontoppidan, Ølgodvej 85 eller på mail:                             
Bjerremose@hotmail.com 

Alle er velkommen     

          Generalforsamling i Idrætsparken 
Horne Idrætspark holder generalforsamling 

 onsdag den 21. marts klokken 19.00 
 i hallens mødelokale. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vel mødt 

Bestyrelsen 

 
 Hornelunds Venner 

Generalforsamling i Hornelunds Venner 
 

Der afholdes generalforsamling på Hornelund  
tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Alle er velkommen. 
Hornelunds venner 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

mailto:Bjerremose@hotmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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  

 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 

Kroketkuglerne triller igen 
Kroket-sæsonen begynder 

mandag den 9. april klokken 13.30 
Ja, så starter kroket-sæsonen igen.                                                                              
Vi træner hver mandag og torsdag kl. 13.30-17.00. 
Nye spillere har gratis tre måneders prøvetid. 
Man kan også henvende sig til Jørgen Søndergård tlf. 4035 7270 eller Jes Jensen tlf. 
2326 0071. De vil begge gerne hjælpe dig i gang.  
Vi er ca. 20 medlemmer, så der er plads til flere. 
Kom og oplev glæden ved spillet og vort gode sammenhold. 
Udvalget: 

Jørgen Søndergård, Jes Jensen, Mads Guldager og Margit Gydesen 

Læs også side 37 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                                                                                                    

HORNE AFTENSKOLE TILBYDER 
Betonstøbning v/Lise Jeppesen 

22. maj  Kl. 17-21 
26. maj Kl. 10-14 
13. juni Kl. 17-21 
20. juni Kl. 17-21 

Lise er klar med masser af nye ideer. 

Medbring: masser af plastic-emballage eller 
sjove forme. Der skal både laves en yder- og 
inder form. Fyrfadslys, alm. stof eller flakoner, hønsenet eller tråd, hvis det er til større 
ting. Ellers plejer Lise at have lidt forskelligt 
Husk: madpakke og drikkevarer. Praktisk tøj, da vi skal være ude i maskinhuset. Hand-
sker, da betonen kan være hård for hænderne. 
Pris: 150,-kr. incl. beton, som indbetales på konto 7725 5004424 senest ugen inden 
afholdelse. 
Sted: Gl. præstevej 93, Horne, 6800 Varde 
Tilmelding til Henriette på mobil: 3195  4269 eller mail                                          
henrietteoghajse@gmail.com 
              HUSK vores generalforsamling den 10. april kl. 19 på Horne Skole. 

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

Så er det igen tid til 

Spejdernes gødningssalg 
 

Søndag den 25. marts mellem kl. 10 - 13 kommer Spejderne rundt i Horne by og    

sælger plænegødning og kalk. 

Bor du uden for byskiltet, kommer vi kun forbi, hvis du har forudbestilt.  

Bor du i byen, men ikke er hjemme i det tidsrum, vi kommer rundt, kan varerne ligeledes 

forudbestilles. 

Priser og bestillingsseddel til brug ved forudbestilling kan findes på hjemmesiden: 

 

www.horne-varde.dk – Fritid/Spejder    

KFUM Spejderne Horne-Tistrup             

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

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage 

fra  
8 - 20 

   Horne   - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

  Fisk på bordet 
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads  

hver onsdag fra kl. 17.00-17.30. 

  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. 7,95 kr. 

Søndag: 1 stk. COOP pizza (dybfrost) 12 kr. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

”Giv en hånd til dit nærområde” og indvi fælleshaverne 
 Nok en gang inviteres til forårsrengøring ”Giv en hånd til dit nærområde” - igen med 
det formål at få alle grøftekanter i Horne Sogn tømt for skrald og skidt, så alt ser pænt 
ud til foråret og konfirmationen. 
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne og sorterer affaldet til de respektive 
”spande”.  Arrangementet kombineres i år med indvielse af Fælleshaverne ved 
”Strangko”. Når alt skraldet er sorteret, mødes alle ved Strangko/Horne Erhvervspark. 
Her vil Ude-skolen og 4H forestå indvielsen af Fælleshaverne. 
Som det sig hør og bør, klippes den røde snor og derefter serverer Ude-skolen og 4H 
pølser/brød, og Sogneforeningen giver en øl/vand. 
Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd, og at alle fremmødte vil deltage 
i indvielsen og gøre dagen rigtig festlig. 
                                           Affaldsindsamlingen finder sted 
                                     onsdag den 18. april kl. 15.30 – ca. 17.30.  

         Derefter indvielse af Fælleshaverne  
         fra ca. 17.30 – ca. 19. 

I alle dele af sognet vil vi gerne have en person, der denne dag vil koordinere arbej-
det.  Hvis du vil være kontaktperson i dit område, og/eller gerne vil hjælpe, så: 

Tøv ikke – meld jer og tilbyd jeres hjælp !  
 

Tilmelding til Aksel Hansen aksel.hansen08@gmail.com   
(tlf. 29860294) senest tirsdag den 10. april 

     Ude-skolen – 4H og Sogneforeningen 

Bazar i Horne 
Vi afholder bazar  

søndag den 22. april fra kl 10- 14  
Entre: 10 kr.  

Alt sælges, så kom og gør et godt køb.  
Håber vi ses. 
Bazartøserne   

50 års JUBILÆUMSKAMP I SPORTSUGEN 
68er holdet trækker i fodboldstøvler og passende tøj for at levere et ”brag” af en      

fodboldkamp med en snert af minder fra dette holds storhedstid…. 
Lørdag d. 9. juni på Horne stadion. 

mailto:aksel.hansen08@gmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Udviklingsrådet byder på turistoplæg 
Udviklingsrådet HHST inviterer alle beboere i Horne, Hodde, Sig og Tistrup til middag 
og ordinær generalforsamling   

tirsdag den 17. april kl. 18.00 
i Hodde-Tistrup Hallen. 

Udviklingsrådet er vært ved gratis aftensmad, og turistchef Colin Seymour, Varde 
Kommune, taler over emnet: Turisme i baglandet. 
Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne. 

                                                                                                Udviklingsrådet HHST 

Sognearkivet guider ud til de gode historier 
 
Når Horne Sognearkiv inviterer på en historisk kulturtur i naturen 
i sognet, er det en tur for både cyklister og bilister. 
Turen gennemføres tirsdag den 15. maj klokken 19, og deltagerne mødes på p-
pladsen ved Horne Hallen. De, der ønsker at få kørelejlighed, kan henvende sig på 
hornesognearkiv@gmail.com eller til formanden Leif Sønderskov på tlf. 24615550. 

Der bliver flere stop undervejs blandt andet i Malle ved den mark, hvor en levende 

hest blev begravet. Det skulle være ganske vist, da historien er fortalt gennem gene-

rationer fra begravelsen i begyndelsen af 1800-tallet, og da der er et synligt bevis på 

begravelsen, en sten med tre jernkiler, som nu står på Ølgod Museum. Der bliver og-

så stop i Bounum og i Lervad, inden der er kaffe og kage i anlægget i Tistrup. Under-

vejs bliver der lejlighed til at snakke om det, vi ser, og til at stille spørgsmål til både 

hinanden og til sognearkivets repræsentanter. Det bliver der også rig lejlighed til un-

der det gratis kaffebord.  

Sportsugen er på tegnebrættet 
Søndag den 3. juni lyder startskuddet til årets sportsuge i Horne IFs regi.  
Programmet er endnu ikke færdigt, men udvalget har allerede lagt sig fast 

på i hvert fald 11 aktiviteter. Traditionen tro begynder ugen med morgenkaf-

fe efterfulgt af gadefodbold og rafleturneringen med kåring af årets raflekonge/

dronning. Mandag spiller veteranerne en fodboldkamp, mens tirsdag – grundlovsdag – 

er børnedag. Der er også en skomagerturnering i billard og en fodboldkamp i serie 1 

på programmet. Onsdag er der grillaften, mens torsdag byder på en FIFA-turnering. 

Fredag er der sponsorløb, og en fest i teltet med spisning og musik af ”Vestjyderne” 

runder ugen af.    Meget mere i næste nummer af HornePosten 

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

 
 

IDRÆT OM DAGEN 
Kom frisk hver    

ONSDAG fra kl. 9.00 
og få rørt, styrket og 

strakt alle             
musklerne… 

 horne-varde.dk                     
horne-tistrup-skolerne.dk     

hornesognearkiv.dk             
issuu.com/arkiv                    

arkiv.dk                                

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

NYTTIGE  

www LINK´s 

Daglì Brugsen inviterer til bankospil 
Der er generalforsamling i Nørre Nebel Brugsforening torsdag 
d. 19. april, hvor der er beretning fra bestyrelsen og gennem-

gang af regnskabet 2017. Underholdning og kaffebord går vi heller ikke glip af, hvis vi 
møder op. Så tag med til Newl. Det plejer at være en god aften. 
Efterfølgende, nemlig d. 25. april klokken 19.00, holder vi traditionen tro vores info 
aften om Daglì Brugsen på Horne Kro.   
Martin vil berette om resultatet for vores brugs i 2017. Dernæst skal vi prøve at spille 
banko, hvor der er gevinster, og små pauser lægges ind, hvor vi kan smage lidt vin 
også.  
Så kom frisk kære medlemmer og Horne-borgere, det er hyggeligt og skønt, når vi er 
mange - og ganske gratis også. Af hensyn til kaffen må du hente billet i brugsen 
senest søndag den 22.april. 
 
P.S. Er det ikke fantastisk, at vores kære brugsmand, Martin Hansen, 
allerede kan fejre 5 års jubilæum som uddeler i vores brugs? 1. april 
2018 er det 5 år siden, Martin valgte at blive uddeler i vores brugs. 
Stort TIL LYKKE Martin. Du lægger sammen med dit mandskab dag-
ligt et kæmpe stykke arbejde i, at vores brugs er så god og attraktiv, 
som den her. Håber du bliver mange år endnu.  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse 
 
Der holdes landsindsamling søndag den 8. april 
 
Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen. 
Tilmelding til Bente Dinesen Tlf. 21 78 76 55 – Bessie Aggeboe 24 83 72 75 
Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker 

Bente Dinesen/Bessie Aggeboe  

Sogneforeningen stod for genvalg 
Horne Sogneforening har afholdt generalforsamling tirsdag den 20. februar på Horne 

Kro. Ca. 45 medlemmer var mødt op til en god og konstruktiv aften. Bestyrelsens beret-

ning kan læses på Hornes hjemmeside: www.Horne-Varde.dk.  

Der var genvalg til bestyrelsen for Kurt Burkarl, Keld Jochumsen og Else Jochumsen. 

Konstitueringen vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter første bestyrelsesmøde. 

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…. 

Horne Sognearkiv holder åbent: 

1. og 3. tirsdag i måneden, fra kl. 15 – 17. – samt efter aftale   

http://www.Horne-Varde.dk
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Horne IF har fået ny hovedsponsor 
 

Horne Idrætsforening har fået ny hovedsponsor fra 
2018. Sponsorudvalget har lavet en 3-årig aftale med Martin fra Dag´li 

Brugsen i Horne. Vi som forening sætter rigtig stor pris på denne aftale, og vi ser frem til 
at fortsætte det gode samarbejde med Martin og hans team, som vi hidtil har haft.  
 
Aftalen betyder, at det senior fodboldhold, der spiller deres hjemmekampe på Horne 
Stadion, er iført spilletøj sponseret af Dag´li Brugsen og med Dag`li Brugsen Hornes  
logo på. 

Vi siger 1000 tak for sponsoratet 
På vegne af sponsor udvalget, Horne Idrætsforening 

Husk at støtte de 
sponsorer der  

støtter  
HORNEPOSTEN 

Ledige lejligheder på Hornelund og Rolighedsvej  
 

Hornelunds Venner er blevet gjort opmærksomme på, at de ledige lejligheder på Hor-
nelund Ældrecenter og på Rolighedsvej kan udlejes uden visitering, hvis de har stået 
tomme i mere end 3 måneder. 
Man kan henvende sig til: 
Marianne, som er leder på Hornelund, på telefon nr. 2034 3698 eller på kommunen. 
                                                          Hornelunds Venner  
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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 

Sangaften på  
Hornelund 

11. april. 

 Hornelunds Venner 

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 

Alle er velkomne   Corrie van der Veen 

Nyt fra biksen 

Så har du mulighed for at tilmelde dig til påskeworkshop. 

Vi har mange nye og sjove ideer til dekorationer ude ved døren og indendørs. . 

Der er åben for tilmelding nu, og workshops afholdes fra den 15 marts. 

Pris 150 kr. Ring og forhør nærmere på tlf. 2251 1542. 

Efter den store succes i 2017 gentager vi Påskehygge onsdag den 21.marts kl 

19.00. 

Lav din egen påskedekoration. Du skal medbringe skål og eget materiale, så hjælper 

vi med at sammensætte det hele. Der kan købes diverse materialer. 

50 kr. incl. kaffe og kage. 
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Vi er nogle få fra Horne, der cykler i Tistrup Cykel Motion, 
men vi vil gerne være flere.  
Sæsonen starter søndag den 18. marts fra klubhuset ved 
OK-tanken i Tistrup kl. 10.00. Der cykles ca. 25 km og 

afsluttes med suppe. Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at ringe til 
Keld Jochumsen  2562 2614. 

Husk:  
LOPPERNE ÅBNER 

Så har ”Lopperne” Hindsigvej 29 igen åben den 1. søndag kl. 9-12  
fra marts til december. 

Har du ting såsom porcelæn, møbler eller andet, du gerne vil af med, tager vi gerne 
imod sagerne. 

Kontakt: 
Svend: 20 58 43 28 
Preben: 30 59 37 34 

Christina: 40 35 02 95 
Lise: 23 95 17 66 

Følg os på                       : Horne-Tistrup spejdernes loppemarked 

 

Er du medlem af Horne Sogneforening?                     
                                                                                

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. 
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Fodplejen i Horne 
En fodbehandling er 

sund for krop og sjæl. 
Fødderne skal bære dig 

gennem hele livet. 
 
 
 
 

 
 

Send sms eller ring mig op, indtal navn og jeg kontakter dig, hvis ikke jeg har  
mulighed for at tage telefonen. Håber vi ses. 

”Velvære starter i fødderne” 
Linda N. Møller  - 29 63 03 80 

 
P.S. Der udstedes gavekort – idé til morsdags gaven også.  

Jeg har taget nye, fantastiske produkter i brug i klinikken, som jeg glæder mig til           

at vise og fortælle dig om. Ses vi?  

Har du lyst til en fodbehandling?  

 
Midler fra Fonden til forskønnelse af Horne sogn 2017 

I alt til uddeling: kr. 63.434,93 

Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra                                                                      
Horne Jagtforening, Horne Idrætspark, Horne 4H og Horne Sogneforening.                                                                                   

Fondsmidlerne bevilgedes således:    
 

       
   

       
  

 

 

 

Horne Sogneforening 

BDO, revisor   
Horne Jagtforening (fasaner)         
Horne Idrætspark (flishugger m.m.) 
Horne 4H (2 bord/bænkesæt)      
Ny grillhytte         
Græsslåning m.m.      
 
I alt bevilget:                

kr. 7.187,50 
kr. 3.000,00 
kr. 6.050,00 
kr. 12.800,00 
kr. 23.000,00 
kr. 11.397,43 
 
kr. 63.434.93 
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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 

26209096  

Mobil : 

Brian 

21820340 

 

mailto:horneposten@gmail.com
http://www.sanatit.dk
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                - du kan også finde Horne på                                               

 

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

Opfordring 
Lad os stå sammen om, at vi ikke vil have hundelorte i vores by!! Det er så kedeligt og 
beskæmmende at se, at der ligger hundelorte ret så mange steder rundt omkring i 
vores lille by. 
 
 
 
Vi har lige fået en fin, lille renoveret trekant på hjørnet af Hornelund og Kirkebakken i 
forbindelse med, at Horne blev Blomstrende Landsby. Den er allerede over-skidt! 
Rundt om kirken i gruset ligger der altid hundelorte. Selv på skolens legearealer er der 
hundelorte, som ungerne jokker i. 

Så lad os stå sammen Saml op efter de kære kræ 
Venlig hilsen Merete Bonnén Jensen, Hornelund 7 

AD!!! 

horne-varde.dk 
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Ingen over og ingen ved siden af. Mads Jeppesen, 19 år, er den bedste målmand i den 

kreds i serie 1, som HTS netop har spillet i. Kåringen på Ligabold.dk kommer ovenpå 

kåringen som årets spiller i HTS, og begge kåringer kan få det store smil frem hos Mads. 

- Det er stort, at mine holdkammerater synes, at jeg gør en forskel for dem. Og det er lidt 

vildt, at andre også har set 

noget i mit målmandsspil. Det 

er trods alt kun knap to år si-

den, at jeg debuterede i serie 

1, siger Mads Jeppesen, der er 

klar til en ny tørn i målet, når 

sæsonen begynder den 2. 

april. 

Han var fem-seks år, da han 

begyndte at spille fodbold, men 

han kom først i målet, da han 

som 11-12 årig var med til Vild-

bjerg Cup. 

- Vi havde ikke rigtig nogen 

målmand, så jeg sagde, at jeg 

godt kunne stå på mål. Det gik 

ret godt, så jeg har stået på mål siden. 

- Det er en gammel sandhed, at fodboldmålmænd skal være lidt skøre. Er du det? 

- Måske nok lidt. Det går i hvert fald ikke at vende ryggen til, selvom Mikkel Blåholm tyrer 

bolden imod målet med 120 kilometer i timen. Man skal kunne tage de hårde skud, og 

man skal også selv kunne dele nogle knubs ud i kampen om bolden. 

Mads fremhæver det gode sammenhold på holdet - et sammenhold, som betyder, at de 

arbejder for hinanden, og derfor uden problemer kan råbe ad hinanden for at undgå farli-

ge situationer. 

Han går på handelsskolen og bliver student til sommer. Han arbejder også i Horne Brugs 

og har taget initiativ til at træne målmænd i alderen U10-U17. 

- Hvornår slapper du af? 

- Der er tryk på, men onsdag har jeg kun skolen. Så går jeg tit i fitness. Det er ren fornø-

jelse. Jeg kan bruge to timer eller måske 45 minutter afhængig af, om jeg er træt. Det er 

vigtigt at holde kroppen ved lige, så den ikke bliver doven.  

Mads Jeppesen 

har mange forcer 

som målmand. De 

største er, siger 

han selv, spillet i 

luftrummet og 

kommunikationen 

med forsvaret. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Mads er den bedste i målet 
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Søndag d. 11. februar stod i Fastelav-
nens tegn, her havde Prinsesser og 
Prinser og mange andre fantasifulde 
påklædninger fundet vej til Karneval og 
Tøndeslagning på Horne Skole.  

FASTELAVN 
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HORNE JAGTFORENING  
skyder ny sæson ind 

 
3. april:  

Hjortebane på Måde skydebaner fra kl. 17-20, i fællesskab med Thorstrup.  
Der er også mulighed for indskydning denne dag 

 
21. april:  

Feltskydning i militærets øvelsesterræn.  
(Tidspunkt kommer senere til de tilmeldte). 

 
28. april:  

Kommunemesterskaber i flugtskydning, arrangør Stausø, info følger.   
 

26. maj:  
Skydesimulator ved Varde fodboldgolf fra kl. 15 til kl. ca. 17 med efterfølgende spisning. 

Tilmelding nødvendig til Carsten Bøttcher senest søndag den 20. maj.  
”Invitation” sendes separat pr. mail. 

 
7. juni:  

Flugtskydning, træningsaften i Ølgod kl. 18 - 21.  
Afgang fra Horne Stadion kl. 17:45. 

 
14. juni:  

Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, fra kl. 18 - 21.  
Afgang fra Horne Stadion kl. 17:45 

 
18. august:  

Torvedag. Sæt kryds i kalenderen.  
Det kan være, vi får brug for hjælp til at sælge fisk om fredagen. 

 
2. september:  

Skydevogn sammen med Thorstrup Jagtforening fra kl. 9-15.  
Afgang fra Horne Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, Sig. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Programmet fortsætter på næste side 
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Tilskud til fasaner: kun til medlemmer af Horne Jagtforening.  
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år.  

Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på                
vores hjemmeside.  

Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med hjemmesiden 
www.hornesognsjagtforening.dk. 

 
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobilnummer til Carsten Bøttcher, så I 
modtager evt. ændringer.  
 

Bestyrelsen: Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk. 
Næstformand: Jørgen Østergaard - 52 15 92 10 - jorgen.ostergard@gmail.com. 

Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com.  
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk,  

Bestyrelsesmedlem: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com.   
Foreningens kontonummer: Reg: 7780 – konto: 1976349  

jagt fortsat..  

1. december:  
Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye jægere. A-

medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr. 
Der er i år efterfølgende fællesspisning som nævnt på generalforsamlingen. 

 
12. januar 2019:  

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

1. februar 2019:  
Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00. 

 
9. februar 2019:  

Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for gule ærter.  

GENERALFORSAMLING I IDRÆTSPARKEN D. 21. MARTS KL. 19.00 

http://www.hornesognsjagtforening.dk
mailto:amcb@amcb.dk
mailto:jorgen.ostergard@gmail.com
mailto:holsemix@hotmail.com
mailto:fam.jeppesen@live.dk
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4H TAGER HUL PÅ NY SÆSON 
 
Det er nu, du skal melde ind på det hold, du kunne tænke dig at deltage på. 
Tilmeld dig på 4H/dk. Her kan du købe medlemskort og vælge/betale for hold. 
Medlemskort for hele året koster 200 kr. og for hold 100 kr. 
 

Spire gruppen ”Det gror hvor du bor” 
Fra 0. klasse, max 12 deltagere.  
Pris 100,00 kr. 
Første møde gang – onsdag den 4. april fra 14.30 til 16,30 på Dejgårdvej 12. Derefter 
hver anden onsdag. 
Mødetider udleveres på første møde. 
I sommerferien holder vi pause fra holdene. 
Slutdato er onsdag den 12. september. 
Vi vil arbejde i fælleshaverne, besøge dyrene og tage på ture i naturen, så vi kan se alt 
det der gror omkring os. 
 

Træhold 
Fra 2. klasse, max 4 deltagere. 
Pris 100,00 kr. 
Onsdag den 4. april kl. 16.00 til 18.00 på Dejgårdvej 12. Derefter hver anden onsdag. 
Mødetider udleveres på første møde. 
I sommerferien holder vi pause fra holdene. 
Slutdato er onsdag den 12. september. 
Vi fremstiller småting af træ. Har du selv ideer er det fint, men på grund af lokalets stør-
relse må vi begrænse os til de mindre ting. 
 

Hestehold 
Fra 0. klasse, max 6 deltagere. 
Pris 100,00 kr. 
Første gang er onsdag den 4. april fra 16.30 til 18.30 på Dejgårdvej 12. Derefter hver 
anden onsdag. 
Mødetider udleveres ved første møde. 
I sommerferien holder vi pause fra holdene. 
Slut dato er onsdag den 12. september. 
Vi skal lære noget om hestens røgt og pleje og om, hvordan man omgås heste. Vi har 3 
ponyer til rådighed. 
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Madhold 
Fra 1. klasse, max 12 deltagere. 
Pris 100,00 kr. 
Første gang er onsdag den 11. april fra 15.00 til 17.30 på Horne skole. Derefter hver 
anden onsdag. 
Hvis der er overvældende tilslutning, kan det komme på tale at dele holdet, så vi har 
nybegyndere først og derefter de let øvede. 
Mødetider udleveres ved første møde. 
I sommerferien holder vi pause fra holdene. 
Slut dato er onsdag den 19. september. 
Nybegyndere laver lette, små retter med vægt på at lære simple køkkenregler som hygi-
ejne og basal viden om køkkenet 
og navne på de forskellige redskaber, der anvendes i et køkken. 
Let øvede får lidt svære ting at arbejde med, da grundviden gerne skulle være på plads. 
 

Hobbyhold 
Fra 2. klasse, max 5 deltagere. 
Pris 100,00 kr. 
Første gang er torsdag den 5. april fra 15.00 til 17.30 på Horne skole. Derefter hver 14. 
dag. 
Mødeplan udleveres på første mødedag. 
I sommerferien holder vi pause fra holdene. 
Sidste møde er torsdag den 13. september. 
Kreativiteten er her i højsædet. 
Vi arbejder med mange forskellige materialer og får udfordringer på mange områder. 
Første gang snakker vi om, hvad vi skal fordybe os i og arbejde med. 
 

Hjemmeopgave 
Pris 100,00 kr. 
Ønsker du at få besøg derhjemme, kommer vi gerne ud for at se, hvad du arbejder med. 
Du vil få en opgavebog eller selv lave en. Det kan være inden for alle områder, du har 
hjemmeopgaver - have, dyr, natur og mad/bagning. 
Tid og sted aftales efter tilmelding. 
Vi holder pause i sommerferien. 
Hjemmebesøgene stopper efter Dyrskuet. 
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OBS 
Stof til Bladet på: 

horneposten@gmail.com  

 
De mindste var på banen……. 
Det begyndte som en god ide hos nogle småbørnsforældre og er 

nu blevet en godkendt aktivitet med ret til tilskud. Det tænkte de 

mange børn, der hoppede, sprang og legede i Horne Hallen en 

lørdag formiddag ikke på. For dem var det bare en rigtig god dag 

med masser af leg med andre børn og med de voksne. 

Thorkild Lindvig havde fundet en masse redskaber frem og fyldt halgulvet med dem, 

og Ulla Lindvig havde bagt boller og lavet både saftevand og kaffe i rigelige mæng-

der. 

Det var formanden for Horne IF, Svend Jensen, far til Fie på to 

år, der stod for indbydelsen til dagen. 

- Aktivitetsdagen kom i stand, fordi vi manglede nogle aktiviteter 

for de små. Det er et rigtig godt initiativ, da børnene lærer at bru-

ge hallen, og det er samtidig en god måde for dem at socialisere 

sig på. Vi har nu fået det godkendt som en aktivitet og får tilskud 

fra Varde Kommune. Kravet er, at vi arrangerer mindst seks akti-

vitetsdage om året, siger Svend Jensen. 

 

Rene Hermansen har fået en fast plads ved rutsjebanen, hvor datteren, Ella på fire år 

er på sin mindst 20. tur. 

- Vi har været med til alle aktivitetsdage. Det er virkelig et godt arrangement, siger 

han. 

I den anden ende af hallen hjælper Hanne Burkarl sin datter, Ella, på to år med at gå 

på balancebom. De er tilflyttere og skulle lige se, hvad der skete i hallen. 

- Det er et rigtig godt initiativ. Børnene hygger sig, og de får mulighed for at lege sam-

men på en anden måde end i dagpleje eller børnehave, siger hun.       -foto næste side 

Svend Jensen, HIF 

Så ved man det..! 
HornePosten udkommer  6 gange i 2018, hver gang i 

600 eksemplarer med gns. 36 sider i hver, det giver i alt 
næsten 130000 sider der hver vejer 25 gram. Alt i alt 

3,25 tons HornePost. 
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Hanne Burkarl 

hjælper sin datter, 

Ella på knap to år, 

med at gå på   

balancebom. 

Der var hygge i cafeteriaet, hvor både børn og voksne samlede                                               

kræfter til en ny omgang fri leg. 

De mindste var på banen……. 
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JA, TIL BÆNK PÅ HJØRNET..! 
Skal der atter være en bænk på hjørnet af Stadionvej/ Hornelund? 
Det skal der ifølge deltagerne i Horne Sogneforenings generalforsamling. De blev på 
storskærm præsenteret for et billede med to bænke placeret bag flagstangen med 
Blomstrende Landsby-flaget, og det blev et klart ja til sogneforeningens bestyrelse til at 
arbejde videre med planerne. 
Der har tidligere været en bænk på hjørnet, men den forsvandt for nogle år siden. Nu 
kommer der måske en eller måske endda to bænke på stedet, hvor der også er plads 
til Torvedagsmanden. Stenskulpturen står i dag ved Dagli’Brugsen, men formanden for 
sogneforeningen, Keld Jochumsen, lagde ikke skjul på, at foreningen har været på 
udkig efter en anden placering. Formanden kunne også glæde sig over, at flagstangen 
får nogle ekstra meter lagt til højden.  
- Vi har hørt en hel del om, at den ikke er ret stor, men den passer til flaget med to 
blomster.  Vi arbejder på at få en tredje blomst i år og dermed et større flag. Sker det, 
skal vi have en flagstang på otte meter, sagde Keld Jochumsen. 
- Hjørnet har udviklet sig til et hundetoilet. Kan vi ikke gøre noget ved det, spurgte et 
par af deltagerne. 
Det kom flere bud, og 

et af buddene, at sprøj-

te på hjørnet, så hunde-

ne ikke sætter sig, vil 

bestyrelsen se nærme-

re på.  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

 
PROGRAM for  

gymnastikopvisnin-
gen 2018 i Horne 
Hallen kan ses på 

side 3 
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Fastelavnsfest i Horne Hallen i   
                                                                                                          

Horne Idrætspark og Horne Idrætsforening holder fastelavnsfest for voksne 
lørdag den 2.marts 2019. 

Dansemusikken leveres af bandet Out of Words. 
Horne Hallens Cafeteria laver maden. 

De bedst udklædte m/k’ere bliver kåret. 
Der skal slås til tønde. 

Sæt derfor allerede nu X i din kalender lørdag den 2. marts 2019. 
 

Det bliver et brag af en fest. 
Billetsalget starter 1. oktober 2018. 

 
Mvh HIP og HIF 

2019 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Velkommen til Malermester KURT SKOVDAL som ny reklamesponsor i HornePosten 

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 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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Fælles højskoledag blev en succes. 
 
De fire menighedsråd, Hodde, Tistrup, Thorstrup og Horne, var gået sammen om at 
afholde Højskoledagen. Den begyndte med gudstjeneste i Tistrup Kirke, og derefter 
foregik selve Højskoledagen i minihallen i Tistrup. Med mere en 150 tilmeldte og en 
veloplagt foredragsholder, tidligere ceremonimester for HM Dronning Margrethe 2., 
Christian Eugen Olsen, som bare gav den gas på sin egen måde således, at foredra-
get blev både rigtig spændende, sjovt og ikke mindst lærerigt.            
Efter frokosten gik manden som blev præst ved et tilfælde på talerstolen, nemlig tidli-
gere gymnasielærer Jørgen Anker Jørgensen, som styrede slagets gang med sange 

fra Højskolesangbogen ledsaget 
af en sjov og underholdende for-
tælling før hver sang.  
Vi er super tilfredse og glade for 
dagen. Håber vi ses til næste år. 
  

På gensyn i 2019. 
Horne Menighedsråd. 

 
 

Nyt fra menighedsrådet: 
Pr. 15. februar blev Finn Thomas Hove fra Stouby ansat som 
organist i Horne og Thorstrup kirker. 
Thomas spillede første gang i Thorstrup Kirke den 18. febru-
ar og i Horne Kirke den 25. februar. 
Thomas har flere års erfaring som organist og har mange andre strenge at spille på. 
Vi glæder os til at høre Thomas i kirken, og fra menighedsrådet skal der lyde et stort 
velkommen til Thomas. 
Menighedsrådet. 

Gudstjeneste er flyttet til kirken 
Gudstjenesten i maj på Hornelund Ældrecenter er flyttet til kirken. 
Alle er velkommen torsdag den 3. maj 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 Lis Hansen tlf. 7526 0435 eller Svend Bruun tlf. 81714366 – senest 
dagen før. 
            Sognepræst Finn Pedersen, Horne Menighedsråd og Hornelunds Venner 



29 

 

 

Åbningstid: 
Mandag – fredag 13 -17.30  lørdag 10 -12 

Åbent for arrangementer efter aftale.  
Tlf. 3049 2368,  

mail:  as@farmorsunivers.dk 

Højvangen 10, Horne, 6800 Varde 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Besøg af biskop Elof Westergaard 
 

Horne Kirke og menighedsråd får besøg af Ribe Stifts  
biskop Elof Westergaard                                                   

palmesøndag den 25. marts 2018. 
 
  Sognepræst Finn Pedersen afholder gudstjeneste kl. 10.30 med efterfølgende                 
  kirkekaffe, hvor alle er velkomne til at møde biskoppen. 

Næste deadline d. 5. maj   

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Børnene væltede kegler og slukkede bål 
120eren på Horne Skole var så heldig at blive inviteret på besøg på brandstationen 
i Esbjerg.  
Vivis svigersøn, Jimmi, arbejder i Esbjerg som frivillig brandmand, og det var ham, 
der fik aftalen i stand. 
Jimmi gav os en rundvisning, hvor vi blandt andet så en brandmands dagligdag for 
såvel den, som er fastansat, og den, der er frivillige. Jimmi viste os også, hvordan 
man hurtigt bliver klar til at køre ud til en brand. 
Vi så alle deres biler og fik lov til at sidde i nogle af dem. 
Højdepunktet var da, der blev kørt en brandbil ud til os, og vi fik lov at vælte kegler 
med brandslangen udenfor. Vi fik også lov til at slukke bål med brandslukkere. 
Både børn og voksne fik en god oplevelse, så stor tak til de forældre, der hjalp med 
kørsel. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Også stor tak til Esbjerg Brand-
station, fordi vi måtte komme forbi. 
Børnene havde inden turen haft et kursus i førstehjælp, hvor Dan Vejlgaard Nee-
sen hjalp med undervisningen. 
Så nu er indskolingen på Horne Skole klædt på til førstehjælp og brandslukning. 
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Kunstnere åbner deres værksteder 
Så nærmer påsken sig med bl.a. et par fridage til en lille forårsudflugt måske. Kunstrun-
den i Sydvestjylland er en årlig tilbagevendende begivenhed, som foregår tre dage i 
påsken 

fredag, lørdag og søndag fra kl. 11.00 - 17.00. 
Kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer fra Tønder i syd til Nr. Nebel i nord 
åbner dørene og byder alle interesserede velkommen på deres egne bosteder. Man har 
også mulighed for at vinde et kunstværk. Det eneste, man skal gøre, er at besøge fire 
steder. Første sted får man et Kunstrundepas + et klistermærke. Når man har fire klister-
mærker, afleverer man sit pas og er med i lodtrækningen. 
Det er 5. gang, jeg er med i Kunstrunden, og alle, som har tid og lyst, skal være så hjer-
teligt velkomne her i påsken. 
For mere information se: www.kunstrunde.dk og min hjemmeside: www.leroqild,dk. 
Jeg vil også lægge nogle brochurer i 
Brugsen og i Hallen. Velkommen og 
på gensyn i påsken på                  
Gl. Landevej 58, Sækbæk. 
 
Med venlig hilsen 
Solveig Bruun 

http://www.leroqild,dk
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                  Varde 
 
    v/Jesper Brorson Hansen 
     Torvegade 7, Varde 

   Tlf. 75212424 

 

Ny bolig? 
Ingen kender 
lokalområdet  
bedre 
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Dag Dato Kl. Hj.hold Udehold Spillested 

Man 2. april 13:00 HTS Ringkøbing IF Tistrup St. 

Lør 21. april 13:00 HTS Give Fremad Tistrup St. 

Fre 4. maj 19:00 HTS BV Oksbøl Tistrup St. 

Fre 18. maj 19:15 HTS Aulum IF Tistrup St. 

Lør 26. maj 13:00 HTS Kjellerup IF Tistrup St. 

Tir 5. juni 19:00 HTS Ikast FS Horne St. 

Fre 22. juni 18:45 HTS Brande IF Tistrup St. 

Hjemmekampe HTS Serie 1: 

Kampprogrammet for HTS serie 5 er endnu ikke offentliggjort 

Hjemmekampe HTS Serie 4: 
Dag Dato Kl. Hj. hold Udehold Spillested 

Man 2. april 16:00 HTS Krogager B Sig St. 

Fre 13. april 18:30 HTS Ansager IF Sig St. 

Lør 28. april 14:00 HTS Ølgod IF Sig St. 

Lør 5. maj 13:00 HTS Brande IF Tistrup St. 

Man 21. maj 19:00 HTS Vorbasse/Hejnsvig (2) Sig St. 

Fre 1. juni 19:00 HTS Kølkær/Fasterholt/Arnborg Sig St. 

Tor 21. juni 19:00 HTS Kibæk IF Sig St. 

Hjemmekampe Veteraner Horne Stadion  
Foråret 2018, alle kampe starter kl. 19.00: 

 Horne – Varde 
Horne – Alslev 
Horne – IF92/ØB 
Horne – Tjæreborg 
Horne – Blåbjerg 

  9. april:  
30. april:  
14.  maj:   
22.  maj:   
18.  juni:   

Mandag d. 
Mandag d. 
Mandag d. 
Tirsdag  d. 
Mandag d. 
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Hold/årgang Træningstidspunkter Træningssted Start 

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 

Fodboldtræningsstart forår 2018 

Horne-Tistrup-Sig Boldklub 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Gulvmanden tager sig af hele rummet 
Det var ikke en pludselig indskydelse, 
da Lars Nørskov på Aspgårdvej 26 
sprang ud som selvstændig den 1. no-
vember 2016 med firmaet L.N. Multiser-
vice. 
Han havde i flere år drømt om sit eget 
firma, men manglede lige det skub, der 
skulle til for at realisere drømmen. 
Skubbet kom, da der ikke var så mange 
opgaver i det off-shore firma, han havde 
arbejdet for i nogle år. 
Lars Nørskov er uddannet gulvmand og 
har arbejdet i branchen i 30 år. Det er 
derfor hans hovedfokus i firmaet er på 
gulve, men han kan også løse lettere 
tømrerarbejde såsom opsætning af 
lofter, og han heller ikke er bleg for at 
male og tapetsere. 
- Det er mit indtryk, at folk gerne vil ha-
ve, at jeg kommer ud til dem, snakker 
om opgaverne og viser nogle prøver på 
det ønskede gulv. Jeg fornemmer også, at de gerne vil have, at jeg kan udføre de opga-
ver, der ofte følger med, når gulvet skal ordnes, siger Lars Nørskov. 
Han tilbyder alt indenfor gulvarbejde som for eksempel pålægning af nye trægulve, af-
slibning og behandling af gamle trægulve, pålægning af vinyl og tæpper samt etablering 
af epoxygulve.  
- Jeg kører i et stort område fra Bredebro i syd til Ringkøbing i nord og Vejle i øst - nok i 
en radius på 100 kilometer herfra. Jeg påtager mig alle opgaver, ingen er for små, siger 
Lars Nørskov. 
Han har lavet gulve, vægge og lofter i beboelser på olieboreplatforme for et firma, og 
han arbejder stadig off-shore for et andet firma, når der er brug for ham. Derfor reklame-
rer han med, at han arbejder både onshore og off-shore. Han samarbejder også med 
Garant Tæpper i Hemmet, og de har i fællesskab netop vundet en stor licitation på gulve 
på Årre Skole. 
- Det er jeg lidt stolt af, da det viser, at jeg kan være med både prismæssigt og fagligt. 
Lars Nørskov, 46 år, er fra Varde, men flyttede i 1997 sammen med Jette til ejendom-
men på Aspgårdvej, tæt på Jettes forældre i den gamle Asp Brugs. Jette, der arbejder i 
Føtex i Varde, og Lars har tre børn på henholdsvis 16, 15 og 11 år, og de nyder livet på 
det nedlagte landbrug med god plads både inde og ude. 

Lars Nørskov har netop investeret i 

en ny firmabil, da den gamle blev for 

lille.  
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 5. MAJ  horneposten@gmail.com  

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

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

                                Ny spiller:  
                                Kroket er en spændende sport 

                                     Jeg begyndte som kroketspiller i foråret 2017, men på grund af 
arbejde blev det ikke til ret mange spil før sommerferien. 
Jeg blev taget godt i mod, og alle var flinke til at fortælle om reglerne og taktikken, for i 
kroket er det ikke alene et spørgsmål om at kunne slå præcist og hårdt. 
Efter sommerferien trænede jeg så noget mere, ligesom jeg deltog i to lokale turnerin-
ger. Det var spændende at møde spillere fra andre klubber, og vi havde blandt andet 
den glæde at vinde over landsmestrene fra Agerbæk. 
Sammen med Svend Hansen deltog jeg i oktober i kommunemesterskabet i Næsbjerg. 
Da vandt vi igen over landsmestrene fra Agerbæk og blev vinder af C1 rækken. 
Det har givet ”blod på tanden”, så i 2018 vil jeg deltage i turneringen. 
I vinterhalvåret har jeg sammen med Jørgen Søndergaard spillet med seks spillere fra 
Tistrup. Det har været lærerigt, for de er alle mesterrække- eller A-spillere, men det har 
også været hyggeligt. 
Såfremt du kunne tænke dig at begynde som kroketspiller, starter træningen op man-
dag den 9. april, og vi fortsætter herefter med træning hver mandag og torsdag. 

   
Gunnar Ditlevsen 

Nystartet kroketspiller 

mailto:hephorne@gmail.com
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14 unge bliver Konfirmeret 
Søndag den 6. maj klokken 10.00  

i Horne Kirke.  

 

 

Ditte Blåholm, Ndr. Bjalderupvej 4, Horne 

Bianca Theilgaard Knudsen, Stadionvej 40, Horne  

Lærke Egebjerg Olesen, Sdr. Stavskærvej 18, Horne 

Kristian Rabøl Antonsen, Hornelund 6, Horne 

Kristian Hansen, Fruerlundvej 16, Horne 

Marcus Lund Hansen, Mælkevejen 10, Horne 

Søren Mathias Hansen, Fabriksvej 13, Horne 

Mads Riis Jensen, Overby Mallevej 11, Horne 

Magnus Uhre Mortensen, Mallevej 13, Horne 

Daniel Møller Nielsen, Hornelund 21, Horne 

Mads Hvolbæk Nissen, Mallevej 41, Horne 

Emil Vagn Petersen, Habrehøjvej 17, Horne 

Tobias Riis Stausholm, Ølgodvej 102, Horne 

Max Nørgård Karlsen, Mallevej 64, Horne             

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Årets konfirmander 2018: 
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Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 

  KIRKETIDER  2018 

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

                                       
 
Søndag  
 
Søndag 
 
Torsdag 
 
Fredag 
 
Søndag 
 
Mandag 
 
Søndag          
                                  
Søndag  
 
Søndag  
 
Søndag  
 
Fredag  
 
Søndag          
                                  
Torsdag  
 
Søndag  
 
Søndag  
 
Mandag  

 
 
10.30 
 
10.30  
 
  9.00 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
 
10.30 
 
  9.00 
 
Ingen 
 
10.00  Konfirmation 
 
  9.00 
 
Ingen 
 
10.30 
 
  9.00 

 
 
Mariæ bebudelsesdag 
 
Palmesøndag 
 
Skærtorsdag 
 
Langfredag 
 
Påskedag 
 
2. Påskedag 
 
1. søndag efter Påske 
 
2. søndag efter Påske 
 
3. søndag efter Påske 
 
Bededag 
 
4. søndag efter Påske 
 
5. søndag efter Påske 
 
Kristi Himmelfarts dag 
 
6. søndag efter Påske 
 
Pinsedag 
 
2. Pinsedag 

 
 
18. marts 
 
25. marts 
 
29. marts 
 
30. marts 
 
01.  april 
 
02.  april 
 
08.  april 
 
15.  april 
 
22.  april 
 
27.  april 
 
29.  april 
 
06.  maj 
 
10.  maj 
 
13.  maj 
  
20.  maj 
  
21.  maj 
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AKTIVITETSKALENDER 2018  
 
Start på ny sæson klubhuset, Tistrup Cykelmotion 
Mulighed for at betale kontingent til Horne Sogneforening i Dagli’Brugsen 
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale (billardlokale), Torvedagsudv 
Afgang til inspirationsaften hos SØS, Ølgod, Familie & Fritid 
Generalforsamling i hallens mødelokale, Horne Idrætspark 
Kreativ påskehygge i Biksen, Mallevej, Cornelia og Ølgod Havekreds 
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 
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, Torvedagsudvalget 
Hjortebanen i Måde, Horne Jagtforening 
Spirehold begynder på Dejgårdsvej, 4H Horne 
Træhold begynder på Dejgårdsvej, 4H Horne 
Hestehold begynder på Dejgårdsvej, 4H Horne 
Hobbyhold begynder på Horne Skole, 4H Horne 
Kroketsæsonen begynder, Horne IF´s kroketudvalg 
Generalforsamling på Horne Skole, Familie og Fritid 
Madhold begynder på Horne Skole, 4H Horne 
Sangaften på Hornelund, Hornelunds Venner 
Besøg hos Landmeco i Ølgod, Ø.H. Seniorklub 
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, Torvedagsudvalget 
Generalforsamling i Udviklingsrådet i Hodde-Tistrup Hallen,  
Ølsmagning i HTH Køkkenforum i Ølgod, Ølgod Havekreds 
Indvielse af Fælleshaver ved Horne Erhvervsp. 4H og Horne Sognefore. 
Giv en hånd til dit nærområde - affaldsindsamling 
Feltskydning i militært øvelsesterræn, Horne Jagtforening 
Generalforsamling på Hornelund, Hornelunds Venner 
Tyrolerfest på Horne Kro 
Kommunemesterskaber i skydning, Horne Jagtforening 
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, Torvedagsudvalget 
 
Hornelunds gudstjeneste holdes i kirken 
Plantemarked på Torvet i Ølgod, Ølgod Havekreds 
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 18. maj.) 
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, Torvedagsudvalget 
Cykel-/biltur til seværdigheder, Horne Sognearkiv 

Marts: 
18. kl. 10.00: 
19. kl. 15-17: 
19. kl. 19.30: 
20. kl. 18.30: 
21. kl. 19.00: 
21. kl. 19.00: 
22. kl. 14.00: 
22.                
24. kl. 18.30: 
April: 
01.                
01. kl. 09-12: 
02. kl. 19.30: 
03. kl. 17-20:   
04. kl. 14.30: 
04. kl. 16.00: 
04. kl. 16.30: 
05. kl. 15.00: 
09. kl. 13.30:  
10. kl. 19.00:              
11. kl. 15.00: 
11. kl. 19.00:  
12. kl. 14.00: 
16. kl. 19.30:  
17. kl. 18.00:  
18. kl. 19.00:  
18. kl. 17.30:  
18. kl. 15.30:               
21.                  
24. kl. 19.00: 
28. kl. 18.00: 
28.                  
30. kl. 19.30:  
Maj: 
03. kl. 14.00: 
04. kl. 16.00:  
05. kl. 23.59:    
06. kl. 09-12: 
14. kl. 19.30:  
15. kl. 19.00: 
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Åbent Hus i fælleshaverne, 4H Horne 
Betonstøbning hos Lise Jeppesen, Horne Aftenskole 
Skydesimulator ved Varde Fodboldgolf, Horne Jagtforening 
Betonstøbning hos Lise Jeppesen, Horne Aftenskole 
Havevandring på Sdr. Stauskjærvej 39, Horne, Ølgod Havekreds 
På tur til Sønderjylland, Ø.H. Seniorklub 
 
Sportsuge, Horne Idrætsforening 
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
Træning i flugtskydning i Ølgod, Horne Jagtforening 
Betonstøbning hos Lise Jeppesen, Horne Aftenskole 
Pokalskydning i Ølgod, Horne Jagtforening 
Afgang til Sønderborg Revy, Ø. H. Seniorklub 
Tur til Blåvand Mini-zoo, 4H Horne 
Rundvisning på Henne Kirkeby kro og urtehave, Ølgod Havekr. 
Betonstøbning hos Lise Jeppesen, Horne Aftenskole 
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 
Torvedag i Horne 
Afgang til Irland, Ø.H. Seniorklub 
Brugsen holder grillarrangement 
 
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
Skydevogn i Sig, Horne Jagtforening 
Havens dag ved Friis Planteskole, Ølgod Havekreds 
DEADLINE HornePosten   (udkommer d. 21. sept.) 
Lysfest på Usnapvej 3 i Skovlund, Ølgod Havekreds 
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 

Maj forts.. 
17.                
22. kl. 17-21:  
26. kl. 15.00:  
26. kl. 10-14:  
29. kl. 19.00:  
31.                
Juni: 
03.-10:          
03. kl. 09-12: 
07. kl. 18-21:  
13. kl. 17-21:  
14. kl. 18-21:  
14. kl. 15.00: 
16. kl. 10.00: 
19. kl. 17.45:  
20. kl. 17-21:  
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.          
18. kl. 09:  
28:               
31.               
September: 
02. kl. 09-12: 
02. kl. 09-15:  
08. kl. 09.00:  
08. kl. 23.59:                 
12. kl. 19.00:  
20. kl. 14.00: 
29 
Oktober: 
06. kl. 09.00: 
07. kl. 09-12: 

AKTIVITETSKALENDER 2018  

horne-varde.dk 
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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 
Julehygge på Glasgården på Bejsnapvej 24, Ølgod Havekreds 
Todages tur til København: Ø.H. Seniorklub 
 
Fællesjagt med mødested hos Anders Jensen, Horne Jagtforening 
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
Juleafslutning i Grindsted, Ø.H. Seniorklub 
Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne 
Juleoptog, Horne Sogneforening 

November 
03. kl. 23.59:  
04. kl. 09-12: 
09. kl. 20.00: 
14. kl. 19.00: 
14. kl. 19.00:  
24.                
December 
01. kl. 09.00:  
02. kl. 09-12: 
04. kl. 16.30: 
07. kl. 17.00: 
16.                

AKTIVITETSKALENDER 2018  

 

 
Radio og  
TV– gården, Tistrup  
er ny reklame  
sponsor  
i HornePosten 

 

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

 

Nr.: 

1 6 10 60 76 81 84 102 105 116   

118 181 214 219 236 318 359 368 385 400   

479 481 485 495 514 580 591 594 602 627 657 659 

141 
528    415 
122    530    590 

FEBRUAR 2018 

Udtrækning af Horne IFs  præmiespil  (hvide kort) 
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SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

 

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 

 

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

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

mailto:hephorne@gmail.com
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