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47. årgang                              nr. 358                           maj. 2018 

 

Næste nr. har deadline d. 28. juli- og udkommer d.10. august . 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

Søndag den 6. maj kunne sognepræst Finn Pedersen konfirmere 14 unge mennesker – 
11 drenge og 3 piger – i Horne Kirke. 

Bagest f.v.: Søren Mathias Hansen, Kristian Hansen, Kristian Rabøl Antonsen,  
Tobias Riis Stausholm, Mads Riis Jensen, Daniel Møller Nielsen, Max Nørgård Karlsen, 
Magnus Uhre Mortensen og Emil Vagn Petersen. 
Forrest f.v.: Marcus Lund Hansen, Ditte Blåholm, Lærke Egebjerg Olesen,  
Bianca Theilgaard Knudsen og Mads Hvolbæk Nissen. 

De kunne efter den kirkelige handling og fotografering drage ud i det allerskønneste vejr 

med sommerlig temperatur, klar til at dele den store dag med familie og venner. 

Foto: Benedikte Hessellund 

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

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI 

Lungesyge får fitness-tilbud 
 
Fysisk aktivitet har en fantastisk god indvirkning på lungesyges helbred og velbefinden-
de.  Det siger Gunhild Lauridsen, som selv er diagnosticeret med en moderat KOL og 
derfor ved, hvad der kan hjælpe lungesyge, og hvilke udfordringer de har.                  
Hun har derfor som privatperson taget initiativ til et fitness-tilbud i Horne til borgere med 
KOL eller andre lungesygdomme. Det sker i et samarbejde med en netværksgruppe 
med repræsentanter for Varde Kommunes Center for Sundhedsfremme og Lungefor-
eningen. 
Hver onsdag fra klokken 18-19 er fitness- centret i Horne Hallen forbeholdt borge-
re med KOL eller en anden lungesygdom. Det koster 30 kroner per gang, og første 
træning var onsdag den 16. maj, men alle, der gik glip af det, kan sagtens nå at 
komme med.  
- De første gange vil der være en fysioterapeut til stede, som vil lave individuelle moti-

onsprogrammer, så alle kan være med uanset sygdomsbilledet. Hver træning slutter 

med hygge og snak. Nogle gange kan der også være et fagligt indhold. Det kan for ek-

sempel være besøg af en medarbejder fra et apotek til at fortælle om brugen af medicin, 

siger Gunhild Lauridsen. 

Badmintonsæson venter forude 
Badminton står for døren – eller næsten for døren. Derfor vil der i næste 
nummer af Horne Posten, som udkommer først i august, være et indlæg 

vedrørende bestilling af bane for kommende sæson, som starter september 2018. 
  
Linda Albertsen har lovet at stå for indsamlingen af tilmeldinger til baneleje i år. Nær-
mere herom følger som nævnt i næste nummer af Horne Posten. 

Horne Idrætsforening 

4H tager til Blåvand Zoo 
4H inviterer på en tur til Blåvand Zoo 
 lørdag den 16. juni klokken 10.00 

4H giver kaffe og rundstykker. 
Pris for medlemmer: 1 krone 

Pris for ikke-medlemmer: 100 kroner. 
Tilmelding senest den 10. juni på mail: jmpoulsen@bbsyd.dk  

eller telefon 2481 8463. 
Horne 4H 

mailto:jmpoulsen@bbsyd.dk
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Næste deadline d. 28. juli   

SANKT HANS AFTEN  
i Vikingelunden 

 
Sankt Hans aften den 23. juni sørger 4H og  

Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i 
bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.  

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.  
Pandekager kan bages på små bål. 

Cirka kl. 20.30 tænder vi det store bål, hvorefter der  
holdes båltale.  

Alle er velkommen.  
 

4H og Horne Sogneforening 

 Træffetid i sommerperioden 
 Fra nu og frem til midten af august måned har vi ikke en fast ugentlig        
 kontortid, men vi kan kontaktes pr. mail: 
 
                  Lenebrianhansen@gmail.com eller på et af                   
                  følgende telefonnumre:  

 
Lene Jensen   4025 4977 
Hanne Burkarl  2094 0469 
Berit Gram   2122 6801  

Send gerne SMS, da vi alle har fuldtidsarbejde    

Indsamling Kræftens Bekæmpelse. 
Søndag den 8. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling. 
Der blev i Horne indsamlet 11.831 kr. 
I Varde kommune blev der indsamlet 391.495,50 kr. 
Tak for alle bidrag. Tak til indsamlerne, Horne Skole for lån af lokaler og til    
Dagli'Brugsen for rundstykker med tilbehør. 
                                                                                    Bessie Aggeboe/Bente Dinesen 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

mailto:Lenebrianhansen@gmail.com


5 
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HORNE AFTENSKOLE TILBYDER 
Betonstøbning v/Lise Jeppesen 

22. maj  Kl. 17-21 
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 en inder-form. Fyrfadslys, alm. stof eller flakoner. Hønsenet eller tråd, hvis det er 
til større ting. Ellers plejer Lise og have lidt forskelligt. 
Husk: madpakke og drikkevarer. Praktisk tøj, da vi skal være ude i maskinhuset. 
Handsker, 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 

Horne IF og den nye persondataforordning 
  

Pr. 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft, og i den forbindelse vil   
der på Hornes hjemmeside www.horne-varde.dk under fritid, Horne Idrætsforening, 
være komplet oplysning om Horne Idrætsforenings håndtering/behandling af person-
oplysninger på medlemmer og trænere i form af 2 sæt materialer:  
  Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligt 
  Fortegnelse til opfyldelse af dokumentationspligt   
Såfremt der måtte være spørgsmål til indhold af materialerne, når ordningen træder i 
kraft pr. 25. maj 2018, er I velkommen til at kontakte undertegnede. 
 

På vegne af Horne Idrætsforening 
Dora Harck 

  

mailto:henrietteoghajse@gmail.com
http://www.horne-varde.dk
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   Torvedagen 2018 byder på rundstykker, auktion, gadetog og? 
 

lørdag den 18. august klokken 09.00-12.15. 
 Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt spe-
ciel chance for at gøre lidt reklame for deres område. Og vi vil gerne opfordre alle til at 
sætte deres eget præg på torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra fest-

lig. 
Der vil være mulighed for at tage toget til Vikingelunden fra Horne Station. 

Der bliver også mulighed for at lege i hoppeborgen, der er åben for børn og barnlige 
sjæle, og så har vi?, hvad vi mere finder på. 

Der bliver eventuelt åbent i kirketårnet.                                                                          
Det vil stå ved porten ved Hornelund og i næste udgave af Horne Posten. 

Vi vil holde auktion ved auktionarius Poul Horsbøl.                                                    
Tidspunktet følger i næste udgave af Horne Posten. 

Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at have en stand, hvor der vil være mulig-
hed for at sælge lidt af det gamle legetøj. 

Vi mødes klokken 09.00 midt på gaden til kaffe, og rundstykker og morgensang.  
Musikken står Bent Poulsen for. 

Kom og vær med til at gøre Horne synlig, både for gamle Horne borgere, for tilflyttere og 
ikke mindst for kommende borgere. 

Få en sludder med gamle og nye venner, få en god handel og nyd dagen. 
PS. Mange tidligere Horne borgere kommer traditionen tro hjem til Torvedagen, og vi 
kan kun opfordre alle til at invitere familier udefra på besøg i Horne den 18. august. 
 For at bestille stadeplads kan du kontakte Keld Jochumsen på tlf. 25622614    

senest en uge før. 
Torvedagsnøgler sælges fra 1. august 

Torvedagsudvalget 

Pensionisterne får ny formand 
Efter seks år som formand for Horne Pensionistforening trak Ellen Damgård sig fra po-
sten på generalforsamlingen. 
Karen Linding blev nyvalgt til bestyrelsen, og hun blev valgt som ny formand. 
Da Ellen Damgård var syg, blev beretningen oplæst af Ilse Harmsen, og af den fremgik 
det, at foreningen har haft 19 møder med en ikke for stor tilslutning trods et varieret pro-
gram. Der var derimod god tilslutning til turen til Fur, nemlig 51 deltagere. Foreningen 
har også været repræsenteret på såvel landsmødet som på møder i regionen. 
Erik Sørensen fremlagde regnskabet. Elly Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. 
Efter generalforsamlingen var der bankospil. 



7 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Start: Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker i teltet i tids-
rummet kl.930 – 1015. Derefter opvarmning forud for 
”gadekampene”, der starter kl. 1030. 

 
Præmier: Til de 4 bedst placerede hold. 
 
Spilletid: Alle kampe spilles á 9 min. uden halvleg. 
 
Regler: Der må højest være 5 spillere på banen af gangen og heraf højst 

4 på egen banehalvdel. Der skal enten være 1 kvinde/pige el-
ler som noget nyt en U12 spiller på banen, og der må højst 
være 2 aktive herrefodboldspillere i alt på holdet. Man er aktiv fra 
U17 (årg. 01) og opefter – blot man har spillet mere end 2 turne-
ringskampe i den igangværende sæson, uanset hvilken serie / 
række det er. For at kunne deltage skal man være bosiddende i 
Horne sogn, eller være aktiv i Horne IF. Bor man udensogns, skal 
man stille op for forældres gade og være aktiv i Horne IF. Der må 
ikke spilles med fodboldstøvler eller fodboldsko m. små dupper, 
og der skal spilles med omtanke! 

                             Ved mangel på spillere kan gader/veje fusionere. Hvis det er ak-
tuelt kontakt en fra udvalget. 

Indbydelse til gade / distriktsfodbold 2018 
søndag den 3. juni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fodboldudvalget skal have tilmeldingerne senest mandag d. 21. maj 2018 
Alle skal melde tilbage 

 
Tilmelding til:       Jakob Vig tlf. 25667068, Jakob_vig@hotmail.com 
  Mark Thygesen tlf. 27207310, susanneogmark@gmail.com 

 

Sponsor:  
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GENERALFORSAMLING I HIP 
Klubhuset skal have nyt tag 

 
Taget på klubhuset er utæt. Derfor er et nyt tag med på listen over de 
projekter, Horne Idrætspark vil gennemføre i det kommende år. Med på 
listen kommer måske også en renovering af redskabsrummet. 
Det fortalte formand Søren Dahl på idrætsparkens generalforsamling. Han slog fast, 
at det er nødvendigt med midler udefra for at holde HIP-forretningen i gang. 
- Det er nødvendigt med midler udefra for at holde HIP-forretningen i gang. Derfor 

påtager vi os forskellige jobs, som kræver frivillige hjælpere. Vi har tidligere tjent pen-

ge på at rydde op efter festivalen i Bork, men i år kunne vi ikke blive enige om en for-

nuftig aflønning for det kæmpe arbejde, det er at gøre campingpladsen ren.  

- Vi lagde også billet ind på Tall Ship Race igen, men et Silkeborg-firma vandt entre-

prisen, men vi har fået mulig for andre opgaver under arrangementet, sagde Søren 

Dahl og opfordrede borgerne til at holde kalenderen fri i uge 29, da der sandsynligvis 

bliver brug for mange frivillige hænder ved Tall Ship Race i Esbjerg. 

Halinspektør Thorkild Lindvig oplyste, at læhegnene er blevet udtyndet, så anlægget 

er blevet mere åbent. Der er ved at blive installeret booking og infoskærm, og endelig 

arbejder bestyrelsen sammen med Horne Idrætsforening, DGI og DBU om en kunst-

stofbane til fodbold. 

Michael Albertsen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 143.454 kroner før 

renter og afskrivninger. 

Jørgen Lund blev nyvalgt til bestyrelsen, som også består af Søren Dahl, Allan Ny-

mark, Frede Holm og Bertil Holm. Ifølge vedtægterne skal der være syv medlemmer i 

bestyrelsen, men den har besluttet at fortsætte med fem medlemmer, hvorfor der skal 

holdes en ekstraordinær generalforsamling for at få ændret vedtægten. 

Rettelse 
I sidste nummer skrev vi, at firmaet L.N. Multiservice ved Lars Nørskov i Bounum havde 

vundet en licitation på gulve på Årre Skole sammen med Garant i Hemmet. Licitationen 

blev vundet sammen med Garant i Skjern. Vi beklager fejlen. 

SE IDRÆTSFORENINGENS STORE    

SPORTSUGE-PROGRAM MIDT I BLADET 
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TAHEJDI cykler jubilæumstur 
 
Den 7. juni 1998 blev cykelklubben Tahejdi etableret, og 
de første 20 år bliver fejret med en jubilæumscykeltur på 
selve stiftelsesdagen, nemlig torsdag den 7. juni. 
Turen er for alle tidligere og nuværende medlemmer, så 
der skulle være basis for en stor flok, der sadler op klok-
ken 19 fra parkeringspladsen ved børnehaven. 
Vi cykler en tur i omegnen og slutter af på Horne Stadion 
med grillpølser, hygge og masser af snak. 

De, der vil med på jubilæumsturen, skal tilmelde sig til Else Jochumsen på mail           

jochumsen@bbsyd.dk eller tlf. 2990 1407 

 

Tahejdi er reelt en udløber af Tour de Pedal. Nogle deltagere syntes, at det var en 

skam kun at cykle i maj. De fortsatte også ind i juni, og flere fulgte med. Syv kvinder 

stiftede derfor en decideret cykelklub. Navnet lå lige for - Tahejdi er sammensat af 

stifternes navne: Trine Østergaard, Astrid Karkov, Hanne Haaning, Else Jochumsen, 

Jytte Mathiasen, Dagmar Kristiansen og Inge Lindblad. 

Der er cykling tre dage om ugen, tirsdag klokken 19, torsdag klokken 17 og 19, søn-

dag klokken 10 og 19. Klubben er stadig kun for kvinder, men dem er der til gengæld 

også stadig god plads til. 

 

Husk 
at ”Lopperne” på Hindsigvej 29                 

igen har åben 
den 1. søndag i hver måned kl. 9-12 

  fra marts til december. 
 

Har du ting, 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 Facebook: Horne-Tistrup spejdernes loppemarked 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

Familie og Fritid er på plads 
 

Familie&Fritid afviklede generalforsamlingen den 10. april. 
Karen Margrethe Madsen og Ruth Jensen var på valg, og begge blev genvalgt. 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Mamse Pontoppidan 

Næstformand: Karen Margrethe Madsen 
Kasserer: Ruth Jensen 

Sekretær: Else Jochumsen 
 Medlem : Dagmar Kristiansen 

Henriette Nielsen leder fortsat Aftenskolen med Lise Jeppesen som kasserer. 
                      Familie&Fritid 

Pensionister sejler til Samsø 
 

Horne Pensionistforening inviterer på bustur til Samsø                     

tirsdag den 26. juni. 

Det er en heldagstur med afgang klokken 07.30 og med afslutning 

på Horne Kro, hvor aftensmaden venter. 

Samsø er 28 kilometer lang, og deltagerne kommer både i den sydlige del med godset 

Brattingborg og i den nordlige del med Nordby, som er en af landets bedst bevarede 

landsbyer. Der bliver også tid til et besøg i købmandsbutikken på Ballen Havn, hvor der 

er masser af Samsø-specialiteter på hylderne. 

Turen koster 500 kroner, og de, der vil med, skal tilmelde sig senest den 15. juni til 

Karen Linding på tlf. 75260180 eller Erik Sørensen på telefon 75260215. 
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Nyvalg i Hornelunds Venner  
 

Hornelunds Venner holdt generalforsamling 24. april.  
Svend Bruun aflagde formandsberetning, og Grethe  
Ladefoged gennemgik regnskabet. Begge dele blev godkendt. 
Lis Hansen, Dagmar Kristiansen og Frede Holm var på valg, og alle tre blev genvalgt.  
Kirsten Plauborg var også på valg, men modtog ikke genvalg. 
Stor tak til Kirsten for mange aktive år i Hornelunds Venner. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Hanne Haaning. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Svend Bruun 

Næstformand: Dagmar Kristiansen 

Kasserer: Grethe Ladefoged 

Sekretær: Else Jochumsen 

Medlemmer: Lis Hansen, Hanne Haaning, Anne Maria Anthonsen og Frede Holm. 

 
 

HORNE JAGTFORENING  
 

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. 
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Sognearkivet fortæller historier 

Horne Sognearkiv samler arkivalier om både 

sognet som helhed og om erhvervsliv og 

personer. Arkivalierne bliver ikke bare regi-

streret digitalt og puttet i kasser, men nogle 

af dem bliver også til historier. 

De bliver offentliggjort på issuu - en international digital platform fyldt med magasiner og 

for eksempel historier fra Horne Sognearkiv. Dem er der nu 58 af, og der bliver jævnligt 

lagt nye historier ind på hylden. 

En af de nye historier er om sognefoged Laurids Pedersens ni børn, der rejste til Ameri-

ka i slutningen af 1800-tallet og om deres liv i det nye land. 

En anden historie handler om de jyske fodboldmestre i serie 4 i 1968. De har 50 års 

jubilæum og mødes den 9. juni i Horne til hygge og en fodboldkamp. 

Endelig er der nu også mulighed for at se eller gense, hvad der skete, da 52 elever i 

2015 var til genforeningsfest på Stundsig Skole, 54 år efter skolens nedlæggelse. 

Alle kan via www.hornesognearkiv.dk og med tryk på feltet issuu se alt, hvad arki-

vet lægger ud. 

Husk at støtte de 
sponsorer der  

støtter  
HORNEPOSTEN 

Næste deadline d. 28. JULI   

http://www.hornesognearkiv.dk/
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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 

BRUGSEN FIK IGEN OVERSKUD 
Der var god stemning på alle hylder, da 

mere end 100 kunder hørte om årets gang 

i Dagli`brugsen i Horne. 

Uddeler Martin Hansen konstaterede, at 

årets resultat - et overskud på 11.000 kroner - er ganske udmærket, selvom det er 

mindre end sidste års overskud på 160.000. 

- Vores omsætning var på 15.838 kroner fordelt med cirka 11,1 millioner kroner på 

butiksvarer og 4,2 millioner kroner på OK-tanken. Det er cirka en halv million kroner 

mere end sidste år. Vi har reduceret svindet kraftigt, nemlig til 0,08 procent svarende 

til 8000 kroner, mens vi havde budgetteret med et svind på 0,8 procent. Vi har også 

sparet på både vedligehold og el og samtidig afskrevet 146.000 kroner mere end sid-

ste år, så vi kan være godt tilfredse med både driften og med resultatet, sagde Martin 

Hansen. 

Dagli`brugsen i Horne har 15 ansatte og 368 medlemmer. Butiksrådet har hidtil bestå-

et af Linda Møller og Britta Guldager, men Britta Guldager har valgt at stoppe, og hun 

er erstattet af i alt fire medlemmer, nemlig Annemette Bøtcher, Lundagervej, Johanne 

Vendelbo, Hornelund, Stine Rasmussen, Hindsig, og Serena Kristensen, Rotbøl. 

Direktør for SuperBrugsen i Nørre Nebel med alle filialer, Allan Knudsen, fortalte om 

fremtidens udfordringer indenfor Coop med en investering på to milliarder kroner i nyt 

IT-system, med en omsætningsmanko på en milliard kroner ved lukning af 50 Fakta-

butikker og med behovet for en ændret kurs af Coop-ledelsen. 

Og så blev der spillet banko om flotte gevinster og smagt på to Spier-vine, inden del-

tagerne forlod mødet med hver en rabatkupon på 15 procent på næste dags indkøb. 

 
 

Lørdag d. 9. juni er der   
teltfest på stadion. 

HUSK  
tilmelding. 
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                    Havelågen åbnet til fælleshaverne 
Der var ren kolonihavestemning, 
da 4H og skolen indviede Fælles-
haverne, som nu er det officielle 
navn på haverne ved Horne Er-
hvervspark. Mere end 60 store og 
små borgere deltog i indvielsen, 
og beundringen over, hvad der er 
sket i løbet af et år, var til at tage 
og føle på. 
Jette og Marinus Poulsen var initi-
ativtagere til projektet som 4H-
haver, og de fik etableret et sam-
arbejde med skolen, som bruger 
haverne som udeskole for 120eren - børnene i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse. De 
understreger, at alle, der har lyst til at have et lille stykke have, til at hjælpe med havear-
bejdet eller blot til at hygge sig, er mere end velkomne. 
- I foråret og sommeren er vi her næsten hver uge, mens vi om vinteren er i Vikingelun-
den, hvor den nye hytte er helt fantastisk. Den er jo næsten som en skolestue, siger 
børnehaveklasseleder Pia Jessen, der sammen med Vivi Strømgård står for udeskolen. 
- Den giver børnene en forståelse for, hvordan vi kan bruge naturens råvarer. Vi dyrker 
dem selv og behandler dem, så vi har forråd til vinteren. Børnene er selv med i alle pro-
cesser, og alle byder ind med ideer og arbejdskraft - også de børn, som i andre sam-
menhænge måske holder sig lidt tilbage, siger Pia Jessen.  
Fælleshaverne er et pragteksempel på, hvad samarbejde, gode ideer og masser af 
energi kan føre med sig. Fra en bar mark er der på blot et år skabt et lille haveparadis 
med højbede, bålplads, hønsegård med fire høns og masser af arbejdspladser under 
halvtage.  
For kort tid siden blev teaterhuset, der har stået bag hallen, flyttet til fælleshaverne, og 
herfra blev der uddelt røde pølser, mens sogneforeningen uddelte drikkevarer, så haver-
ne blev indviet på bedste vis, inden havefolket for alvor går i jorden. 
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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  

Har du lyst til en fodbehandling?  

Nyt fra kirken: 
                               EFTERLYSNING 
Vi kunne godt bruge nogle frivillige, der kan hjælpe os engang imellem for eksempel 
med forplejning og praktisk hjælp ved konfirmandarrangementer af et par timers varig-
hed, babysalmesang, lave kirkekaffe, der serveres i våbenhuset efter gudstjeneste, ba-
ge til diverse arrangementer som for eksempel kirkegårdsvandring, fastelavn og lignen-
de.   
 
Det ville være helt fantastisk med en ”hjælper-bank” vi kan trækker på. Hvor meget man 
har lyst til, byder man bare ind med, og et enkelt arrangement er også fint. Udgifter til 
bagningen refunderes. 
Til gengæld få du oplevelsen af at bidrage til fællesskabet i sognet samt de gode ople-
velser, der følger med. 
Så kom ud af busken og meld tilbage. Spørg endelig, hvis der er noget, du ønsker 
at få uddybet. 
Tilmelding til: 
 
     Dorthe Bejder Nielsen, tlf.: 22 62 99 16  
     Hanne Schønning Madsen, tlf.: 21 30 06 37                             Menighedsrådet 
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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  

 

 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 

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

Så er det for alvor     
blevet grillsæson. 

 
Kom forbi og hent nogle lækre 

pølser, frankfurter og              
oksegriller. 

De er lavet af 100 % oksekød 

fra eget kvæg. 

6 styk til 50 kr. 

Ring til tlf. 2251 1542 
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68er-holdet igen, igen og nok engang igen 
Har vi ikke set dem før? Jo – men hvis ikke 
så bliver der chance for det lørdag den 9. juni kl. 16.00 på Horne Stadion, og holdet 
sætter dermed et flot punktum på Horne Idrætsforenings Sportsuge 2018. 
Hvis ikke I kender 68-holdet, så lige disse facts:  
Serie 4-holdet gjorde faktisk rent bord i 1968, hvor det suverænt vandt turneringen og 
lige så suverænt efterfølgende vandt det jyske mesterskab. Ved turneringens afslutning 
var holdet 10 point foran nr. 2, og de fem unionskampe blev alle vundet med en samlet 
målscorer på 18 – 3. 
Nu er der gået 50 år, og holdet har været samlet til kamp hver 5. år og har næsten vun-
det alle kampene. 
Nu stiller det legendariske 68-hold op til en Guldkamp, hvor vi skal møde et HIF drenge-
hold. Uanset resultatet, så bliver det et punktum for en lang og glorværdig tid, hvor hol-
det altid har stået sammen og kæmpet til sidste dommerfløjt. 
Vi forventer pæn stor opbakning til denne showkamp. Også selvom vi sidst i1960erne 

tryllebandt helt op mod 700 tilskuer på Horne Stadion.  Å det er ikk engång løwn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Holdet fotograferet i Holstebro. Langt de fleste på billedet stiller op til kamp nu 50 år efter. De 

jyske mestre er forrest fra venstre: Sven Tarp, Christian V. Nielsen, Leif Sønderskov, Børge Lund 

Hansen, Børge Hansen og Kurt Pallesen. Bagest fra venstre: holdets træner Poul Plauborg, Kaj 

Nielsen, Søren Svane Sørensen, Vagn Bækby Hansen, Ove Thorbøl Hansen, Erling Anthonsen, 

Palle Pallesen og Andreas Højberg. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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BORGERNE FJERNEDE AFFALDET 
 

Rengøring af grøfter og hegn er blevet en fælles sag for sognets borgere. Da Horne 
Sogneforening bad om hjælp til indsamling af affald, stillede mere end 50 borgere op 
og fjernede masser af plastic, dåser, pap og papir, flasker og andet, som nogen bare 
smider i naturen. 
Skole og spejdere var også aktive, og da regnskabet blev gjort op, var 221 kilo affald 
afleveret på miljøstationen. 
Det er noget mindre end i 2016, da der blev samlet 450 kilo affald ind, men det er næ-
sten det samme som i 2017, da der blev indvejet 222 kilo. Dermed synes natursvine-
nes adfærd at have nået et stabilt leje, og det bliver hilst velkommen af sogneforenin-
gens repræsentanter. De har to mulige forklaringer: der bliver smidt mindre affald i 
naturen, og flere af sognets borgere samler skrald året rundt, når de går en tur. Der-
med er sogneforeningens opfordring til borgerne om at stå sammen om at holde sog-
net rent gået rent ind hos borgerne. 

 

 

 

Kjeld Pedersen vejede al affald og førte regnskab 

over affaldsmængden, og topscoren blev den nordli-

ge del af sognet, Bounum, Ølgodvej Nord og Asp-

gårdvej med 45 kilo.  
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horne-varde.dk 
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DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 

KONTINGENT TIL SOGNEFORENINGEN 2018  
 

Har du endnu ikke fået betalt dit kontingent, så kan det stadig nås… 
Er din opkrævning blevet væk, så kan du få en ny ved at  kontakte                              

Eva Plauborg på tlf. : 40 51 53 94 eller på mail til: evaplauborg@bbsyd.dk   
 

På forhånd tak. 
Læs om Sogneforeningen på Hornes hjemmeside 

horne-varde.dk 
Venlig hilsen Bestyrelsen 

mailto:lj@liseogvalle.dk
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Sportsuge 2018 – uge 23 

Så skal vi igen ha´ samlet hele byen og alle generatio-

ner til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til 

at se jer alle og håber på lige så stor opbakning til   

vores arrangementer som de foregående år.  

Grillen vil være tændt flere gange i løbet af ugen. Se planen nedenfor. 

Der kan købes pølser/brød, og i teltet kan der købes toast og meget 

andet 

Igen i år kan der betales med dankort og MobilePay. 

Teltet vil være opvarmet hele ugen.  

Der vil hele ugen være to hoppepuder til fri afbenyttelse. Én for større 

børn og én for de mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at be-

nytte hoppepuderne. 

 Flagene vil vaje hver dag i sportsugen ved de fire indfaldsveje til Hor-
ne og en stor tak til de frivillige, der har påtaget sig dette arbejde. 

Søndag den 3. juni 
  

Kl. 9.30        Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker,         
                          som kan købes af Horne Hallens Cafeteria 
Kl. 10.30           Gadefodbold – fri entré 
Kl. 14.30           Rafleturnering 
  

Åbningstider: 
Baren              Kl. 09.30 – 20.00 
Grillen                    Kl. 11.00 – 18.00 
Tombolaen             Kl. 10.00 – 14.30 
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Gadefodbold  

Som en mangeårig tradition skyder vi sportsugen i 

gang med gadefodbold. Kom og støt op om denne 

dejlige familietradition, enten som aktiv udøver eller 

heppende tilskuer. 

Gadefodbolden startede tilbage i 1978 og kan i år fejre                  

40 års jubilæum! 

Horne Tømrerforretning har sponseret 4 gavekurve til                        
1.- 2.- 3.- og 4.pladsen  

Tombola                 

 Vi har modtaget rigtig mange, dejlige og flotte sponsor-

gaver, som du har mulighed for at komme i besiddelse 

af ved køb af lodder i tombolaen. Vi vil gerne benytte 

lejligheden til at takke for alle bidrag - store som små. 

Alle sponsorerne kan ses på opslag i teltet. Det er fantastisk at møde 

den store velvilje, der er til at støtte sporten i Horne. 

Du kan købe 2 lodder i tombolaen for 10 kr., 5 lodder for 20 kr. og 15 

lodder for 50 kr. 

Rafleturnering    

Vi rafler poker, og der vil ligge spilleregler på bordene. 
Ca. 1 time før, vi starter turneringen, vil det være muligt at varme lidt 
op. 
Startgebyr er 30 kr., og der vil selvfølgelig være flotte præmier til de 4 
bedste og en vandrepokal til årets raflekonge/
dronning. 
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Mandag den 4. juni 
  
Kl. 19:00                      Veterankamp Horne - Tjæreborg 
  

Åbningstider: 
Baren                       Kl. 18.00 – 23.00 
Grillen                Kl. 18.00 – 21.00 
Tombolaen              Kl. 18.00 – 22.00 

Tirsdag den 5. juni  
  

Kl. 12.30 – 16.30                Børnedag – starter med skattejagt 
Kl. 14.30                             Skomager turnering 
Kl. 17.30 U14 drenge LIGA     HTS – AH IF 
Kl. 19.00 Serie 1 HTS – Ikast FS 
  

Åbningstider: 
Baren                  Kl. 12.30 – 22.00 
Grillen                  Kl. 18.00 – 21.00 

Skomager turnering 

Vi gentager sidste års succes med en skomagerturnering. Alle er vel-

kommen lige meget, om man er rutineret eller amatør i denne form for 

billard. Der vil selvfølgelig være folk som ger-

ne fortæller regler osv., hvis man har brug for 

det. Der vil være præmier til finalebordet. 
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Børnedag 
Igen i år prøver vi at lave en dag for de yngre, 
hvor vi i år bl.a. har arrangeret en skattejagt 
rundt på stadion-området! 
Selvom det er børnedag, har alle aldre selvfølgelig 
lov til at tage med, så tag evt. forældre, bedstefor-
ældre e.l. med under armen og tag på jagt efter de forskellige poster 
rundt om på området. Undervejs bliver man mødt af forskellige konkur-
rencer og aktiviteter, hvor man vil få udleveret et bogstav, hvis man 
klarer det. I teltet vil vi finde vinderen, som har løst den sidste opgave 
korrekt, hvorefter de selvfølgelig vil få udleveret skatten, men der vil 
også være en lille ting til de andre deltagere.  
Fra kl. 14.30 vil spejder og 4H være at finde på pladsen, hvor de vil 
have nogle spændende aktiviteter klar, som man kan gå rundt og hyg-
ge sig med, og der vil selvfølgelig igen være forskellige hoppepuder, 
man kan boltre sig på. Alt imens får vi besøg af Ole Pontoppidan, som 
bl.a. vil lave sine berømte ballondyr og anden god underholdning.  
Denne dag er man velkommen til selv at tage madpakken med, vi 
stiller et køleskab til rådighed. Men det vil selvfølgelig også være 
muligt at købe noget mad i baren eller ved grillen, hvor vi i år bl.a. 
har små snacks, udover pølser. 

Onsdag den 6. juni 
  
Kl. 17.30 -18.00 Udlevering af bestilte billetter 
Kl. 18.00  Helstegt pattegris –                                                              
                            sidste frist for tilmelding tirsdag d. 5. juni 
  
                              Musik i teltet med Lind og Pontoppidan 

Åbningstider: 
Baren   Kl. 17.30 – 24.00 
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Grillaften    

En populær og afslappet aften for hele familien, hvor du kan få helstegt 

pattegris med tilbehør til små penge. Vi har jo desværre kun plads og 

lov til at have 200 personer i teltet, så derfor gælder først-til-mølle prin-

cippet.  Hans Kristian Guldager vil tilberede en helstegt pattegris på 

grillen 

Grisene er til denne aften sponseret af Martin Lund Hansen  

Husk selv at medbringe service.  

Du kan allerede nu tilmelde dig på sportsuge@gmail.com                   

eller på tavlen i teltet                                                                           

senest tirsdag d. 5. juni. 

Pris for voksne - 125 kr. / børn 7-13 år – 75 kr. / Børn 0-6 år - gratis. 

Billetter betales ved indgangen fra kl. 17.30  

  

Torsdag den 7. juni 
  
  
Kl. 19.00             FIFA18 turnering 
Kl. 19.00  Banko i hallen 
  

Åbningstider: 
Baren                       Kl. 18.00 – 23.00 
Grillen                      Kl. 19.00 – 21.30 

FIFA18 turnering 

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor man kan få håneretten i 

FIFA18. Derudover vil der selvfølgelig være en præmie til vinderen. 

Pris for deltagelse: 20 kr.   Tilmelding sker på                           

sportsuge@gmail.com eller på opslagstavlen i sportsugen  

mailto:sportsuge@gmail.com
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Fredag den 8. juni   

  

Kl. 09.00 – 13.00 Skolens Idrætsdag 
Kl. 19.00                             Sponsorløb 
  

Åbningstider: 
Baren   Kl. 18.00 – 24.00 
Grillen           Kl. 18.00 – 21.00 

Skolens Idrætsdag 

Børnene fra Horne skole kommer forbi sporsugen, hvor klasserne skal 

spille alt fra kroket til fodbold 

Sponsorløb 

Vi starter med spinningsløbet kl. 19:00, hvor vores 

ryttere skal spinne i en time. Vi har lånt et puls system, 

som gør, at man kan se deres puls på en storskærm. 

Der vil i løbet af timen være konkurrencer, hvor publi-

kum har mulighed for at ”tipse” på hvem af rytterne, der gør udfordringen 

bedst, det kan for eksempel være at holde den længst tid i det røde felt, 

eller hvem der opnår den højeste max puls, hvor der så vil blive udtruk-

ket et par vindere på konkurrencerne.  

Sponsoraterne fra denne aften går til Horne IF, hvor det både er børn, 

unge og ældre, som kan få gavn af det i forbindelse med de mange akti-

viteter, der foregår i Horne IF. 

                                                                                      Fortsætter…….. 
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Sponsorløb fortsat 

Vi har i sportsuge-udvalget kigget rundt på nærliggende byer og set, 

hvad de har gjort og har erfaret, at mange er lykkes med at lave det 

som en privat/erhvervs-event. Derfor har vi ligesom sidste år valgt at 

gøre det muligt for firmaer at støtte ved, at vi placerer deres logoer for-

an vores ryttere. Det skulle gerne give eksponering til cirka 150 men-

nesker i teltet og mere på de sociale medier. 

Alle, der sponserer rytterne, deltager samtidig i en konkurrence 

om flotte præmier! 

Deltagerne er:  

Mads Jeppesen 

Rene Cassøe 

Dora Harck 

Steen Hjørngaard & Nicolaj Tradsborg 

Holger Schmidt 

Lørdag den 9. juni 
  
 

Kl. 15.00  Værtshus-lege 
Kl. 16.00  68’er holdets jubilæumskamp Se andetsteds i bladet.                                                                 

Kl. 17.30  Kassen åbner til festaftenen 
Kl. 18.00  Festaften –                                                                 
                            sidste frist for tilmelding onsdag den 6. juni 
 
Kl. 21.00   Vestjyderne spiller op 
Kl. 02.00  Sportsugen slutter 
  

Åbningstider: 
Baren    Kl. 15.00 – 02.00 
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Værtshus-lege 

Tag dine venner under armen og kom og dyst i forskellige værtshus-

lege. Der vil bl.a. være mulighed for at dyste i søm, dart, Beerpong og 

selvfølgelig rafling. Sidst på eftermiddagen kårer vi den samlede vinder 

på tværs af alle discipliner. Mere info følger på hjemmesiden… 

Man skal være fyldt 18 for at deltage.  

Teltfesten 

Pris for hele aftenen inkl. forret og hovedret er kr. 

175,- Maden leveres af Horne Kro som buffet. 

Musikken leveres ligesom sidste år af 5-mands orkesteret 

"Vestjyderne".  

Tilmelding på sportsuge@gmail.com                            

eller på tavlen i teltet 

Onsdag den 6. juni er sidste frist for tilmelding.  

Medbring selv service  

Vi håber, at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi 

kan få en festlig uge med masser af grin, samvær og fællesskab i   

Horne. Har I spørgsmål eller andet, kan I skrive til os på:                                         

sportsuge@gmail.com 

Sportsuge-udvalget: Jakob Vig Nielsen, Klaus Henneberg,            

Steffen Ditlevsen, Thomas Brink, Simon Burkarl og Jonas Riber. 

Se mere info på horne-varde.dk 

 

mailto:sportsuge@gmail.com
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   Babysalmesang i Horne Kirke 
Horne Menighedsråd vil igen i år tilbyde babysalmesang til vores babyer og forældre/
bedsteforældre. 
Babysalmesang er sang og musik, bevægelse og rytmiske lege. 
Vi vil synge, danse og vugge børnesangenes/salmernes stemning ind i børnene og bru-
ge alle sanser, da sang og musik er med til at stimulere børnenes kreative udvikling. 
Babysalmesang er for babyer fra 0 til 12 mdr. 
Leder er vores organist, Thomas Hove, og vores gravermedhjælper, Majbritt, som oprin-
deligt er pædagog-uddannet, vil være til stede. 
Babysalmesang foregår i Horne Kirke fem torsdage fra den 24. maj til den 21. juni 
klokken 11-12. 
Menighedsrådet vil sørge for lidt frugt og forfriskninger. 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forberedelserne og sker til mail:  
jsaama131@hotmail.com  - Anna Metha Andersen.  

Vi skal helst være 5 børn for at starte op. Ved tilmelding oplyses barnets navn og alder 
samt navn på den/de voksne, der deltager. Tag en lille dyne eller et tæppe med.        
Det er gratis at deltage. 

Vel mødt  
Horne Menighedsråd 

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 

mailto:jsaama131@hotmail.com
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 

 Nyt fra byrådet:  
Presser på for jordkabler 
  

Byrådet har været sjældent enige om at protestere mod den 
påtænkte el-motorvej tværs gennem Varde Kommune bl.a. 
mellem Horne og Tistrup. 
De tekniske omstændigheder vil jeg ikke kloge mig i. Men at 
i hvert fald dele af strækningen skal jordlægges er der vist 
bred enighed om. I Horne kunne vi få en særlig udfordring, fordi det såkaldte Viking 
Link - et el-kabel til England - er planlagt til at passere lige syd om Horne, men ud fra 
nuværende viden er det planlagt til at skulle ligge i jorden. 
Beslutningen tages i Folketinget. Vi presser på og håber det bedste. 
  
Der har midlertidigt været fyldt op i dagpleje- og 0-2 årspladser i Horne. En situation, 
som synes at gentage sig, selvom prognoserne forudsiger noget andet. Det har bety-
det, at enkelte børn bliver visiteret til dagplejepladser udenfor området. 
Jeg synes, der skal findes pladser så tæt på børnenes bopæl som muligt. Jeg er sik-
ker på, at lidt større fleksibilitet i antal pladser samt i overgangene mellem dagpleje og 
børnehave kan gøre det. Det arbejdes der på. 
  
Jeg blev udfordret på et spørgsmål om vedligehold af veje, bl.a. på baggrund af, at 
Højvangen er temmelig slidt. Den del vil der blive kigget på. Jeg kan kun opfordre til, 
at slidte veje, huller i asfalten og ødelagte fortove indberettes til kommunen. Det kan 
bl.a. gøres gennem denne hjemmeside: 
http://www.vardekommune.dk/hul-i-vejen-giv-os-et-praj 
                                                                                                         Med venlig hilsen                  
                                                                                                         Stig Leerbeck 
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 Gammel forretning i topmoderne lokaler 
Radio- og TV-Gården blev etableret for 42 år siden i Sig af Kaj Hedevang, men for knap 
otte år siden flyttede virksomheden til Tistrup – først i lejede lokaler i Jernbanegade, men 
siden foråret 2014 i egne lokaler i den tidligere købmandsbutik i Storegade. 
Radio- og TV-Gården, der er ny annoncør i Horne Posten, er i dag ejet af Jørgen Bertel-
sen, som selv er en af firmaets tre teknikere, mens hans kone, Mette, huserer i butik og 
på kontor sammen med Torben Pedersen, der flyttede med fra Sig. 
 - Vi er rigtig glade for flytningen. Det er ikke uden betydning at være tæt på byens andre 
forretninger, og vi har nu fået en dobbelt så stor butik som tidligere, og vi har fået bedre 
lagerforhold, siger Mette Bertelsen. 

Butikken er fyldt med fjernsyn, radioer og lydanlæg, hovedsageligt af mærkerne Panaso-
nic og Loewe. - Det er vores hovedmærker. De supplerer hinanden godt, og de er også 
begge af høj kvalitet, men vi kan skaffe stort set alle de mærker, kunderne efterspørger, 
siger Torben Pedersen. Navnet Radio- og TV-Gården dækker ikke alt, hvad der er på 
hylderne.  - Foruden radio, tv, lydanlæg, paraboler og antenner tilbyder vi også edb-
netværk, erhvervsløsninger, rådgivning, servicering og mobiltelefoner, som vi samarbej-
der med Ældre Sagen om, men som er for alle. Endelig har vi også varmepumper, som vi 
både sælger og installerer, da en af vores teknikere har været på kursus i varmepumpe-
løsninger, siger Mette Berthelsen.  

Der blev fjernet en væg, og kælde-
ren blev lukket af, inden de mange 
fjernsyn og radioanlæg kom på 
hylderne  
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Maleren med den specielle pensel 
Kurt Skovdal, malermester med udgangspunkt i den gamle skole i Bredho, er både til de 
almindelige og de mere specielle opgaver. 
Da Horneposten snakker med ham, fordi han er blevet ny annoncør, har han netop målt 
op til malerarbejde efter en vandskade, og på værkstedet ligger køkkenlåger, der er 
blevet malet, og nogle specielle brædder, der skal bruges til en seng og er blevet bejd-
set til at ligne moseeg. 
- Der er meget mode indenfor malerarbejdet. Tidligere skulle alt være hvidt, men nu skal 
der gerne være kontraster. Det kan være en væg, der skal have en anden farve. Det 
kan også være gulvet, der får et specielt udtryk. Det er spændende at arbejde med, 
siger Kurt Skovdal. 
Han er udlært hos Flügger i Ølgod og havde 25 års jubilæum i firmaet, inden han i for-
bindelse med et ejerskifte blev selvstændig for 13 år siden. Han har ansat en lærling og 
en svend, nogle gange to svende. Han har udlært fem lærlinge, blandt andet Rebekka 
Guldbrandsen Vedstesen, som vandt konkurrence om at blive Nordens bedste lærling 
og nu er svend. 
Firmaet arbejder med både renoveringer samt vedligeholde inde og ude og lidt nybyg-
geri.  
- Nogle kunder vil gerne have en helt speciel væg som for eksempel en væg med et 
rust- eller kobberlook. Det er det sidst nye. Vi arbejder også meget med mikrocement, 
og det venter jeg mig meget af i fremtiden, da det kan bruges til meget forskelligt. Vi kan 
lave gulve enten helt jævne eller med struktur og afslutte med en klar lak. Vi spartler 
også vægge og gulve i badeværelser og brusenicher med det, så man ikke behøver at 
opsætte klinker, og endelig kan det bruges bordplader, siger Kurt Skovdal. 

 

Kurt Skovdal og 
familien har boet i 
27 år på Bredho 
Gamle Skole og 
her har han også 
sit værksted. 
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Børn besøgte Varde Dyrehospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med vores emne ”job og uddannelse” i UST var vi så heldige at blive invite-
ret med Emils mor, Helle, på arbejde. 
Helle arbejder på Varde Dyrehospital, og her hørte vi om de forskellige jobs, der er på 
sådan et sted. Vi fik en grundig rund-
visning og så blandt andet operati-
onsstuen og hilste på dyrlægerne.  
En rigtig dejlig dag, hvor vi var glade 
for at personalet og Helle tog sig tid 
til at bruge nogle timer på os. 

Hilsen 120`eren på Horne Skole 
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Hjemmekampe Veteraner Horne Stadion  
Foråret 2018, alle kampe starter kl. 19.00: 

 Horne – Tjæreborg 
Horne – Blåbjerg 

  4.  juni:   
18.  juni:   

Mandag d. 
Mandag d. 

Dag Dato Kl. Hj.hold Udehold Spillested 

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: 

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

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. 
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Forsiden på forrige HornePost: 
Drengen bor i Varde 

Efter en tur til Amerika og tilbage til Vestjylland fulgt af en ny tur til 
Amerika endte turen i Varde. 
Turen, som foregik digitalt og telefonisk, blev skudt i gang af det bille-
de fra dagene efter 2. verdenskrigs afslutning, som Horne Sognearkiv 
fandt i gemmerne. På billedet kiggede en dreng på et opklaringskøre-
tøj, og efterlysningen af drengen gav masser af respons. Der kom tips 
om flere navngivne drenge, hvoraf de to bedste tips førte til Amerika, 
inden sagen blev opklaret med et besøg i Varde. Drengen er nemlig 
Eilif Isaksen. Hans far var Jeppe Isaksen, som blandt andet lavede 
smørdritler til mejeriet, og familien boede mange steder i Horne og 
omegn. Eilif fik realeksamen fra den private realskole i Nr. Nebel og 
arbejdede i mange år i Handelsbanken i Varde. 

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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   Mindeord over Erling ”Præst” Jensen, død 87 år 
  Leif Sønderskov skriver:  
    
   Erling var én af Hornes kulturbærere. 

Erling blev født og voksede op i Sækbæk og gik i Stundsig Skole. 
Kært barn har mange navne, siges det, men vi kendte dog mest Erling under navnet 
Erling Præst. Her kan tilføjes, at Erling under sine syv år i Stundsig Skole også fik til-
navnet Professoren, eller var det Statsministeren. Allerede i skoletiden var Erling en 
boglig begavet dreng. Han brugte dog ikke sin viden på en længerevarende uddannel-
se, men forblev landmand hele livet, og efter to højskoleophold kom han efter sin far 
Magnus Lund Jensens død i 1956 hjem, og i mere end 50 år drev han gården, og med 
både mark- og staldudvidelser fik han en moderne landbrugsbedrift. 
Erling var ugift, men var meget glad for børn og unge mennesker, og på Gl. Landevej 
69 kom der mange børn på besøg. Også mange unge drenge fik ved Erling deres før-
ste indtryk af landbrugsarbejdet, da de hjalp til, både i mark og i stald. 
 
Erlings hjerte bankede for dilettant, teater og revy, hvor han var aktiv, dog mest som 
skribent til revysangene, og han har blandt andet skrevet den indledningssang til HIF-
Revyen, som stadig bliver brugt nu efter næsten 60 år.  
Erling har siddet i både ungdomsforeningens bestyrelse, her som formand, idrætsfor-
eningens og idrætsparkens bestyrelse og i mange år som RAGUs repræsentant i 2. 
hovedkreds som formand i mødeudvalget. 
Erlings største interesse var Horne Idrætsforening, hvor han både gav, men også fik 
mange oplevelser. Dette skønnede han på, da han ved sit 50 års jubilæum som land-
mand gav hele gavebeløbet ubeskåret til idrætsforeningen. 
Horneposten havde sit udspring i Horne Idrætsforening, og med sin interesse for jour-
nalistikken trådte Erling ind i Hornepostens redaktion i 1980, hvor bladet og ikke 
mindst redaktionen havde stor fornøjelse af Erlings input til bladet i mere end 35 år.  
Ud over alle de overnævnte gøremål havde Erling en næsten alt overskyggende inte-
resse for det at skrive en festsang.  Det kunne han, og det var næsten en selvfølgelig-
hed, at han også uopfordret kom med en sang til diverse arrangementer.   
Erlings ordforråd og finurlige sangtekster er vi mange, som har nydt godt af, og med 
fornøjelse sunget med på.  
Æret være Erling Præsts minde. 

 FRA 

SE DAGTILBUD  

PÅ BAGSIDEN 
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www.hornesognearkiv.dk 

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 28. JULI  horneposten@gmail.com  

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

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

 Mindeord over Erling ”Præst” Jensen, død 87 år 
 Poul Plauborg skriver:  

 
Det er nu ca. 64 år siden, jeg fik mit første kendskab til Erling. Det var først i 1950erne, 
da børnehåndbolden fik sin start i Horne. Vi kom sammen i et 5-mands udvalg og fik 
sat gang i både pige- og drengehåndbold. Erling gjorde et utroligt stort arbejde både i 
udvalget, som træner og som dommer. 
I mange år arbejdede vi også med børnegøglervogn og børneteater samt med børne-
sportsfester, som varede hele søndagen og sluttede med børnebal på kroen 
I de første år med børnegøglervognen medvirkede 60 – 70 børn på én eller anden 
måde, og her var Erling også altid med. 
Erling har altid haft sin egen mening om mange ting, så det har selvfølgelig også givet 
mange gode diskussioner, men de endte altid med gode, positive resultater. 
Min respekt for Erling har altid været meget stor. Han var altid ærlig og reel i sine udta-
lelser. 
Hermed min dybeste respekt for hans store indsats igennem de mange år. 

Æret være Erlings minde. 

 

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 

mailto:hephorne@gmail.com
mailto:as@farmorsunivers.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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  KIRKETIDER  2018 

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

                                       
Søndag 20. maj 
 
Mandag 21. maj 
 
Søndag 27. maj  
 
Søndag 03. juni  
 
Søndag 10. juni  
 
Søndag 17. juni 
 
Søndag 24. juni 
 
Søndag 01. juli  
 
Søndag 08. juli  
 
Søndag 15. juli  
 
Søndag 22. juli  
 
Søndag 29. juli   
 
Søndag 05. august 

 
10.30 
 
  9.00 
 
10.30 
 
Ingen 
 
 9.00 
 
10.30 
 
 9.00 
 
Ingen 
 
 9.00 (Lars Bom) 
 
Ingen 
 
 9.00 
 
Ingen 
 
10.30 

 
Pinsedag 
 
2. Pinsedag 
 
Trinitatis søndag 
 
 
 
2. søndag efter trinitatis 
 
3. søndag efter trinitatis 
 
4. søndag efter trinitatis 
 
 
 
6. søndag efter trinitatis 
 
 
 
8. søndag efter trinitatis 
 
 
 
10. søndag efter trinitatis 

Kirkenyt         Konfirmationsliste i Ugeavisen! 
 
Det, der ikke måtte ske, skete så alligevel. Ugeavisen havde lavet en fejl, da den glemte 
vores konfirmationsliste. Vi i menighedsrådet er rigtig kede af dette, men vi kunne ikke 
gøre noget. 

 
Horne Menighedsråd. 
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AKTIVITETSKALENDER 2018  

 
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, Grill tændes kl. 19. Bål kl. 20.30. 
 
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  

BH synings-kursus i Horne Aftenskole 
Høstfest i Horne Hallen, Høstfestudvalget 
 
Årsmøde på Horne Skole, 4H Horne 
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 

Maj: 
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: 
22 - 23 
29 
Oktober: 
06. kl. 09.00: 
07. kl. 09-12: 
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OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

AKTIVITETSKALENDER 2018/19  

horne-varde.dk 

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

 
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.                 
 
2019 
 
VAR-dagen, arr. Aftenskolerne 
BH syningskursus, Horne Aftenskole 

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 
 

 
Februar: 
02.  
23.-24 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 
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Fastelavnsfest i Horne Hallen 

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

Billetsalget starter 1. oktober 2018. 

 

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

 

Nr.: 

53 65 81 87 93 132 212 218 222 237 254 

324 336 343 350 376 388 408 416 432 454 460 

473 514 522 536 541 588 609 655 674 696  

   392 
   266    657 
     71    136    252 

MARTS 2018 

Udtrækning af Horne IFs  præmiespil   

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

 

Nr.: 

16 46 47 51 97 110 142 144 168 183 203 

214 241 263 313 338 350 370 372 375 395 434 

481 523 541 582 640 650 658 671 678 688  

   285 
   111    593 
   187    382    680 

APRIL 2018 

 
 
 
 

Brug                    
aktivitetskalenderen 
her i bladet når du 

planlægger et      
arrangement 

!!! 
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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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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. 


