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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

GENERALFORSAMLING 

 
Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 13. oktober. 

                          Horne Støtteforening/Eva Guldager 

 

HIF kan ikke tilbyde ungdomsbadminton i den kommende sæson. 
 
Horne Idrætsforening har desværre ikke fået nogen henvendelser fra interesserede træ-
nere til ungdomsspillerne. Vi ser os derfor nødsaget til at droppe ungdomsbadminton i 
den kommende sæson.  
Vi håber, at mulighederne byder sig igen i sæsonen 2019/2020  
 
Med venlig hilsen 
Badminton udvalget – Hovedbestyrelsen Horne IF 

IDRÆT OM DAGEN 
Hej gæve gutter og skjønne møer. 
Så starter vi op på idræt om dagen. 

onsdag den 26.september kl. 9.00 i Horne Hallen 
Kom frisk til gymnastik og få rørt, styrket og strakt alle muskler, 

 der måske har ligget på den lade side hen over sommeren. 
Vi drikker kaffe til en pris af 20 kr. 

Snakker, griner, spiller kort eller billard alt efter eget ønske. 
Pris for dette dejlige arrangement er 225 kr. for 12 gange før jul. 

Glæder os til at se jer. Sommer-hilsner fra 

Grethe, Bente og Jette. 

Horne IF aflyser badminton for de unge 
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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. 
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, Hus-
mandsforeningen, Idrætsparken, Gymnastik og Fitness, Idrætsforeningen og Sognefor-
eningen.  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

horneposten@gmail.com 

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

Snerydning   

Vigtig information 
til borgerne i Horne by og Bjerremose, der benytter sig 

af snerydningsordningen. 
 

Mange tak for den gode tilslutning til snerydning i Horne By og Bjerremose. 
 

I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i Horne by og Bjerremo-
se. Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales  

  senest 20. oktober 2018. 
Der vil være mulighed for at indbetale i Dagli’Brugsen onsdag den 17. oktober  

fra kl. 15.30 til 17.30. 
 

På grund af det store administrative arbejde, der er med snerydningsordningen,  
er det tvingende nødvendigt, at der betales rettidigt!!!  

 

De, der betaler til tiden, vil selvfølgelig komme med fra starten. 
De, der ikke betaler til tiden, kommer først med fra onsdag den 2. januar 2019. 

Der vil IKKE kunne dispenseres fra dette. 
Sogneforeningen 

Billedaften på Hornelund 
Horne Sognearkiv og Hornelunds Venner er gået sammen om at invitere til en billedaf-
ten på Hornelund Plejecenter. 
Det sker onsdag den 28.november klokken 19-21.  
Horne Sognearkiv har været i arkiverne for at finde nogle gamle billeder, som kan give 
anledning til en god snak, og der vil være en række billeder, som arkivet mangler oplys-
ninger om. Det kan være et sted eller nogle personer på billedet, så det kunne være 
sjovt, om i hvert fald nogle af ”hullerne” bliver fyldt ud denne aften. 
Der bliver traditionen tro, når Hornelunds Venner byder ind, også tid til både kaffe og en 
sang. 
Alle er velkomne til denne aften, hvor snak og hygge er i centrum. 

REVYEN 2018 
10. nov.  



6 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Nyt hold begynder i fitness 

Borgere med diabetes 2 eller hjerte/kredsløbssygdomme kan få hjælp til at komme i 

bedre form og dermed få en lettere hverdag med deres sygdom. 

Det sker i fitness-lokalet i Horne Hallen, hvor et nyt træningshold begynder mandag den 

22. oktober kl. 10, og derefter mødes deltagerne hver mandag i en times tid. 

Karen Linding og Gunhild Lauridsen er tovholdere på holdet og samarbejder blandt 

andet med Center for Sundhedsfremme i Varde. 

- Holdet er for folk i alle aldre, og de kan få lavet individuelle træningsprogrammer af en 

fysioterapeut. På den måde sikrer vi, at deltagerne får mest muligt ud af træningen, 

siger Gunhild Lauridsen. 

Det koster 30 kroner per gang at deltage, og der bliver hver gang også tid til snak, så 

man både kan dele erfaringer og hygge sig. 

Kortene er på  
bordet 

Så er præmiewhist startet i  
Horne Hallen  

om mandagen i lige uger,  
så hvis du har tid og lyst, kan du 

træffe spillere fra  
Roskilde - Hvide Sande - Ølgod - 
Varde - Esbjerg - Kvong-Lyhne 

og nogle enkelte fra Horne  
kl. 19.30  

i Horne Hallens mødelokale. 
pub.  
Kjeld  

HORNEPOSTEN´s  
ADRESSE: 

 

 

horneposten@gmail.com 

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

Julemarked på Hornelund  

fredag den 30. november 2018 kl. 14.00  
Kom og gør en god handel! 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag. 
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, 
som kan købes for 25 kr. 
Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning omkring tegning og salg af  
medlemskort for sæsonen 2017/2018, og vi håber på fortsat stor opbakning for sæsonen 
2018/2019. 
Hornelunds Venner er meget taknemmelige for denne støtte, og skulle der være nogen, 
der gerne vil være medlem, kan man altid henvende sig til formand Svend Bruun eller 
ved et af vore arrangementer. 
Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores julemarked, så er I 
meget velkommen til at aflevere det på Hornelund i ugen op til julemarkedet på det    
opstillede bord. 
Hornelunds Venner er til stede torsdag d. 29. november fra kl. 13.00. 
 
Det er en meget svær opgave at prissætte alle de flotte ting, som vi får foræret ! Vi håber 
også i år at få foræret ting til julemarkedet, og vi vil rigtig gerne have, at I Glade Givere 
selv sætter en prisseddel på. 
       Hornelunds Venner 

Arkivet ser det hele fra oven…. 
Lørdag den 10. november er udnævnt til Sognearkivernes Dag med åbent hus på lokal-
arkiverne. 
Også i Horne slår sognearkivet dørene op til en hyggelig formiddag med kaffe på kan-
den, billeder på skærmen samt masser af arkivalier og oplysninger på hylderne. 
Der er åbent hus fra klokken 09.00 til 11.30, og Horne Sognearkiv har i år valgt at foku-
sere på sognet set fra oven. Vi har en række luftfotografier både helt nye og af ældre 
dato, og de giver alle et godt overblik over, hvordan sognet har set ud gennem tiderne 
med både vejforløb og bygningsmasse.  
Alle emner er dog til debat denne dag, og vi er taknemmelige for nye oplysninger om 
fordums tider og kan måske også hjælpe borgere med at finde netop de oplysninger, de 
eftersøger. 
Derfor: mød op til en hyggelig og uformel formiddag på sognearkivet på førstesalen på 

Hornelund Plejecenter.  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Næste deadline d. 3. NOV. 

horneposten@gmail.com 
  

Tro det eller ej…men vi er begyndt at tænke på julen – så reserver datoen nu 

God mad og julemarked 
 
Tirsdag den 20. november 2018 kl. 18.30 tages der hul på juleriet. 
Familie og Fritid vil gerne invitere dig/jer til en hyggeaften på Horne Kro. 
Der vil blive serveret en dejlig menu, som Jeanette har tryllet frem, og der  
vil være julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel. 
Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i boderne, vil  
der være amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. 
Vi vil gerne give plads til alle, så hvis du har tilmeldt dig og også har fremstillet lidt 
hjemmesyssel, som du har lyst til at sælge, så er der også en plads til dine ting.  
Ønskes en hel bod (et bord), så kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Hvis du  
ønsker at have noget med på markedet, så vil vi gerne vide det i god tid, senest  
den 15. november 2018.  
Kontakt Mamse Pontoppidan på mail: Bjerremose@hotmail.com 
for at få en bod.  
Tilmeld dig til denne aften nu, mens du husker det eller senest den 17. nov.2018 

til Ruth Jensen på mail:                                                                                    

jensen.egehave@bbsyd.dk eller på mobilnr.: 30 26 08 78 

Vi glæder os til at se jer alle. 

       Familie&Fritid 

BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

mailto:horneposten@gmail.com
mailto:Bjerremose@hotmail.com
mailto:jensen.egehave@bbsyd.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

De små tog er på banen 

Søndag den 21. oktober lyder fløjten i Hornehallen 

og melder om afgang for masser af små tog, der kører 

både på selvkomponerede baner og på tro kopier af 

gamle baner. 

Det er Klaus Balzarsen, Gunderup, der endnu en gang 

byder på en stor udstilling af modeltog kombineret med 

både bytte og salg af alt, hvad der hører modelbaner til. 

Der er åbent for publikum fra klokken 9-16, men adskilli-

ge timer forinden er togentusiaster på banen. 

- De første kommer allerede fredag eftermiddag for at stille op, og lørdag har vi for-

skellige events og workshops. Der bliver virkelig snakket og hygget, og det var egent-

lig startskuddet til udstillingen- et årligt møde, hvor vi kunne lære af hinandens erfa-

ringer og lade os inspirere. Det måtte også være noget for andre, så vi koblede en 

udstilling for alle interesserede på, siger Klaus Balzarsen, der er “vi”. Det er ham, der 

personligt står for arrangementet, som for mange år side så dagens lys på Djursland. 

Der var ikke rigtig noget tilsvarende i Vestjylland, men det kom der - først i Lyne, hvor 

der dog var problemer med at kombinere bankospil og modeltog om søndagen, så for 

otte-ni år siden flyttede det til Horne. 

- Her går det rigtig godt. Standene har været udsolgt i to 

måneder, og der kommer altid mange gæster. Der er 

udstillere fra hele landet, og nogle gange er der også folk 

fra både England og Tyskland. Vi har nogle gode dage, 

og det samme de mange gæster, der kommer og kigger 

på, og cafeteriaet, siger Klaus Balzarsen. 

Klaus Balzarsen 

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. 
Der er gratis kaffe og kage, og Audika giver også 10 kroner til foreningskassen for 
hvert medlem, der møder op. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Badmintonspillerne er i gang 
Motionisterne begyndte at spille den 3. september og spiller 
hver mandag klokken 18.00-22.00. 

Der er stadig ledige baner, så er der nogle, der ønsker at spille badminton, kan baner 
bestilles ved Linda Albertsen på mail l.albertsen@hotmail.dk. 
Oplys venligst i mailen ønske for spilletid, og 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 kroner. 
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson. 
 
Omkring ungdomsbadminton – se omtale heraf andet sted i Horne Posten 
 
Med venlig hilsen 
Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF 

Kursus i efterårsbinderi 
Til dig, der gerne vil prøve at binde dine egne kranse og 

dekorationer. Jeg vil gerne guide og inspirere dig igen-

nem en hyggelig og kreativ workshop. 

Der er mulighed for at medbringe egne materiale, men 

jeg har alt fra naturen. Lav dit eget hold med minimum 

fire personer eller tilmeld dig hos mig.  

Kurser afholdes fra den 6. september. 

Pris 200 kr. incl. materialer og forplejning. 

 Vi har nogle lækre spegepølser med forskellige smage, udmærket til tapas og frokost! 

                                                            Venlig hilsen Corrie van der Veen Tlf. 22511542 

Ny tilgang til MobilePay 
Betaling med MobilePay til Horne Idrætsforening skal fremover ske til betalingsnummer 

56253  
 

 Horne Idrætsforening  
hovedbestyrelsen 
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 Jagten på Mårhunden er gået ind 
 
Mårhundene er i kraftig fremgang i den danske fauna 
og er derfor et stigende problem. 
I Danmark regnes mårhunden for en invasiv art, og 
der er risiko for, at den kan udkonkurrere hjemmehø-
rende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og 
grævling. Dens gode jagtegenskaber gør den ligele-
des til en trussel mod fugle og små pattedyr, da de ikke er vænnet til dette rovdyr. Mår-
hunden kan være bærer af rabies, men også af en farlig bændelorm, der i værste tilfælde 
kan være dødelig for mennesker. Ydermere er der risiko for spredning af parasitter til 
hjemmehørende vildt. Dens indflydelse på naturens økosystem og risikoen for overførsel 
af parasitter til mennesker gør den derfor uønsket i dansk natur. Da der er jagttid på mår-
hunden året rundt både nat og dag, bør man være opmærksom på, at reguleringsjægere 
kan afgive skud udenfor normale jagttider. 
 
Som følge af dette besluttede nogle ildsjæle derfor at gøre noget seriøst ved det stigen-
de problem og fik på ganske kort tid etableret en såkaldt mårhundebande, som dækker 
hele den østlige del af Varde Kommune.  Initiativtagerne inviterede alle interesserede til 
et møde på Ansager Skydebane, og mere end 100 mødte frem.  Alle jagtforeninger i 
området blev spurgt, om de ville være med, og det ville de naturligvis gerne.  Da de skul-
le bruge startkapital til anskaffelse af fælder og vildtkameraer, skulle hver jagtforening 
bidrage med 3000kroner, og Varde Kommune har bidraget med 10.000 kroner.  
 
Da 3000 kroner er meget for Horne Jagtforenings beskedne økonomi, søgte vi Fonden til 
forskønnelse af Horne Sogn om hjælp, og den valgte i august at bakke op om projektet. 
Derfor skal der lyde en mega-stor tak for støtten på 3000 kroner.   
 
Følgende 10 jagtforeninger står bag mårhundebanden: Ansager, Fåborg, Næsbjerg, 
Starup, Øse, Grimstrup-Årre-Roust, Horne, Tistrup, Ølgod og Thorstrup 
 
Hvis du ser en mårhund, så vil ban-
den meget gerne kontaktes på tele-

fonnummer 
60183136 eller 20333245  

På vegne af Horne Jagtforening 
Carsten Bøttcher 

 
Jens Terkildsen fra Horne og Jakob Arnbjerg fra Vesterbæk 
ved Sig er to af medlemmerne i mårhundebanden, som på 
cirka fire måneder har nedlagt mere end 100 mårhunde. 
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Høstfest- menu 
Horne hallens cafeteria tilbyder 

 

Forret: 

Tarteletter med høns i asparges 
Blinis med ørred-mousse 

Laksebellevue med lime-dressing 
 

Hovedret: 
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 
 

Dessert: 
Daim islagkage 
Citronroulade  

Blåbærtærte med frangipane 
 

Pris pr kuvert 200,- kr 
Bestilling senest mandag den 24. sept på 20327352 eller 25138696 

Næste deadline d. 3. NOV.   
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horne-varde.dk 

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 
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Torvedagen samlede igen folk fra nær og fjern 
 
Med mere end 30 boder, sol og varme efter en lille byge, et langt kaffebord med kø, 
musik af Bent Poulsen og masser af folk i højt humør 
blev torvedagen anno 2018 en stor succes. 
Toastmaster Jørgen Østergaard kunne ikke deltage i 
år,  så Kurt Burkarl var vikar. Han mødte frem i en 
mindst lige så opsigtsvækkende habit som sin for-
gænger, så bodindhavere og foreninger nemt kunne 
finde ham, når de skulle reklamere for deres tilbud 
og festlige indslag.  Snakken gik lystigt ved boderne 
og midt på gaden, og børnene hyggede sig både i 
hoppeborgen og med familien på togtur. 
 
Traditionen tro meddelte Niels Øllgaard, hvad hans genbrugsbutik har tjent i løbet af 
året. Det blev til knap 40.000 kroner, som blev overrakt til Torvedagsudvalget, og ud-
valget sagde tak med en brugskurv og torvedagsdeltagerne med et stort bifald. 
Mange tidligere Horne-borgere havde fundet vej til torvedagen blandt andet Poul Hors-
bøl, som dog var på en særlig mission. Han var nemlig auktionarius og fik med sjove 
kommentarer skubbet til bydelysten, så priserne på både lagkager, smørrebrød, male-
rier og lamper blev presset lidt ekstra op. 
Stig Larsen opfordrede borgerne til at tilmelde sig mødet på Horne Kro den 25. 
sept. om Horne Sogns udvikling i årene fremover. Deltagerne får indflydelse på, 
hvordan sognet skal udvikle sig, da ideerne fremsat på mødet vil indgå i en kom-
mende udviklingsplan.  Inden torvedagen sluttede med blandt andet udtrækning af 
vinderne af beløbet på de afleverede bonner i Horne Brugs og afgørelsen af Horne 
Sogneforenings sognequiz, var alle otte låse på torvedagsudvalgets bræt åbnet. 

Vinderne blev: 
1. Ulla Linding, 2. Anne Mette 
Tylvad, 3. Conny Leerbeck, 4. 
Erik Thomsen, 5. Linda Al-
bertsen, 6. Solveig Bruun, 7. 
Elly Jensen, 8. Jonas Juul 
Andersen. 

Torvedagsudvalget takker for 

den store opbakning og den 

gode stemning og er klar til at 

også at byde på en torvedag i 

2019. 
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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 

 
 
 
 

Horne Hallen 

Lørdag d. 10 november 

Kl. 19.30 

Hallens cafeteria stå klar med en lækker Mortensaften ret som 
kan nydes før revyen, bestilling ved henvendelse i cafeteriet. 

 
HIF og Revyholdet  

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. 

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 be-
nytte sig af denne mulighed. 
Ulla og Thorkil  
Horne Idrætspark  

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 
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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?  

FAMILIE & FRITID 

Besøg på Lyne Gl. Elværk    
Vi har planlagt et besøg med rundvisning på Lyne Gl. Elværk.  
Arrangementet vil finde sted i begyndelsen af året 2019. 
Læs mere i næste HornePosten.               
OBS!!   

 Hvis du ønsker at købe medlemskort til Familie & Fritid, så kontakt Ruth Jensen  

 på mobil  30 26 08 78 efter kl. 17.  
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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 

Hollændere var på håndboldvisit 
 
For 50 år siden var et hollandsk håndboldhold på genvisit i Horne, og i anledning af 
jubilæet har en af spillerne, Peter Rijnen, kaldet Pierre, skrevet til Kurt Vig Nielsen for 
at fortælle, at de har fejret jubilæet med fest, fotos, mad og en drink. I 1964 var et 
håndboldhold fra Horne på besøg i den hollandske håndboldklub HV Volt. De danske 
spillere var indkvarteret privat, Kurt Vig hos Pierre, og i 1968 besluttede syv af de hol-
landske spillere at besøge Danmark med Horne som første stop og med en håndbold-
kamp på programmet. Hornes hold var på daværende tidspunkt meget stærkere end 
HV Volt. Gæsterne blev fotograferet på gårdspladsen hos Kurt Vigs forældre i Asp, og 
han er med på billedet – sidder til højre ved muren, mens Pierre står som nummer to 
fra venstre. Også Børge Lund Hansen var indkvarteret hos en af spillerne, og Kurt Vig 
vil gerne, hvis nogen er interesseret i det, formidle en kontakt til Holland. 
 

De hollandske gæster var med alder i parentes Gerrit Voetman (80), Toon Lapien (74),      

Igni v. Riel (74), Jef Jongen (72), Peter Rijnen (72), Frans Mathijsen (72),                          

Jacq v.d. Klundert (71). 
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Husk at støtte de 
sponsorer der  

støtter  
HORNEPOSTEN 

horne-varde.dk 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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 

www.hornesognearkiv.dk 
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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-, fit-
ness- yoga og spinningdeltagere.  
 

I dette tillæg finder I tider og beskrivelse på de forskellige hold. Her er også oplyst, hvornår 
holdene begynder.  

Der er få ændringer i hold og tider i forhold til sidste sæson 

 
Vi har fundet instruktører til vores Loppehold – 4 – 5 årige drenge og piger.  

 
Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse i holdtræning.  
 
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: 
 
 
 
 
 
 

 
Eller mail Lenebrianhansen@gmail.com  

Hanne Burkarl 
Maria Højager Ladekjær 
Lene Jensen   
Berit Gram   

2094 0469 
6093 1287 
4025 4977 
2122 6801 

http://www.horne-varde.dk/fritid
mailto:Lenebrianhansen@gmail.com
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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. Da vi har 3 dygtige instruktører, er der rig mulighed for at 
alle årgange får udfordringer.  
 
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 

Horne Gymnastik og fitness 

Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2018/19 
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Horne Gymnastik og Fitness – 2018/2019 
 

 

Ret til ændringer forbeholdes  

Mandag: Tirsdag: Onsdag: 

18.30 – 19.30   16.30 – 17.30 

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

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

17.45 – 19.00 
Bhkl. – 2. kl.  og 
3. -5. kl. spring, gymna-
stik og bevægelse 
Anita, Lene, Brian, Gitte og 
  
Horne Hallen 
Start: 26. sep 
  

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

Mødelokale – hallen 
19.00-20.30 
Yoga 
Lena 
  
Start: 25. 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  
 

 
 

Ret til ændringer forbeholdes.  
Holdkontingenter skal være betalt senest 30. okt. 2018 

Hold 
2018/2019 

kr. 
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,- 

1/1 år kun fitnesslokale 
1.600,-  ekskl. 

spinning 

Månedskort fitness 
200,-  ekskl. 

spinning 

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 1.000,- 

Spinning/Indoor cycling  sæson 
september  – juni 

800,- 

Tilkøb af holdtræning til allerede købt helårskontingent 600,- 

Klippekort – 10 klip 400,- 

Oprettelsesgebyr 100,- 
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Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

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

 

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


26 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

4H tager natten i brug 
Alt sker, og alt kan ske, når Horne 4H holder aktiv nat på Horne Skole 

fredag den 9. november fra klokken 20 til næste dag klokken 08.00. 
PS: ingen behøver at sove. 

Husk at tilmelde dig. 
4H i Horne 

4H deler beviser ud 
4H i Horne inviterer til årsmøde på Horne Skole 
                lørdag den 6. oktober kl. 09.00. 
Mødet finder sted i natur- og tekniklokalet.  
Der er brunch kl. 9.00 og derefter er der overrækkelse af årsglas og beviser. Konkurren-
cen om flest solgte lodsedler bliver også afgjort. 
Vi håber, alle slutter op om arrangementet, da det er vigtigt, at alle får deres bevis og 
glas.  Denne fantastiske formiddag sluttes naturligvis af med banko om skænkede gevin-
ster. Bankospillet styres som altid med hård hånd af Marinus og Kurt. 
Vi ses                 

HUSK 

4H holder julemarked 
lørdag den 1. december på kl. 10-16 på Horne Skole. 

Er der forældre eller andre, der har lyst til at kreere og frembringe effekter og ting og 
sager til denne dag, så må I meget gerne det. 

Kontakt Jette Poulsen eller en anden fra bestyrelsen.   
På forhånd tak. 
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Hej alle 4Here 
Kom til Halloween med Sjov og U- hyg-
gelig hygge. 
Du kan lave din egen græskar-lygte, (du 
skal selv have kniv, værktøj med.) 
Du kan få sult og tørst stillet med Drage-
blod, Græskar-suppe med orm. Edder-
koppeboller -  giftkage - æbleskiver med 
indbagte knogler og dryppende uglegylp. 
Vi ses på Dejgårdvej 12  
lørdag den 27.okt. kl. 10.00. 
På uhyggeligt gensyn 
Storheksen. 
 

Hvor mange græskar skal jeg købe? 
Tilmeld gerne straks eller senest ons-
dag den 24.okt. 
Kommer du også?   Sms til 
24818463. 
Tag gerne mor og far eller en ven 

med. 
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Kuglerne trillede Hornes vej 
Et hold og et par fra Horne IF skal kæmpe med om det 
danske mesterskab i kroket. 

Ved regionsstævnet under DGI i Horne vandt Horne-holdet med Bente og Frede Ras-
mussen samt Erling Anthonsen og Jørgen Søndergaard A1 og indløste dermed billet til 
DM, som blev afviklet den 15.-16. september i Vildbjerg efter redaktionens slutning. 
Bente og Frede Rasmussen havde desuden tidligere kvalificeret sig til DM for par i 
Ramløse. Mesterskabet blev afviklet den 8. september, og det lykkedes for parret at 
spille sig i finalen, hvor det dog blev til et nederlag. Kroketudvalget ønsker tillykke med 
den flotte andenplads. Frede Rasmussen er IT-mand for Region Syd Krocket og bor 
sammen med Bente i Lyne. De spiller kroket i både Lyne og Horne. 
Stævnet i Horne havde deltagelse af 84 spillere fra hele regionen, og fire hold havde 
fordel af hjemmebane. 
Foruden førstepladsen i A1 blev det til en femteplads i M1 til Margit og Jens Henning 
Gydesen samt Anne Marie og Jes Jensen, en sidsteplads i A2 til H.C. Hansen, Svend 
Hansen, Gunnar Ditlevsen og Mads Guldager og endelig en fjerdeplads i B2 til Karen og 
Helge Linding samt Elly og Aage Jensen. I løbet af turneringen har Grethe Sørensen 
også spillet på B2-holdet. 
 
På kroketudvalgets vegne, Mads Guldager 

 

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 



29 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI 
BALANCE I KROP OG SJÆL 

Zoneterapi, Kranio Sakral terapi, Dornterapi, Muskelmassage 

og NADA øreakupunktur.  
 

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184 

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde. 

www.maelkevejenszoneterapi.dk 

Æbler blev til saft 
Årets æblepressedag begyndte med sol på himlen og masser af æbler på pladsen, 

men sluttede med kaskader af regn for oven, så sogneforeningens bestyrelse følte sig 

mindst lige så presset som æblerne. Det var i hvert fald ikke vejr til at arbejde i, men 

inden der blev lukket op for sluserne for oven, havde 13 borgere fået omdannet kilovis 

af æbler til litervis af saft. Der blev cirka en tredjedel liter saft af et kilo æbler. Således 

kom Poul Erik Juelsen med 30 kilo æbler og forlod brugsens p-plads med 10 liter saft. 

Når æblerne havde været igennem pressen, kunne der ikke klemmes en dråbe mere 

væde ud af dem. Det restaffald, der blev afleveret på miljøstationen, var i hvert fald 

knastørt. 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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Når riget fattes penge... 
Når disse linjer læses, ved læseren mere om udfaldet af årets 
budgetforhandlinger, end jeg gør i skrivende stund. 
   
 Budgettet bliver stramt 
Der bliver ikke råd til store armbevægelser. Det skyldes, at 
vores indtægter er lavere end forventet. Det er altså ikke no-
get, der på den lange bane kan rettes op med en ompriorite-
ring af skolebyggeri. Tværtimod. Der skal driftsbesparelser til. 
Mange af disse kan tages på administrative funktioner. 

 Vigtige områder ventes friholdt                                                                                                
Jeg forventer, at vigtige områder for de mindre samfund som skole, pleje- og ældrebolig-
centre samt busdrift forbliver nogenlunde uberørte. Det er dels et resultat af, at vi har 
indgået klare aftaler om driften af skoler og børnebyer. Det betyder, at trods lavvande i 
kassen, så er skolerne trukket væk fra kassen af "lavthængende frugter", når der skal 
opnås besparelser. 

Dels skyldes det en generel bevågenhed og opmærksomhed omkring de små samfunds 
udvikling, som jeg fornemmer nyder bred opbakning i byrådet. 
Trods det at busdriften ikke generelt beskæres, er det måske kommet nogen for øre, at 
nogle mindre samfund i kommunen alligevel har oplevet forringelser i servicen på dette 
område. 
Jeg har som fokuspunkt i den kommende tid at sikre, at vi over hele kommunen får et 
fast defineret serviceniveau på området, der sikrer, at børn med kørselsbehov også 
fremover trygt kan tage bussen til den stedlige distriktsskole - og dermed også trække 
de allerede eksisterende og velfungerende busruter ud af den berømmelige kasse med 
”lavthængende frugter”. 
                                                                                                            Stig Leerbeck 
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Nyt fra kirken: 
September 2018 
Torvedag: Vi vil gerne sige tak for den fine opbakning til vores lille konkurrence.  
Vi håber at vinderne bliver glade for præmierne. 
Kirken har modtaget en donation på 331 kr. fra Nit. Vi vil anvende donationen til ind-
køb af børnerygsække til at have i kirken. Så mange tak for det.  
 
Salmesangsaften: Horne, Thorstrup, Hodde og Tistrup menighedsråd vil gerne indby-
de til salmesangsaften den 4. oktober kl. 19.00 i Horne Kirke. Vi synger sammen fra 
salmebogen, og menighedsrødderne i Horne har valgt hver et par af deres yndlings-
salmer. Vi vil gerne byde på kage og kaffe. Så kom og syng med. 
 
Menighedsmøde: Horne menighedsråd afholder menighedsmøde for hele Horne Kir-
kes menighed. Du er derfor velkommen den 24. oktober kl. 18.00 i Horne Kirke. Vi vil 
gerne byde på en sandwich og en øl eller vand. Vi starter med en kort gudstjeneste. 
Herefter aflægges der beretning for året der gået. Budgettet og regnskabet gennem-
gås. Der er en god mulighed for at komme med forslag til nye tiltag og høre om de 
mange kommende arrangementer. Vi glæde os til at se Jer. 
 
Lørdagsdåb: Lørdag d. 3. november 2018, er der mulighed for lørdagsdåb kl. 11.00. 
Med venlig hilsen 
Menighedsrådet 

 

Sæt kryds i kalenderen. 
Fælles højskoledag med kriminalsager og sang 
De fire Menighedsråd ” H T H T” (Horne, Thorstrup, Hodde og Tistrup), har nu Højskole-
dagen på plads. Den finder sted 

lørdag den 26. oktober 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. 

Bemærk ÆNDRET DATO 
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Mekaniker er klar til din bil 
I foråret overtog Rasmus 
Holm Madsen, 29 år, Horne 
Autoværksted. Han er nu 
klar til at genåbne værkste-
det og tilbyder reparation af 
alle bilmærker. 
- Kunderne skal bare kon-
takte mig på telefon, så fin-
der vi en tid, der passer. Jeg 
har hørt nogen sige, at 
værkstedet så lukket ud. Det 
kan godt være rigtigt og 
skyldes, at jeg har beholdt 
mit arbejde i Herning, men 
jeg er klar til at reparere 
biler i Horne. Bare ring, si-
ger Rasmus Holm Madsen, der er fra Ølgod og blev udlært i 2009 hos Toyota i Ølgod. I 
2010 arbejdede han som mekaniker i Upernavik i Grønland. Han er nu ansat som meka-
niker ved Beredskabet i Herning. 
- Jeg fortsætter i Herning indtil videre, men jeg håber da, at jeg på et tidspunkt kan være 
mekaniker på fuld tid i Horne, siger han. 
Nogle mener måske, at bilerne er så komplicerede, at de kan være svære at håndtere 
på et mindre værksted, men den køber Rasmus Holm Madsen ikke. 
- For mig er de ikke komplicerede. Jeg har jo aldrig lavet andet. Jeg tilbyder alle former 
for reparation, også mindre pladearbejde, mens jeg samarbejder om de større pladear-
bejder med et værksted i Sdr. Vium. 

Foruden at få erfaring og oplevelser 
med hjem fra Grønland, fik han også 
en kæreste med en datter. Parret bor i 
Ølgod med datteren på 12 år og et 
barn på vej. 
- Vi er ved at renovere boligen, men 
jeg satser på, at vi kan flytte ind i de-
cember. 
 
Han kan træffes for en aftale på tlf. 
61335439. 
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Dagli’ Brugsen i Horne er hovedsponsor for serie 1 

Dagli’ Brugsen Horne er hovedsponsor og derfor spiller serie 1-holdet fra 
HTS i nye, flotte spilletrøjer med Dagli’ Brugsens logo på.  
Vi som forening sætter rigtig stor pris på sponsoratet og det gode 
samarbejde, som vi har med Dag’li Brugsen, Horne.  
Stor tak til Martin og hans team.  
Kom på Horne Stadion her i efterårssæsonen og støt vores  
HTS serie 1-hold.  
 
Med venlig hilsen 
Senior fodboldudvalget/HIF hovedbestyrelse 

HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 



34 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Bjalderup-købmanden fylder 100 år i fin stil 
 
De sorte sko er nypudsede, klar til dagens gåtur, men den bliver lidt forsinket, fordi 
computeren ikke rigtig vil, som han vil. 
- Det er nok musen, det er galt med. Det må jeg få ordnet, siger Jens Møller Thygesen, 
og så er han klar til at fortælle om sin snarlige store dag. Den 22. oktober fylder han 
100 år - et skarpt hjørne, han passerer i fin form. Han har inviteret 100 gæster til at 
fejre dagen med sig med brunch på Hotel Hjedding.   
- Jeg kan mærke på kroppen, at jeg ikke længere er helt ny, men hovedet fejler hel-
digvis ikke noget. 
Og så fortæller han levende om sine 42 år fra 1945 som købmand i Bjalderup. Der var 
hårde år imellem, men takket være gode leverandører og en stor, stabil kundekreds, 
kom han og Signe igennem og overlevede trods konkurrenternes spådomme om snar-
lig lukning, og han konstaterer med et smil, at han overlevede brugserne i både Asp og 
Bjerremose. 
- Jeg tror, at kunderne blev ved med at komme, fordi Signe var så god i butikken. 
Da han i de unge dage skulle vælge levevej, kunne han se, at mange af kammeraterne 
blev landmænd, men det var ikke noget for ham. 
- Jeg var et lille skravl, så jeg kunne ikke klare arbejdet i landbruget. Derfor blev jeg 
elev i brugsen i Lyne. Det var et rigtig godt valg. Da butikken i Bjalderup var tæt på 
konkurs, købte jeg den i 1945. Det var hårdt, men vi fik det vendt, og vi udvidede flere 
gange, blandt andet med et lager, fortæller Jens Møller Thygesen, der lukkede butik-
ken i 1987. 
Signe og Jens blev boende i Bjalderup indtil 1997, hvorefter de flyttede til Ølgod, og to 
år efter mistede han Signe. 
Nok var Jens 69 år, da butikken lukkede, men han var ikke færdig med at arbejde - 
langt fra. Han blev bogholder først i 10 år hos en forhandler for Lind`s Fabrikker og 
derefter i 15 år hos en bilforhandler, men som 95 årig blev han ramt af sygdom, og så 
var tiden inde til at gå på pension. 
- Jeg passede selv mit hjem, indtil jeg blev syg, men nu har jeg rengøringshjælp. Jeg 
laver stadig mad, for så bestemmer jeg selv, hvad jeg skal spise. 
I juni var han ude at springe faldskærm, men det har han prøvet før, så det var ikke 
noget særligt. 
- Jeg har også været ude at flyve og været i Tyskland, så jeg har prøvet set hele. 
I dag får han tiden til at gå med kortspil en gang om ugen og den daglige gåtur i Ølgod. 
- Hvis jeg møder nogen, jeg kender, går vi måske ind i slyngelstuen på Hotel Hjedding 
for at få en øl. Det er hyggeligt, siger Jens Møller Thygesen. 
Han har to børn, der begge er gift og hver har to børn, Anne Kathrine, der bor i Nørre 
Nebel, og Kaj, der har overtaget sin fars sommerhus og nu bor fast i Blåvand.  
                                                                                      Fortsætter næste side….. 
.  
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Bjalderup-købmanden  
 
Jens Thygesen holder sig i god form 
med en daglig gåtur i Ølgods gader, og 
han nyder at sidde på sin terrasse ved 
sin lejlighed på Rosenvænget, hvor han 
har et godt liv omgivet af gode naboer 

Bjalderup-købmandsforretning efter 
lukningen 
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Brugsen holdt grillfest med høj solskin 
 
Fredag den 31. august var omkring 200 horneborgere samlet ved Brugsen til dette års 
grillfest. I år stod menuen på grillet øl marineret svinekam med tilbehør. Det var yderst 
veltilberedt kød fra Superbrugsen i Nr. Nebel, og der var vist ingen, der gik sultne hjem, 
da mange var oppe og få en lille portion mere. Til minde om Erling sang vi den sang, 
han skrev til Brugsens 100 års jubilæum forrige år. En stor tak skal lyde til Ulrik Thøste-
sen for musik under spisningen. Tusind tak til alle, der hjalp med at gøre klar, grille, 
skænke øl og rydde op efterfølgende. Vi sætter stor pris på alle hjælpende hænder. 
Undervejs havde Martin en nyhed. Som man har kunnet læse i medierne, skal Nørre 
Nebel brugsforening drive en ny brugs i Hemmet. Derfor skal Martin starte som uddeler i 
Hemmet i 2019. Han forlader dog ikke helt Horne, da han vil fortsætte som uddeler i 
Horne de næste år også, men vi vil selvfølgelig ikke mere kunne møde Martins smil så 
ofte i Horne. Når Martin starter i Hemmet, vil Søren Dinesen vende tilbage til Horne som 
førstemand for senere at overtage jobbet som uddeler i Horne. 
Efter veloverstået Torvedag og Grillfest skal butiksrådet nu mødes igen for at planlægge 
aktiviteter for resten af året. Har du nogen gode ideer til os, så tøv endelig ikke med at 
kontakte en af os fem medlemmer eller Martin. 
Venlig hilsen Butiksrådet 
Linda Møller, Anne Mette Bøttcher, Serena Reffs Kristensen, Stine Rasmussen, Johan-
ne Vendelbo og uddeler Martin 
 

 

Søren Dinesen ven-

der tilbage til brug-

sen i Horne for at gå 

i  uddelerlære hos 

Martin  H. 
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Brug                    
aktivitetskalenderen 
her i bladet når du 

planlægger et      
arrangement 

!!! 

 FRA 

SE DAGTILBUD  

PÅ BAGSIDEN 
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38 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

                  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 23. september                                             
Søndag 30. september 
Søndag 07. oktober  
Søndag 14. oktober  
Søndag 21. oktober    
Søndag 28. oktober  
Søndag 04. november  
Søndag 11. november   
Søndag 18. november  
Søndag 25. november     

Søndag 02. december  

                                              

 
10.30  
09.00 
10.30  
09.00 
Ingen 
09.00 (Lars Bom) 
10.30 (Alle Helgens Dag) 
Ingen 
09.00 (Lars Bom) 
Ingen 

10.30 (1. søndag i advent) 

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 3. NOV.  horneposten@gmail.com  
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AKTIVITETSKALENDER 2018  

horneposten@gmail.com 

September: 
21. kl. 18.00: Høstfest på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
22.-23.           BH synings-kursus i Horne Aftenskole 
23. kl. 10-14: Bazar i Horne Hallen, arr. Bazarpigerne 
25. kl. 18.00: Møde om Hornes fremtid og udvikling på Horne Kro, arr. Udviklingsrådet og Hor    
                      ne Sogneforening 
26. kl. 09.00: Idræt om dagen i Horne Hallen 
29. kl. 18.30-01: Høstfest i Horne Hallen, Høstfestudvalget 
Oktober: 
01. kl. 19.30-22.30: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
04. kl. 19.00: Salmesangsaften i Horne Kirke, arr. Horne Menighedsråd 
06. kl. 09.00: Årsmøde på Horne Skole, 4H Horne 
07. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
08. kl. 14.00: Møde om høretab på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
10. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
15. kl. 14.00: Foredrag om Afrika på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
15. kl. 19.30-22.30: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
17. kl. 15.30-17.30: Betaling for snerydning i brugsen, arr. Horne Sogneforening 
21. kl. 09-16: Modeltog i Horne Hallen, arr. Klaus Balzarsen 
22. kl. 10-11: Træning for borgere med diabetes 2 og hjerte/kredsløbssygdomme i Fitness i    
                      Horne Hallen 
22. kl. 14.00: Foredrag om købmandsliv på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
23. kl. 19.00: Støtteforeningens generalforsamling i Hornehallen 
24. kl. 18.00: Menighedsmøde i Horne Kirke, arr. Horne Menighedsråd 
29. kl. 14.00: Tøjfremvisning ved Pasgård på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
29. kl. 19.30-22.30: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
November: 
03. kl. 23.59  DEADLINE HORNEPOSTEN 
04. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
05. kl. 14.00: Foredrag om tur til Etiopien på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
09. kl. 20.00: Aktiv nat på Horne Skole, 4H Horne 
10. kl. 09-11.30: Arkivernes Dag i Horne Sognearkiv 
12. kl. 14.00: Foredrag ved borgmester Erik Buhl på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistf. 
12. kl. 19.30-22.30: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
14. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, Horne Idrætsforening 
14. kl. 19.00: Julehygge på Glasgården på Bejsnapvej 24, Ølgod Havekreds 
14. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
17 kl. 14.00: Musikalsk underholdning på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
20. kl. 18.30: Julemarked på Horne Kro, arr. Familie og Fritid 
24.                 Todages tur til København: Ø.H. Seniorklub 
 

mailto:horneposten@gmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2018/19  

Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 

November fortsat: 
26. kl. 19.30-22.30: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
26. kl. 14.00: Demonstration af bioteknik-tæpper på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistf. 
28. kl. 19-21: Billedaften med arkivet på Hornelund, Horne Sognearkiv og Hornelunds Venner 
30. kl. 14-16.30: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
December: 
01. kl. 09.00: Fællesjagt med mødested hos Anders Jensen, Horne Jagtforening 
01. kl. 10-16: Julemarked på Horne Skole, arr. 4H 
02. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, Spejderne i Horne 
03. kl. 14.00: Foredrag om 40 år hos Flensted på Hornelund Plejecenter,  Horne Pensionistf. 
04. kl. 16.30: Juleafslutning i Grindsted, Ø.H. Seniorklub 
06. kl. 14.00: Gudstjeneste i Kirken, arr. Hornelunds Venner 
07. kl. 17.00: Juletræsfest på Dejgårdsvej, 4H Horne 
10. kl. 19.30-22.30: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
10. kl. 14.00: Historie af Morten Thaysen på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistforening 
12. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
16.                 Juleoptog, Horne Sogneforening 
19. kl. 14.00: Julehygge på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
2019 
Januar: 
09. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
14. kl. 14.00: Sang og sketches ved Notabene på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistf. 
21. kl. 14.00: Foredrag om oldemors tid på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
26. KL 23.59 DEADLINE HORNEPOSTEN 
28. kl. 14.00: Foredrag ved Ove Madsen på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
Februar: 
02.                VAR-dagen, arr. Aftenskolerne 
02.                Fælles Højskoledag i Horne Hallen,  Horne, Thorstrup, Hodde og Tistrup 
04. kl. 14.00: Underholdning og musik på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
13. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
11. kl. 14.00: Fortælling ved Lars Bom på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
18. kl. 14.00: Foredrag om aktiv dødshjælp på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
23.-24.          BH syningskursus, Horne Aftenskole 
25. kl. 14.00: Sang og musik på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
Marts: 
04. kl. 14.00: Foredrag ved Thue Gråkjær på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistf. 
11. kl. 14.00: Foredrag om Island på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
13. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
18. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistf. 
April: 
10. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
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Udtrukne numre for september måned: 
 
300 kr. nr. 567, 
200 kr. nr. 66, 65, 
100 kr. nr. 669, 95, 116, 
  50 kr. nr. 508, 151, 167, 647, 45, 626, 640, 541, 472, 182, 
  393, 318, 125, 449, 80, 540, 568, 97, 428, 
  332, 282, 161, 235, 529, 316, 618,   
            367,     354,    680,    47,       527,    608,   
 
Ovenstående er udtrukne numre for august måned. 12 og sidste trækning på hvide kort 
udtrækkes sidst i september.  
Først i oktober vil vore sælgere igen komme rundt i sognet for at sælge nye kort. Prisen 
er uændret 100 kr. pr kort for 12 trækninger. Tag godt imod dem. 
Kort kan også købes ved henvendelse til et medlem af udvalget. 

Udtrækning af Horne IFs  præmiespil   

 
 
udgives 17. november 
udgives 10. februar 
udgives 15. marts 
udgives 18. maj        
udgives 10. august   
udgives 21. sept. 
udgives 16. november 

Horneposten deadline 2018/2019 
 
Udgave 361: Deadline 03. november  
Udgave 362: Deadline 26. januar 
Udgave 363: Deadline 02. marts 
Udgave 364: Deadline 04. maj 
Udgave 365: Deadline 27. juli  
Udgave 366: Deadline 07. september  
Udgave 367: Deadline 02. november 
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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. 


