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Horne løftede igen Tall Ship-opgave
For fire år siden stod Horne Idrætspark for bemandingen af 10 ølboder på havnen i Esbjerg. Det var en oplevelse, som vi er mange, der husker tilbage på med glæde, og derfor havde vi til dette års Tall Ship i Esbjerg også lagt os i selen for at få en opgave dernede. Vi kunne desværre ikke få øl-entreprisen, men lagde så billet ind på at hjælpe til i
madboderne. Det blev House of Sandwich fra København, der
kunne bruge vores hjælp. Det var dog med meget kort varsel, vi
fik opgaven - nemlig 16 dage før start. Alligevel lykkedes det at
få 70 personer til at give tilsagn om at hjælpe, og med hjælp
fra NRUI og Blåbjerg lykkedes det os få vagtskemaet til at hænge sammen. At firmaet havde overvurderet behovet og en anden
undervurderet behovet for ekstra hænder gjorde, at det alt i alt
blev en god oplevelse igen i år. Vi skabte respekt omkring Horne
for at kunne løfte denne opgave, og der vil helt sikkert blive brug
for vores hjælp igen til lignende arrangementer.
(læs mere inde i bladet)

Næste nr. har deadline d. 8. sept.- og udkommer d. 21. sept.
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Teksten omkring Tall Ship på forsiden er indleveret af Ulla og Thorkil Lindvig og
slutter med følgende:

Tusind tak til alle, som på den ene eller anden måde hjalp til.
Ulla og Thorkil
Horne Idrætspark

Torvedagen er samlingssted for alt godtfolk
Lørdag den 18. august kl. 9.00-12.15
er der atter Torvedag med rundstykker, auktion, gadetog, glimmertatovering
og masser af boder.
Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en helt
speciel 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 festlig.
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 – ja, hvad vi mere finder på.
Vi vil holde auktion ved auktionarius Poul Horsbøl.
Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at have en stand, hvor der vil være mulighed for at sælge lidt af det gamle legetøj.
Vi mødes klokken 09.00 midt på gaden til kaffe, 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 den18 august.
For at bestille stadeplads kan du kontakte Keld Jochumsen på tlf. 25622614 senest
en uge før.
Torvedagsnøgler sælges fra den 1. august
Torvedagsudvalget
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Så er vi klar til et brag af en høstfest...
Lørdag den 29. september 2018 kl. 18.30 – 01.00
i Horne Hallen
afholder vi den årlige høstfest, som er for alle, der har
lyst til en festlig aften i byen med naboer, venner og
andet godtfolk.
Det bliver Alley Cats og en DJ, der leverer musikken
denne aften. Så kom og få en hyggelig aften og få rørt
kroppen.
Entre kr. 125,- pr. pers.
Bemærk: Betaling for mad bestilt i hallen eller på kroen sker også ved indgangen.
HUSK: at reservere bord senest den 22. september på tlf. 7526 0352
HUSK: at medbringe service og bestik
Maden kan bestilles i Horne Hallens Cafeteria -7526 0352 eller på
Horne Kro. 7526 0019 – Se annoncer andet steds i bladet.
Mad og drikkevarer må gerne medbringes.
Drikkevarer kan selvfølgelig også købes i baren.
Grillen er tændt når festen slutter.
Arrangør: Høstfestudvalget, der består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen, Idrætsparken, Gymnastik og Fitness, Idrætsforeningen og Sogneforeningen.

Horne Idrætspark indkalder til møde
Der er ekstra ordinær generalforsamling i Horne Idrætspark
tirsdag den 11. september klokken 19.00
i hallens mødelokale grundet vedtægtsændringer.
Mvh. Bestyrelsen.
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Dagli`Brugsen er med på Torvedagen
Dagli’Brugsen og butiksrådet deltager igen i år i årets Torvedag.
Da vi skal have ryddet ud inden status, vil der blive lavet PopUp Outletshop på parkeringspladsen, hvor man vil kunne gøre et godt køb til en god
pris.
KONKURRENCE: VIND BELØBET PÅ DIN BON
Når du har handlet i Brugsen i ugen op til torvedagen, kan du aflevere din bon i Brugsen
og deltage i konkurrencen om at vinde beløbet, du har handlet for, på et gavekort til
Brugsen. For at vinde, skal man være til stede på torvedagen, når vinderne bliver offentliggjort af årets konferencier. Det vil foregå ca. kl. 11.
Vi glæder os til at se jer og få en snak, når byen samles.
Hilsen Martin & Butiksrådet

Dagli´Brugsen er klar med årets grillaften
Brugsen i Horne afholder traditionen tro grill-arrangement på parkeringspladsen.
Det sker fredag den 31. august kl. 17.00-20.00.
Menuen er: Svinekam med kartoffelsalat, salat og flutes.
Dertil 1 øl/1 glas vin. Pris: kr. 50,Børnemenu: pølse med brød og sodavand. Pris: kr. 20,Billetterne sælges på Torvedagen og kan efterfølgende købes i Brugsen indtil onsdag
den 29.august.
Udover den lækre menu og hyggeligt selskab, vil der være en overraskelse til alle –
både store og små. Så tag naboen under armen og mød op til en hyggelig aften med
billig og lækker aftensmad. Håber vi ses.
Hilsen Martin & Butiksrådet
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KFUM Spejderne i Horne
Spejderne i Horne tager hul på et nyt spejderår med arrangementet,
Spejder for en dag, som i år bliver afholdt i Vikingelunden. Det sker
tirsdag den 28. august fra kl. 15.00 til kl. 17.00.
Arrangementet er for alle børn i skolealderen. Vi laver en aftale med
SFO og følges med børnene derfra til Vikingelunden, hvor vi laver forskellige spejderaktiviteter såsom kano-sejlads på søen, mad over bål mm.
Oprykningsceremoni og uddeling af årsstjerner foregår samme dag fra kl. 17.00 til
19.30, hvor forældre inviteres til at deltage og grille medbragt mad.
Møder for Bæver og Ulve (0-3 Klasse) bliver tirsdage kl. 15:30 til 17:00 med start
den 4. september.
Børnene bliver afhentet i SFO,
hvis dette ønskes.
Møder for Juniorer og Tropsspejdere (4-7 Klasse) bliver
onsdage kl. 18.30 til 20.30 med
start den 5. september.
Møderne afsluttes en halv time
tidligere efter uge 42.
Kontakt gruppeleder Jesper Simonsen på tlf. 20221202 eller
mail til j.s@mail.dk

Høstfest på Hornelund
Hornelunds Venner inviterer sognets pensionister til høstfest
på Hornelund

Hornelunds
Venner

fredag den 21. sept. 2018 kl. 18.00
Pris pr. person: kr. 130 for hovedret, dessert og vin samt kaffe og småkager
Underholdning ved: Henny og Ib fra Kvong
Tilmelding senest fredag den 14. sept. i postkassen på Hornelund
eller Svend Bruun
tlf. 81 71 43 66
eller Grethe Ladefoged tlf. 24 45 88 30
Venlig hilsen Hornelunds Venner
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Stor bazar med lidt af hvert
Horne Hallen slår dørene op til endnu en
bazar. Det sker
søndag den 23. september
fra kl. 10-14.
Her sælges alt! Legetøj, møbler, tøj, bøger og udstyr af enhver art.
Hvis du gerne vil have en bod, sender du
en mail til babyogboernebazarihorne@gmail.com og booker det antal borde, du har
brug for.
1 bord: kr. 150-, 2 borde: kr. 200-, 3 borde: kr. 250-. Hvert bord er cirka to meter langt.
Det er først til mølle, og er der udsolgt, får du selvfølgelig besked.
Indtil videre er der rift om bordene, så tøv ikke med at booke.
Følg os gerne på vores Facebook side: Horne bazar, hvor vi løbende opdaterer program osv.
Mvh. bazarpigerne

Motionister skal i gang med ketsjeren
Badminton for motionister begynder den 3. september 2018, og derefter hver mandag fra
18.00-22-00.
Baner kan bestilles ved Linda Albertsen på mail l.albertsen@hotmail.dk fra lørdag den
11. august 2018. Oplys venligst i mailen ønske for spilletid samt hvem, der deltager på
banen – med oplysning om navn, adresse og fødselsdato på alle spillere.
Evt. spørgsmål – ring til tlf 53239194
Banen lejes for en hel sæson (september-marts) og for en time ad gangen. Hver bane
koster 1.700,00 kr.
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson.
Forudsat at der kan findes trænere til badminton ungdom, vil badminton ungdom
starte mandag den 24. september 2018, og der trænes efterfølgende hver mandag
(se efterlysning af trænere andet sted i Horne Posten). Nærmere om badminton
ungdom vil følge i Horne Posten i september 2018.
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
7

HIF har akut brug for hjælp….
Horne Idrætsforening står akut og mangler badminton-trænere til ungdom i sæsonen
2018-19.
Er der gemt en træner i dig og har du interesse i at træne unge mennesker, så henvend dig meget gerne til Heidi Poulsen på tlf. 40 50 34 90 eller mail heidiogkurt@poulsen75.dk
Træningen foregår hver mandag fra 15.45 til 18.00 i Horne Hallen.
Du skal ikke træne selv hver uge, da vi håber på, at flere der henvender sig, så træningerne kan deles mellem jer.
Alternativt, hvis ingen melder sig, så vil HIF ikke kunne tilbyde ungdoms-badminton i
den kommende sæson.
Vi håber på en positiv respons fra jer.
På forhånd tak
Horne Idrætsforenings Hovedbestyrelse

Volleybold tager hul på ny sæson
Der er opstart i Horne Ifs Volleybold
onsdag den 5. september kl. 19.30-21.00
i Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne
Så er det tid til at starte på volleybold sæsonen 2016-2017.
Horne IF Volleybold er for alle, der har lyst til at komme ud og få lidt motion.







For alle friske kvinder og mænd.
Motion på en sjov måde.
Kammeratskab på tværs af alder.
Socialt sammenhold.
Alle er velkommen, øvede og nybegynder.
Alder: 16-99 år.

Der spilles i DGI turnering C-Mix.
Er der spørgsmål, så kontakt bestyrelsen
Formand Martin Terkildsen 51930858
Carsten Hansen 69111928
Vi håber på at se mange nye og tidligere spiller
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Næste deadline d. 8. sept.
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Æblepressedag
- på Dagli’Brugsens P-plads – se den endelige
dato på Sogneforeningens stand på Torvedagen
Vi står klar med frugtkværn og frugtpresser i
tidsrummet
kl. 14.30 – 17.30
Kom med æbler fra egen have og få dem presset til juice!
Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs, og eventuelle
stødpletter og/eller andre større pletter skal være skåret væk.
Emballage til juicen kan købes.
Horne Sogneforening

Mød menighedsrådet på torvedagen
Besøg os på menighedsrådets bod.
Se hvad vi arbejder med, og hvad vi vil fremover.
Se planerne for kirkegården.
Kirken skal renoveres i løbet af nogle år. Kom med et
forslag.
Er der interesse for et familiekor i kirken?
Er der interesse for babysalmesang?
Vi har en ris og ros postkasse.
Deltag i en lille konkurrence og vind fine præmier. Der er både en konkurrence for
børn og en for voksne.
Horne Kirke Menighedsrådet

BEMÆRK
at
indleveringsdatoerne
for stof til
HORNEPOSTEN
nu kan ses i
aktivitetskalenderen.
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Fodboldtræningsstart efterår 2018
Horne-Tistrup-Sig Ungdomsfodbold
Hold/årgang

Træningstidspunkter

Træningssted

Start

U16 piger
årg. 2002+03+04

U15 drenge
årg. 2003/2004/2005

Mandag 17.00-18.30
Torsdag 18.30-20.00

U12+U13 drenge
årg. 2006/07

Tirsdag og torsdag
17.00-18.30

U12 piger
årg. 2007

Tirsdag og torsdag
17.30-19.00

U11 piger
årg.2008

Mandag og torsdag
18.00 – 19.30

U10 + U11 drenge
årg. 2008/2009

Tirsdag og torsdag
17.00-18.30

U9 + U10 piger
årg. 2009/2010/2011

Tirsdag og torsdag
17.15-18.15

U9 drenge
Årg. 2010/2011

Mandag og onsdag
17.15-18.15

U8 drenge/pige
Årg. 2012

Tirsdag 17.15-18.15

Små Fødder
årg. 2013/14/2015

Mandag 17.00-18.00

Aug: Tistrup
Sept: Sig
Okt: Horne
Aug: Tistrup
Sept: Horne
Okt: Sig
Aug: Sig
Sept: Horne
Okt: Tistrup
Aug: Horne
Sept: Tistrup
Okt: Sig
Aug: Tistrup
Sept: Sig
Okt: Horne
Aug: Sig
Sept: Horne
Okt: Tistrup
Aug: Horne
Sept: Tistrup
Okt: Sig
Aug: Tistrup
Sept: Sig
Okt: Horne
Aug: Horne
Sept: Tistrup
Okt: Sig
Aug: Sig
Sept: Horne
Okt: Tistrup
Aug: Sig
Sept: Horne
Okt: Tistrup

6/8

U13-U14 piger
årg. 2005/2006

Mandag (i Næsbjerg)
torsdag (HTS)
18.30-20.00
Mandag og torsdag
17.15-18.45
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7/8

6/8

7/8

7/8

6/8

7/8

7/8

6/8

7/8

6/8

Høstfest- menu
Horne hallens cafeteria tilbyder
Tarteletter med høns i asparges
Blinis med ørred-mousse
Laksebellevue med lime-dressing
Kalveculotte med rødvinssauce
Ramsløg-marineret svinekam med ramsløg-sauce
Små pandestegte kartofler med purløg og persille
Marinerede kartofler
Spicy coleslaw med soya-mandler
Dildsyltet spidskål med spelt, valnødder og blåbær
Bønnesalat med feta og balsamicoristede græskarkerner
Flutes og smør
Daim islagkage
Citronroulade
Blåbærtærte med frangipane
Pris pr kuvert 200,- kr
Bestilling senest mandag den 24. sept på 20327352 eller 25138696

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

Næste deadline d. 8. SEPT.
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Høstfestmenu fra Horne Kro
Forret:
Vandbakkelse med laksemousse og syltet avocado.
Blinis med laks og rødbedecreme.
Koldrøget svinemørbrad med løg- og æblekompot med chili.
Italiensk marineret kyllingespyd m/soltørrede tomater og frisk basilikum.
Hovedret:
Fyldt kalkunbryst med ananas og flødeost svøbt i bacon.
Øl-marineret grill-køller.
Helstegt kalvesteg.
Dertil serveres diverse lækre tilbehør.
Dessert:
Fersken og hvid chokolade-trifli.
Banankage med karamelmousse.
Pebermynte-is med After Eight.
Frisk frugt.
Pris pr. kuvert: 200 kr.
Menu-bestilling på telefon 75260019 eller hornekro@hotmail.com
senest onsdag den 26. september 2018.
Med venlig hilsen
Jeanette og René Cassøe

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

Har du lyst til en fodbehandling?
Send sms eller ring mig op, indtal navn og jeg kontakter dig, hvis ikke jeg
har mulighed for at tage telefonen.
Håber vi ses.
”Velvære starter i fødderne”
Linda N. Møller - 29 63 03 80

P.S. Der udstedes gavekort

Pensionister skal høre om høretab
Horne Pensionistforening tager hul på den nye
sæson med et foredrag om høretab.
Det sker mandag den 8. oktober kl. 14 på
Hornelund Plejecenter.
En medarbejder fra firmaet Audika i Esbjerg vil fortælle om konsekvenserne ved høretab
og om, hvor godt man kan blive hjulpet i dag. Audika er et datterselskab under Oticon,
og deltagerne får både noget at vide om Oticon og om den nyeste teknik indenfor høreapparater.
Der er gratis kaffe og kage, og Audika giver også 10 kroner til foreningskassen for hvert
medlem, der møder op.
Derefter fortsætter sæsonen med 19 foredrag og underholdningseftermiddage indtil generalforsamlingen den 18. marts. Foredragene bliver afviklet kl. 14-16 og derefter er der
en times kortspil.

horneposten@gmail.com
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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 :

Mobil :

Karl
26209096

Brian
21820340
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Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

NYTTIGE
www LINK´s

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

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

- du kan også finde Horne på

Så er det for alvor
blevet grillsæson.
Kom forbi og hent nogle lækre
pølser, frankfurter og
oksegriller.
Ring til tlf. 2251 1542

Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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Ny tilgang til Mobilepay
Betaling med Mobilepay til Horne Idrætsforening kan fremover ske til betalingsnummer
56253 i stedet for som tidligere til et mobilnummer.
Horne Idrætsforening
hovedbestyrelsen

Horne IF-veteraner spiller om pokal
Veteranholdet i Horne sluttede foråret på en fornem 2. plads, kun overgået af Efb, som vi
dog vandt over.
De fire bedste hold spiller i efteråret en dobbeltturnering om pokalen.
Holdet består i år af 27 spillere efter tilgang af Esben Svane, Tommy Poulsen, Carsten
Larsen og Per Runge.
Selvom vi har været så mange spillere, var der i sidste kamp brug for en spiller fra reservelisten.
Gunnar Ditlevsen
Holdleder
Hjemmekampe i efteråret:
Mandag den 3. september Horne – Efb kl. 19.00
Mandag den 10. september Horne – Tjæreborg kl 19.00
Mandag den 17. september Horne – Blåbjerg kl 18.30
Stilling: Holdnavn
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5
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2

3
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4
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Ribe

10

5
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5

19
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7

Alslev

10

4

1

5

25

25

0

8

Næsbjerg

10

3

3

4

14

21
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9

Varde

10

4

1

5

20
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-11

10

SB 94

10

1

1

8

10

29
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11

Andrup

10

0

1

9

13

38

-25
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Horne IF tankede sponsorkroner

Dagli´Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne
Idrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele
17.124,50 kroner til Horne Idrætsforening
fordelt på 16 nye, aktive solgte kort, brændstofsalg fra i alt 297 aktive kort, El-salg fra 24
tilknyttede aftaler og mobilsalg fra 7 tilknyttede aftaler.
Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres benzinkort, som de har erhvervet i Dagli´ Brugsen, Horne og ved benzinstanderen ved Dagli´Brugsen, så Horne IF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgåede sponsoraftale.
Husk at anvende dit Coop-kort først ved tankning med OK-kort, så optjener du også
medlemspoint til køb hos Coop.
Vi siger tak for bidraget fra Dagli´Brugsen Horne og OK, og tak til alle, der har erhvervet
et kort ved tanken/Brugsen i Horne, og som derved er med til at støtte Horne IF.
På vegne af sponsorudvalget
Dora Harck
PS. OK deltager også i år på torvedagen, så igen i år vil vi opfordre alle til at lægge vejen forbi OK-standen, som står ved Dagli´ Brugsen. Få en snak med OK-manden om OK
-kort m.v – han står klar på dagen. Er du i tvivl om, hvorvidt dit kort støtter Horne Idrætsforening, så tag en snak med OK-manden
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horne-varde.dk

DAN
EL
www.dan el.dk

A

S DØGNVAGT
70 23 23 88
RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

Husk at støtte de
sponsorer der
støtter
HORNEPOSTEN
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Horne Gymnastik og fitness!!
Så er vi klar til sæson 2018/2019

Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-, fitness- yoga og spinningdeltagere.
I dette tillæg finder I tider og beskrivelse på de forskellige hold. Her er også oplyst, hvornår
holdene begynder. Der er lidt ændringer i hold og tider i forhold til sidste sæson

Efterlysning:
Vi mangler instruktører til vores Loppehold (drenge og piger 4-5 årige), og vi
kan også godt bruge en ekstra mand på spring, gymnastik og bevægelseholdet. Gerne en, der har erfaring med springmodtagning.
Henvendelse til en af nedenstående.
Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse i holdtræninger.
Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne i fitness bruges, og man
kan få lagt et program, hvis man ønsker at træne individuelt i fitness.

Kontortid: mandage fra kl. 17.00 – 17.30 f.g. 20. aug. 2018
Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt.
ændringer i kontortid.
Følg os på www.horne-varde.dk/fritid eller Facebook
Evt. spørgsmål kan rettes til:
Hanne Burkarl
Maria Højager Ladekjær
Lene Jensen
Berit Gram

2094 0469
6093 1287
4025 4977
2122 6801

Eller mail Lenebrianhansen@gmail.com
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Horne Gymnastik og fitness
Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2018/19
Dans/gymnastik
Endnu en gymnastik/danse sæson er på vej, og vi er som trænere maks klar til at give den
gas igen i år.
I år vil dans og gymnastik blive kombineret. Der vil I lighed med sidste år være to hold, et
for 7. klasse og opefter og så et for 3.- til 6. klasse. Vi glæder os til en sjov, udfordrende
og hyggelig sæson og håber, at der er en masse unge friske tøser, som er klar til at få en
fed og sjov sæson med os.
Forældre/Barn
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i hallen.
Så kære børn ta’ mor og far i hånden og kom og vær’ med.
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.
Lopperne – piger og drenge – 4 og 5 årige – (skal fylde 4 år inden nytår)
Vi arbejder med leg, bevægelse, sang og rytmik og selvfølgelig tons og tummel på måtter.
Spring, gymnastik og bevægelse - piger og drenge – børnehavekl., 1. og 2. kl.
og 3. – 5. kl.
Her vil der primært blive arbejdet med bevægelse, styrke, spring og leg
DGI Yoga
I yoga arbejdes med forskellige øvelser, der styrker, strækker, udspænder og smidiggør
kroppens muskler og led.
Vi udfordrer vores balance og koncentration og arbejder aktivt med vores åndedræt ved
hjælp af åndedrætsøvelser.
Der sluttes af med afspænding, som virker afstressende i en måske fortravlet hverdag.
Yoga er for alle aldre og køn – uanset smidighed
HUSK drikkedunk og tæppe til afspændingen.
Spinning
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage og træningen foregår i spinningslokalet i
hallen.
Styrk din krop
med forskellige og udfordrende redskaber og øvelser
(Øvelserne kan tilpasses den enkelte deltagers niveau)
For kvinder i alle aldre
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Horne Gymnastik og Fitness – 2018/2019
Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

18.30 – 19.30
17.30 – 18.30
spinning
Aksel
Start: 27. aug.
Spinningslokalet i Horne
Hallen

Gymnastiksal:
18.00 -19.00
Dans/gymnastik
3.kl. og opefter
Laura, Maj og Frida
Start: 24. Sep.

16.30 – 17.30
16.45 – 17.45
Forældre/barn
Louise, Maria og
Anne Mette
Horne Hallen
Start: 25. Sep.

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

17.45 – 19.00
Bhkl. – 2. kl. og
3. -5. kl. spring, gymnastik og bevægelse
Anita, Lene, Brian, Gitte
og ???
Horne Hallen
Start: 26. sep
18.00 – 19.00
Spinning
Holger
Start: 3. okt.
Spinningslokalet i Horne
Hallen

19.00-20.00
Spinning
Dora
Start: 2. okt.
Spinningslokalet i Horne
Hallen

Ret til ændringer forbeholdes
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Horne Gymnastik og Fitness –

Kontingentpriser efterår 2018– forår 2019
2018/2019
kr.

Hold
Forældre/Barn incl. T-shirt til opvisning
Det er pr. forældre, man betaler

600,-

Lopperne incl. T-shirt til opvisning

500,-

Spring/bevægelse for bhkl. – 2. kl. og 3. – 5. kl. incl. tøj
til opvisning

550,-

Dans/gymnastik incl. tøj til opvisning

600,1.600,- ekskl.
spinning
200,- ekskl.
spinning

1/1 år kun fitnesslokale
Månedskort fitness
1/1 år fitness og hold

2.200,-

Månedsfitness og hold

250,-

Styrk din krop - i fitnesslokale

700,-

Yoga – i hallens mødelokale

700,-

Styrk din krop + Yoga
Spinning/Indoor cycling sæson
september – juni

1.000,1.200,-

Tilkøb af holdtræning til allerede købt helårskontingent

600,-

Klippekort – 10 klip

400,-

Oprettelsesgebyr

100,Ret til ændringer forbeholdes.

Holdkontingenter skal være betalt senest 30. okt. 2017
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Vær med til at passe på vores legeplads i Regnbuen
Vi har igennem længere tid oplevet, at der ved besøg
på vores dejlige legeplads bliver ødelagt flere ting.
En medarbejder har således oplevet et større barn
lege i vores solsejl. Det kan de absolut ikke holde til.
Der har også på vores halvtag mellem bygningerne været nogen, som har løsnet låget
på vores udluftningsrør, så det har regnet ind. Det blev heldigvis opdaget hurtigt, så
umiddelbart er der ikke sket skade.
Vi oplever desværre også, at legepladsen er helt ommøbleret efter en weekend. Det ville
være rigtig dejligt, hvis der bliver ryddet op og stillet på plads igen efter endt leg.
Der ligger ofte cigaretskodder og tomme sodavands- og øldåser. Vi har helt små børn i
Regnbuen, som smager på det. de kan komme til, så det er rigtig uheldigt, at de finder
cigaretskodder.
Vi beder jer venligst hjælpe med at passe på vores legeplads og legeredskaber. I må
gerne bruge legepladsen udenfor vores åbningstid, men forsætter det, ser vi os nødsaget til at aflåse den hver dag, når vi går hjem, hvilket vi absolut ikke ønsker.
Med ønske om det bedste samarbejde omkring legepladsen.
Regnbuen

Horne Sognearkiv
holder åbent:
1. og 3. tirsdag
i måneden, fra kl. 15 – 17. –
samt efter aftale

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

*
*
*
*
*
*

BOLIGBYGGERI
INDUSTRIBYGGERI
LANDBRUGSBYGGERI
FRITIDSHUSE
REPARATIONSARBEJDE
PROJEKTERING AF BYGGERI

TILSLUTTET

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 40 19 92 14
Ingeniør: Morten Henneberg, 40 26 03 16
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Legendernes Guld - Jubilæum
68er-holdets Guld-Jubilæums kamp mod et Horne IF-drengehold 10 – 13 år endte 3–3 i
en overrankende velspillet og seværdig kamp. Tempoet gik hånd i hånd med de 27+
grader, og både spillere og publikum havde let ved at følge spillets gang.
Det var dog med bange anelser og med stor respekt vi tog imod et på papiret godt drengehold, men allerede i kampens start bragte Erling Anthonsen Guldholdet på vinderkurs,
da han blev spillet fri foran mål og havde let ved at score. Den gode start blev hurtig
vendt til drengenes fordel, der dog lidt heldig bragte sig på 1–1 på et skud fra distancen,
som Børge Hansen fik rettet af, så den snød Leif Sønderskov i målet.
Når man spiller på en 8-mands bane, er der ikke noget der hedder offside. Det havde
Ove Thorbøl Hansen ikke lige tænkt på, da bolden blev vippet over ham til en hel fri
drengespiller, som derfor havde let ved at sende drengene på vinderkurs. Nu var stillingen 2–1. Oves højlydte råb: ”Han var jo offside” blev korrekt ignoreret af kampens dommer Poul Horsbøl, og han fløjtede og pegede mod banens midte. Efter denne episode
og i kampens hede blev der fløjtet til en tiltrængt vandpause. Inden halvlegens 20. minut
blev stillingen 3 – 1 på et glimrende skud, som sad lige i målhjørnet.
I pausen blev der lagt flere planer, hvordan vi kunne vende kampen til vores fordel. Om
det var, fordi drengeholdet spillede videre uden deres bedste spillere, eller om vi bare
havde en god 2. halvleg kan ikke vides, men den vandt vi med 2–0. Vagn Bækby scorede det første må på hovedstød, og selv samme spiller scorede det udlignende mål kort
før tid. Der var dermed bragt balance i regnskabet, så kampen endte 3-3.
Efter kampen kom det fra Andreas Højberg: ”Jeg huske det sådan, at i 1968 tabte vi ikke
en 2. halvleg, og det var da en god statistik at have med sig, og ikke mindst i dag.
68er-Guldholdet vil hermed sige tak til drengeholdet + træner for en sportslig og fair spillet kamp, som jeg ved, vi på 68er holdet havde stor fornøjelse af. Vi håber, at vi også
gav drengene en god fodboldoplevelse. Det er jo ikke hver dag, man bliver sat til at spille
mod et hold med en gennemsnitsalder på 70 år.
Vi vil også sige Horne Idrætsforening tak, fordi vi måtte spille sportsugens sidste kamp
og måske nok også 68er-holdets sidste kamp?
I 3. og 4. halvleg blev vi bekræftet i, at 68er-holdet er og var noget særligt, for ikke mange hold har kopieret et sådan forløb.

OBS

75 29 90 92

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

Storegade 19
6862 Tistrup
SKO DAMETØJ

HERRETØJ
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Til aftenfesten siger vi stor tak for mad og fin betjening af Ulla Lindvig og hendes stab i
køkkenet. I en pause under spisningen blev der fremført mange minder i forbindelse med
en PowerPoint billedserie og ikke mindst bemærkninger hertil var sjove.
”Fodboldhistorierne bliver nu ikke ringere med alderen”.
Det må altså ikke slutte her, blev der også sagt. Så der var genvalg til udvalget, der så
igen vil trække i arbejdstøjet og sørge for, at opfordringen til at mødes igen om to år kan
blive en realitet.
Den sidste beretning er således endnu ikke skrevet om dette holds præstationer gennem
tiderne.
68er holdet

På billedet ses bagerst f v: kampens Dommer Poul Horsbøl, Kurt Pallesen,
Bent Bollerup, Palle Pallesen, Ove Thorbøl Hansen, Erling Anthonsen, Andreas Højberg
og holdets træner Poul Plauborg Jepsen.
Forrest f v: Vagn Bækby Hansen, Christian Vadgård Nielsen, Børge Lund Hansen,
Leif Sønderskov, Børge Hansen og Sven Tarp.
Der var afbud fra Søren Svane Sørensen.

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet
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Sangaftener på Hornelund
Datoer for sangaftener i 2018/2019 er følgende:
10. oktober – 14. november – 12. december – 9. januar – 13. februar – 13. marts 10. aprilkl. 19.00-21.00.
Grethe Jensen kommer igen og spiller for os de fleste af sangaftenerne. Måske lykkes
det at få vores tidligere organist Roma til at spille en af sangaftenerne.
Lars Bom har sagt ja til at komme og stå for en aften.
Hornelunds Venner

Turen gik til Samsø
Horne Pensionistforening har været på udflugt til Samsø med 42 deltagere.
Det var en rigtig god udflugt i meget fint vejr og med en pragtfuld sejltur både
til og fra øen og med en dygtig guide, der kunne Samsøs historie.
Der skal lyde en tak til Ansager Turistfart og til Horne Kro for en god middag.
På foreningens vegne
Hans Thomsen

Hør historien bag to gravsteder
Så er det igen tid til en kirkegårdsvandring.
Det sker

onsdag den 29. august kl. 19.00.

I lighed med sidste år har Leif Sønderskov og Kjeld Jochumsen fra Horne Sognearkiv arbejdet
på at finde spændende historier.
Vi skal blandt andet høre om Bertel Madsen, som har bygget vores kapel og boede
på Lindegård i Sdr Malle, og om familien Norup, som har stået for Horne Elværk.
Aftenen slutter af med et dejligt kaffebord.
Alle er inviteret til at høre mange gode fortællinger, og vi håber at se mange af jer på vores skønne kirkegård.
Horne menighedsråd
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Bålet knitrede lystigt
Længe så det ud til, at Sankt Hans-festen skulle gennemføres uden bål, men knap var
afbrændingsforbuddet slået op på Hornes hjemmeside, inden forbuddet blev ophævet.
Derfor knitrede bålet lystigt i baggrunden, mens de omkring 50 festdeltagere i Vikingelunden sang Midsommmervisen, og mens årets båltaler, Henriette Nielsen, Malle,
behandlede frihedsbegrebet fra forskellige vinkler.
Hun tog udgangspunkt i Lottos reklame om, at en gevinst kan give frihed til at gøre lige,
hvad man vil som for eksempel at købe rejser.
- Men frihed er også meget andet. For tusind år siden skulle slaverne gøre sig fortjent til
at få deres frihed. I dag er det anderledes. Hvor må babyen føle sig fri, når bleen bliver
smidt, og den seks-årige må føle stor frihed, når han/hun får lov til at gå ud at lege alene. Frihed er også muligheden for at bidrage til fællesskabet og for at være med til at
opbygge et samfund, sagde Henriette Nielsen og slog fast, at friheden kan begrænses af
sygdom, handicaps, alder, regler og love, og mennesker kan berøve dyr deres frihed.
Frihed er noget individuelt, og noget, man skal kæmpe for at fastholde.
- Frihed står stærkest, når den bliver os frataget, sluttede hun, og mens bålet blev til
gløder, og den flotte heks for længst var draget af sted til Bloksbjerg, sang deltagerne
“Danmark nu blunder”.
Det var Horne Sogneforening og Horne 4H, der stod for festen, som også bød på kaffe
og pandekager bagt i grillhytten.

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI
BALANCE I KROP OG SJÆL

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

www.maelkevejenszoneterapi.dk
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HUSK HUSK HUSK

Jagtforeningen kommer rundt i hele sognet fredag den 17. august fra kl. ca. 15.30
(dagen før Torvedagen)
Vi sælger friske rødspætter - direkte fra auktionen i Hvide Sande.
Ved evt. forudbestilling ring da til Claus Holse på 26853320.
Så sid klar ved døren, vi kommer og ringer på.
Horne Jagtforfening

Udsætning af fasaner i Horne Sogn
Horne Jagtforening udsætter årligt ca. 250 fasaner rundt omkring i hele sognet.
Det er foreningens egne medlemmer, der hver især står for udsætningen, og de betaler
selv en del af prisen, mens jagtforeningen støtter med et tilskud til det enkelte medlem
Da hver fasan koster 50,- stk. er det et større beløb, foreningen yder i tilskud til vore
medlemmer.
Vi søger derfor hvert år Fonden til forskønnelse af Horne by og Sogn og har igen i år
fået bevilget midler til støtte af vores projekt.
Og derfor en stor tak til Sogneforeningen.
Det er kun et mindre antal af disse fasaner, der nedlægges på efterårets jagter. Vi håber
derfor, at alle vil nyde synet og lyden af de forhåbentligt mange fasaner, vi har i vores
skønne natur.
På jagtforeningens vegne
Carsten Bøttcher

Har du set www.horne-varde.dk i dag?
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Sæt kryds i kalenderen.
Fælles højskoledag med kriminalsager og sang
De fire Menighedsråd ” H T H T” (Horne, Thorstrup, Hodde og Tistrup), har nu Højskoledagen på plads. Den finder sted
lørdag den 2. februar 2019 i Horne Hallen.
Vi tror på en forrygende, spændende og lærerig dag.
Det er lykkes os at hyre de to pensionerede drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krag, som
foredragsholder på dagen.
Desuden kommer Jeannet Ulrikkeholm, den lille dame med den store stemme.
De to drabschefer er blandt andet kendt fra mange drabssager, fra dokumentarprogrammerne: ”Rejseholdet” og ”Profil af en morder”. De er nok de mest erfarne og respekterede politifolk gennem tiden. De vil på en god og spændene måde fortælle om deres arbejde gennem mange år. De har endvidere begge skrevet bøger om deres arbejde, som
bestemt er værd at læse.
Kurt Kragh arbejdede som efterforskningsleder på Rejseholdet, mens Ove Dahl arbejde
som kriminalinspektør ved Københavns politi.
Sangene fra højskolesangbogen bliver i år en stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm –
en munter rejse på sangens vinger - ja den lille dame med den store stemme.
Vi håber og tror på, at rigtig mange vil sætte kryds i kalenderen den 2. februar 2019.
PS: Mere info i de næste udgaver af Horne Posten blandt andet vedrørende billetsalget.
På gensyn Horne Menighedsråd

Kurt Krag og Ove Dahl
Jeannet Ulrikkeholm
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1959 bød også på en sommer uden regn
Min far fortalte tit om året 1947, hvor vi
efter en hård vinter fik vi en tør sommer. Det var det år, hvor mor og far,
Erna og Jens Nielsen var nystartede
på ejendommen i Bounum på 15 tdr.
land. Det må have været en hård start
som selvstændig landbruger. Desværre har jeg aldrig tænkt på at spørge
dem, hvordan de klarede året.
Men sommeren 1959 kan jeg huske. Jeg fyldte 12 år. Jeg har aldrig været så solbrun. I
skoleferien gik vi i badebukser fra morgen til aften. Tørken startede i maj og fortsatte de
tre sommermåneder.
Græsmarkerne var helt afsvedne. I Bounum havde vi engen lige syd for ejendommen,
men mine bedsteforældre i Asp, Petra og Jens Vig, som havde en ejendom på 32 tdr.
land, hvoraf en del ligger på en sandbanke, måtte som flere andre trække deres køer på
græs i engen Hwonkjær (Horne-kær), som er et stort afvandet engareal vest for Malle
Kirkevej (Mallevej), hvor alle ejendomme i Asp og Malle havde et stykke eng. Efter morgenmalkningen trak mine bedsteforældre køerne i engen. Om aftenen trak de så køerne
hjem igen til aftenmalkningen. Nogle kørte i engen morgen og aften og malkede. De
måtte så malke køerne med hånd. Nogle større gårde, som havde fået traktor, fik monteret en hane på indsugningen, som kunne trække en malkemaskine.
Da kanalen (bækken) løb tør for vand, måtte bedstefar også ”slå vand op” til dyrene fra
en drænbrønd til et drikkekar. Det foregik med en spand med et stykke reb bundet i hanken.
Mange husker, at kornet var så kort, at det ikke kunne høstes med selvbinder, og stråene var så korte, at de ikke kunne bindes med snor til neg. Bedstefar slog kornet af med
hø-slåmaskinen, rev det sammen med rivemaskinen og kørte det løst hjem, hvor det
blev kørt gennem tærskemaskinen ind i laden.
Der blev virkelig mangel på stråfoder. Mange brugte også kartoffeltoppen til at lægge
over roerne i roekulen om efteråret. Det var dengang, roekulen blev dækket med jord.
I 50erne havde mange ejendomme stadig
en vinters forbrug af tærsket korn liggende
på stuehusloftet. Det var ikke blot lagerplads, man skulle også have korn liggende
over, så man kunne klare, hvis avlen slog
fejl et år. Sådan havde det været fra gammel tid.
Fortsætter….
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I 60erne begyndte gårdene at få vandingsanlæg - røranlæg med sprinklere. De skulle
flyttes manuelt to gange i døgnet. Varede tørken ved, og man var ved at komme bagefter med vandingen, flyttede man dem tre gange. Det sidste, man så gjorde, inden man
gik i seng, var at flytte vandingsrørene og igen det første, man gjorde om morgenen, når
man stod op. Det var hårdt arbejde, men man kunne klare sig igennem en tørkeperiode
med græs til kreaturerne. De første vandingsanlæg hentede vandet i bækkene med en
traktor til at trække pumpen. Ejnar Lindvig var den første i Nord-sognet, som fik et vandingsanlæg.
Somrene 1975 og 76 var også meget tørre. 1975 med varmerekord i Danmark med 36,4
grader målt den 10 august ved Holstebro. Dette år blev der solgt utrolig mange vandingsanlæg. Mange smedeforretninger byggede selvkørende vandingskanoner. Vandingskanonerne kunne flyttes med traktoren. Det var en stor arbejdsmæssig lettelse.
Også sommeren 1983 var meget tør. Efter tørken i 70-erne og først i 80-erne kunne
jordbrugerne få tørkelån i bankerne kautioneret af staten.
Fra sidst i 90erne begyndte mange kvægbrugere at sælge køerne og behovet for kunstvanding var ikke så stort. I dag er kvægbesætningerne samlet på færre større gårde.
Ved Hornepostens deadline den 28. juli har vi haft næsten tre måneder med sol og kun
minimal regn. Året har hidtil budt på hele 56 sommerdage med temperaturer over 25
grader. Netop i eftermiddag er en hedebølge med over 30 graders varme, (33,1 grader i
Borris den 27. juli), kulmineret med en tordenskylle.
Kurt Nielsen, Varde

REVYEN 2018
Vi har sammensat holdet og er begyndt at indsamle materiale, så ligger du inde med
en god historie eller ideer, så skriv endelig til
kurt@burkarl.dk
Tak!
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Hallen har fået en bytte-reol
På opfordring af Else Jochumsen er der nu opstillet en ”bytte-bog
-reol” i indgangen til hallen
Kom med en bog eller to og byt til en anden.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed.
Ulla og Thorkil
Horne Idrætspark

Husk
at ”Lopperne” på Hindsigvej 29
igen har åben
den 1. søndag i hver måned kl. 9-12
fra marts til december.
Følg os på Facebook: Horne-Tistrup spejdernes loppemarked
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!!!
Brug
aktivitetskalenderen
her i bladet når du
planlægger et
arrangement
SE DAGTILBUD
FRA
PÅ BAGSIDEN
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Tall Ship-arbejdet var en rigtig god oplevelse
Horne Idrætspark var blevet spurgt om de kunne finde nogle frivillige til at
hjælpe i forskellige boder til Tall Ship Race i Esbjerg. Den opgave greb vores kære
halbestyrere Thorkil og Ulla.
Selvom ferien stod for døren, og mange var udrejst, lykkedes det at finde en del hjælpere. Ingen tvivl om, at det har været et stort arbejde at få planen til at hænge sammen. Thorkil og Ulla tog før hjem fra ferie for at få det hele til at hænge sammen.
Ligeledes blev vores arbejdsplan bragt ud af Hornes Søren Dahl, så alle vidste, hvornår de skulle arbejde.
Jeg var én af hjælperne. Vi skulle mødes ved Gunnar Ditlevsens arbejde, PWC, hvor
vi hilste på hinanden. Der var også et par hjælpere fra Blåbjerg og Næsbjerg. Vi gik i
samlet flok ned til vores arbejdspladser.
Vi var nok alle lidt spændte – men alle fik uddelt nogle arbejdsstationer under hensyntagen til, hvor man gerne ville arbejde. Der var måske lidt kamp om fadølsmaskinen,
men det løste sig også.
Vi blev introduceret i vores arbejdsopgaver af nogle rigtige københavnere – jeg ved
ikke helt, hvad de tænkte om os, men til tider trak de lidt på smilebåndet af os.
Arbejdet gik i gang – travlheden meldte sig – ”uden mad og drikke duer sømanden
ikke”. Vi fik i fællesskab hurtigt lavet en arbejdsstrategi. Hver frontmedarbejder havde
deres egen backup-medarbejder, og det fungerede til fulde. Jeg kunne godt fornemme,
at vores midlertidige chef syntes, det var lidt sjovt, at vi havde den tilgang til arbejdet.
Man fornemmede også nogle kulturforskelle på de faste medarbejdere og os. Vi ville
gerne være serviceminded og give vores kunder en god oplevelse. Der er københavnerne måske lidt mere kolde.
Vi skulle jo sørge for at få så mange sandwichs solgt som muligt. Chefen var ikke helt
tilfreds med, at vi ændrede en smule på hans forretningsstrategi – en kunde ville have
sin sandwichs skåret ud i to dele – det var ikke efter bogen, men ellers havde vi ikke
fået solgt den kære sandwich. Det blev godkendt.
Skibe fik vi ikke set så mange af, men rigtig mange glade mennesker. Det var bare en
fornøjelse.
Jeg kunne fortælle om flere sjove opgaver, men det ville være for omfattende.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi er en smule heldige med de mennesker,
som er bindeleddet til, at dette arrangement kunne lykkedes. Det er ikke alle steder,
man har sådanne ildsjæle, som får ting til at lykkedes og ikke mindst får det sat i værk.
Det gavner os alle i Horne.
Jeg fik mange sjove oplevelser på min vagt og er klar igen i år 2022.
Flæskestegshilsner fra
Tina Hedegård Jessen.
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HORNE JAGTFORENING
2. september:
Skydevogn sammen med Thorstrup Jagtforening fra kl. 9-15. Afgang fra Horne Stadion
kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, Sig.
1. december:
Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye jægere. Amedlemmer 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.

www.hornesognearkiv.dk
Åbningstid:
Mandag – fredag 13 -17.30 lørdag 10 -12
Åbent for arrangementer efter aftale.
Tlf. 3049 2368,
mail: as@farmorsunivers.dk
Højvangen 10, Horne, 6800 Varde

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
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Ny bolig?
Ingen kender
lokalområdet
bedre

Varde
v/Jesper Brorson Hansen
Torvegade 7, Varde

Tlf. 75212424
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KIRKETIDER 2018
Søndag 12. august Ingen
Søndag 19. august 9.00

Lars Bom

Søndag 26. august 14.00

Friluftsgudstjeneste i Tambours have

Søndag 02. sept.

09.00

Søndag 09. sept.

10.30

Søndag 16. sept.

09.00

Søndag 23. sept.

10.30

(høstgudstjeneste)

Søndag 30. sept.

09.00

Lars Bom

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

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

Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 8. SEPT. horneposten@gmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2018
August:
18. kl. 09:
20. kl. 19.30
28:
29. kl. 19.00
31.
September:
02. kl. 09-12
02. kl. 09-15
03. kl.19.30
05. kl.19.30
08. kl. 09-15
08. kl. 09.00
08. kl. 23.59
12. kl. 19.00
17. kl. 19.30
20. kl. 14.00
21. kl. 18.00
22 - 23
23. kl. 10-14
29
Oktober:
01. kl. 19.3006. kl. 09.00
07. kl. 09-12
08. kl. 14.00
10. kl. 19-21
15. kl. 14.00:
15. kl. 19.30
22. kl. 14.00
29. kl. 14.00
29. kl. 19.30
November
03. kl. 23.59:
04. kl. 09-12:
05. kl. 14.00
09. kl. 20.00:
12. kl. 14.00
12. kl. 19.30
14. kl. 19.00:
14. kl. 19.00:
14. kl. 19-21

Torvedag i Horne
Præmiewhist i HorneHallen
Afgang til Irland, Ø.H. Seniorklub
Kirkegårdsvandring, arr. Horne Menighedsråd
Brugsen holder grillarrangement
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Skydevogn i Sig, Horne Jagtforening
Præmiewhist i Horne Hallen
Opstart af Volleyboldi Horne Hallen, arr. Horne IF
Børnedyrskue Hindsig Ridecenter, Ringkøbingvej 270, arr. 4H
Havens dag ved Friis Planteskole, Ølgod Havekreds
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 21. sept.)
Lysfest på Usnapvej 3 i Skovlund, Ølgod Havekreds
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale
Besøg på Anker Fjord Hospice, Ø.H. Seniorklub
Høstfest på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
BH synings-kursus i Horne Aftenskole
Bazar i Horne Hallen, arr. bazarpigerne
Høstfest i Horne Hallen, Høstfestudvalget
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget
Årsmøde på Horne Skole, 4H Horne
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Møde om høretab på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Foredrag om Afrika på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget
Foredrag om købmandsliv på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf.
Tøjfremvisning ved Pasgård på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 16. nov)
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Foredrag om tur til Etiopien på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf
Aktiv nat på Horne Skole, 4H Horne
Foredrag ved borgmester Erik Buhl på Hornelund Plejecenter.
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget
Generalforsamling i Horne Hallen, Horne Idrætsforening
Julehygge på Glasgården på Bejsnapvej 24, Ølgod Havekreds
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
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AKTIVITETSKALENDER 2018/19
17 kl. 14.00
24.
26. kl. 19.30
26. kl. 14.00
30. kl. 14.00
December
01. kl. 09.00:
02. kl. 09-12:
03. kl. 14.00
04. kl. 16.30:
06. kl. 14.00
07. kl. 17.00:
10. kl. 19.3010. kl. 14.00
12. kl. 1916
19. kl. 14.00
Januar
09. kl. 19-21
14. kl. 14.00
21. kl. 14.00
26. kl. 23.59
28. kl. 14.00
Februar:
02.
02.
04. kl. 14.00
11. kl. 14.00
13. kl. 19-21
18. kl. 14.00
23.-24
25. kl. 14.00
Marts
02. kl. 23.59
04. kl. 14.00
11. kl. 14.00
13. kl. 19-21
18. kl. 14.00
April
10. kl. 19-21

Musikalsk underholdning på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf
Todages tur til København: Ø.H. Seniorklub
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget
Demonstration af bioteknik-tæpper på Hornelund Plejecenter.
Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Fællesjagt med mødested hos Anders Jensen, Horne Jagtforening
Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne
Foredrag om 40 år hos Flensted på Hornelund Plejecenter.
Juleafslutning i Grindsted, Ø.H. Seniorklub
Gudstjeneste i Kirken, arr. Hornelunds Venner
Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne
Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget
Historie af Morten Thaysen på Hornelund Plejecenter.
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Juleoptog, Horne Sogneforening.
Julehygge på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Sang og sketches ved Notabene på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pens
Foredrag om oldemors tid på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensi
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 9. feb)
Foredrag ved Ove Madsen på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pens
VAR-dagen, arr. Aftenskolerne
Fælles Højskoledag i Horne Hallen.
Underholdning og musik på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionist
Fortælling ved Lars Bom på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionist
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Foredrag om aktiv dødshjælp på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pens
BH syningskursus, Horne Aftenskole
Sang og musik på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening
DEADLINE HornePosten (udkommer d. 16. marts)
Foredrag ved Thue Gråkjær på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pens
Foredrag om Island på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Generalforsamling og bankospil på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pens
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner

41

Udtrækning af Horne IFs præmiespil
Maj
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.

Juni
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.

Juli
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.

639
19
117
344
428
601
610
354

269
1
422
450
250
546
562

645
398
30
50
406
571

392
189
600
615
59

162
47
306
282
598

197
368
609
340 295
139 382

245
544 435
86 129
181 234
33 235
440 228
482 172
65 117

233
416
328
624
521
306

436
589
519
602
198

50
395
661
591
142

646
296
173
372
529

656
14

435
539
136
182
324
181
174
481

482
4
365
453
252
347

434
380
124
524
134

464
218
667
445
279

421
570
328
423
280

513
214

342
511
19
168
385
388
624

Fastelavnsfest i Horne Hallen
Horne Idrætspark og Horne Idrætsforening holder fastelavnsfest for voksne
lørdag den 2.marts 2019.
Billetsalget starter 1. oktober 2018.
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SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation og vognmand

Sdr. mallevej 15

Horne

6800 Varde

Tlf. 75260163 www.sdr-malle.dk
Ndr. Bounumvej
11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083

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

SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433
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Horne - Gør det med et smil…

Husk vi har åben
Alle ugens dage
fra
8 - 20
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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