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Billard i juledagene 

Billard har åbent for alle 2., 3. og 4. juledag i tidsrummet kl. 9.00-12.00. 

Kom om i Horne Hallen og prøv vores sport. Vi har to kegleborde samt et                  

carambolebord. Der vil også være kaffe på kanden. Min. alder: 5 klasse. 

Glædelig jul og godt nytår. 

Med venlig hilsen Billard udvalget/HIF 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Har du et nytårsforsæt??  

Kom til åben fitness og spar 10 % på medlemskab søndag den 6. jan. 2019 Kl. 9.30–

11.00 

Vi vil gerne vise hvilke muligheder, der er for individuel træning og holdtræninger. Kom 

og se vore superfine faciliteter. Der kan købes medlemskaber denne dag, som vi giver 

10 % rabat på. Vi trækker lod om et års medlemskab til fitness i blandt alle fremmødebo-

nerne fra 2018  

Alle er velkomne 

Godt nytår ønsker 

Horne Gymnastik og fitness 

Generalforsamling i Horne Gymnastik og Fitness 

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i 

hallens mødelokale.Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før. Vi giver selvfølgelig kaffe med brød, 

så kom og giv din mening til kende 

HGF/Lene Jensen 
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HUSK 

Generalforsamling i Horne Jagtforening 

fredag den 1. februar kl 19.00 på Horne Kro. 

Vi ses 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

horneposten@gmail.com 

 

Julebadminton 

 

Horne Idrætsforening tilbyder gratis badminton 2., 3. og 4. juledag i Horne Hallen. 

Alle, som har lyst til at spille badminton, er velkommen til at benytte banerne i tidsrum-
met fra kl. 9.00 - 12.00. 

Glædelig jul og godt nytår. 

Med venlig hilsen Horne Idrætsforening. 

Nytårskur i hallen 
Lad os ønske hinanden Godt Nytår 
Traditionen tro holder vi nytårskur den 1.januar fra klokken 
17 - 19. 
Kom og få frikadeller med stuvet hvidkål for 50 kr.  

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. 
 
  Vel mødt 
  Horne Idrætspark 

mailto:horneposten@gmail.com
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Sognearkivet viser billeder 

Onsdag den 28. november kl. 19 er der billedaften på Hornelund Plejecenter. 

Det er Hornelund Venner og Horne Sognearkiv, der er gået sammen om en aften, hvor 
der er masser af nyere og ældre billeder på programmet. Der bliver også tid til både 

kaffe og til en sang. 

Horne Sognearkiv opbevarer både skriftlige materialer og billeder for eftertiden. Der er 
rigtig mange billeder på hylderne, som fortæller historier om livet i familien og i sognet. 
Mange af dem er der årstal på, og der er navne på mange af de fotograferede personer, 
men der er også mange huller. 

Sognearkivet præsenterer nogle af de billeder, vi har helt styr på, og nogle af de billeder, 
vi har brug for hjælp til både atdatere og sætte navne på. Fælles for dem alle er, at de 
nok kan give anledning til en kommentar eller to. 

Horne Sognearkiv og Hornelund Venner håber på stort fremmøde.  

Alle er velkomne. 

Sognearkivet efterlyser billeder 

Horne Sognearkiv har et meget stort billedmateriale, som fortæller historien om et rigt 

foreningsliv, om erhvervslivet og om hverdagslivet. Billederne er et vigtigt fundament i 

arbejdet med at bevare fortiden for eftertiden, men i forbindelse med registreringen af de 

mange billeder, er der dukket et par huller på. 

Horne Sognearkiv mangler simpelthen billeder af håndbold- og fodboldhold. Vi 

har nogle, men de står slet ikke mål med alle de hold, der gennem tiden er blevet 

fotograferet, så hvis nogle borgere har holdbilleder i deres gemmer, vil Horne 

Sognearkiv gerne se dem.                                                                                              

Og vi mangler stadig et billede af det gamle klubhus. 
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Generalforsamling i Sogneforeningen 

Horne Sogneforening afholder generalforsamling 

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 på Horne Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen–jochumsen@bbsyd.dk)                          

i hænde senest 14 dage før. 

Alle er velkommen. 

Horne sogneforening 

HORNE 4H HOLDER 

JULEMARKED LØRDAG D. 1. dec. FRA 10.00 TIL 16.00  

PÅ HORNE SKOLE. 

Kom og støt 4H arbejdet for børn og unge. 

Salg af syltetøj, græskar, rødbeder og småkager. 

Malede sten, pynt med lyskæder. 

Pynt af cykel og traktor slanger. 

Pynt til kirkegården, advent krans, kalenderlys m.m. 

Strikkede nisser og karklude. 

Kaffe og frisk bagte vafler og nykogte klejner.  . 

 fiske dam med masse af lækre pakker. 

Håber vi ses. HORNE 4H. 
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Husk vores årlige fællesjagt 

                        lørdag 1.december kl. 09.00 

med efterfølgende ”julefrokost” for alle medlemmer. 

Tilmelding er nødvendig senest søndag den 25.november til   

Carsten Bøttcher på 40806270 

Vi mødes hos Anders på værkstedet kl. 09.00 til rundstykker (Ølgodvej 40, Horne). 

Der er gratis deltagelse for nye jægere 

A-medlemmer: 150 kroner 

B-medlemmer: 250 kroner 

Håber vi ses 

Horne Jagtforening 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Næste deadline d. 26. JAN 

horneposten@gmail.com 
  

BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

Juletræsfesten får internationalt snit 

Juletræsfestudvalg et i samarbejde med menighedsrådet og sognets 

udenlandske beboere repræsenteret af Jasmine, Nataliia og Alona invite-

rer til hele sognets internationale juletræsfest  

fredag den 14. december kl. 15.30 til 19.00. 

Vi starter i kirken med Luciaoptog og forsætter derefter i hallen med jule-

hygge, dans om juletræet, besøg af julemanden og nissepige og slutter af med fælles 

aftensmad. 

Eftermiddagen vil byde på en god blanding af danske og udenlandske traditioner og 

mad. 

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag, og håber at se rigtig mange af sognets beboe-

re. 

Madbilletter købes senest den 6. december 

Nærmere info om køb af madbilletter og pris kommer på Infoskærmen, Facebook 

og Horne-Varde.dk 

 

Juletræsfestudvalget, 

- Sogneforeningen, HGF, Spejderne og HIF - 

mailto:horneposten@gmail.com
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HUSK 

God mad og julemarked på kroen 

Der er også god mad, når 

Familie &Fritid byder på julemarked 

tirsdag den 20. november kl. 18.30 på Horne Kro 

Der bliver således serveret en dejlig menu, som Jeanette tryller frem. 

Pris for medlemmer 100 kr. Pris for ikke medlemmer 130 kr. 

Og så er der 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 ameri-

kansk lotteri med gode gevinster, så husk endelig nogle 20’ere og 10’ere. (3 lodder for 

10 kr. og 7 lodder for 20 kr.) 

Ønsker du en bod på markedet, skal du give besked senest den 15. november  

Kontakt Mamse Pontoppidan på mail: Bjerremose@hotmail.com 

Tilmeld dig til denne aften senest den 17. november 2018 til Ruth Jensen på mail: 

jensen.egehave@bbsyd.dk 

eller på mobil: 30 26 08 78. 

Vi glæder os til at se jer alle. 

Familie&Fritid 
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Juleoptog i Horne 

søndag den 16. december kl. 15.00. 

Kom til juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen. 

 

Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads og derefter 

rundt i byen. Varde Garden slutter af med julemusik ved 

Hornelund Plejecenter. 

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn. 

 

Vel mødt. 

Horne Sogneforening 

Aftenskolen tilbyder 

Yin Yoga nytårs-event Den 31/12 i Janusbygningen, Tistrup, mens vi venter på 2019 Kl. 

10:00 til 12:00 

Pris: 200,- kr 

Husk tilmelding til Gitte på mobil: 22544711 skriv "nytår" betaling Mobile pay* 35140 eller 

konto: 7670 0006489038 

Vild m/dans begyndere og let øvede 

v/Ester og Gjøde Carlsen, Herborg. 

Kursusindhold: primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, 

jive og evt. wienervals. 

Start søndag den 6. jan. 18.00–19.30 på Horne Skole,  

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

56253  
 

 Horne Idrætsforening  
hovedbestyrelsen 
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derefter de efterfølgende otte søndage, dog med undtagelse af den 10. feb. (starten af 

vinterferien). 

Pris: 700,-kr pr. par. 

Vild m/dans øvede 

v/Ester og Gjøde Carlsen, Herborg. 

Kursusindhold for øvede: for de, som har danset før enten her eller på danseskole. Vi 

indøver forskellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive, rumba og wiener-

vals plus tango. 

Start søndag den 6. jan. 19.45 – 21.30 på Horne skole, 

derefter de efterfølgende otte søndage , dog med undtagelse af den 10. feb. (starten af 

vinterferien). 

Pris: 700,-kr pr. par. 

Knipling 

v/Inge Poulsen, Årre. 

Inge har selvfølgelig - igen i år - været på flere inspirerende kurser, så glæd jer. Det er 

spændende, let at lære og kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan lave. Man 

kan kniple af tynd og tyk tråd, uld, metal, ledninger, cykelslanger, snor, bark, plastik osv. 

Kniplebræt ikke nødvendigt, der bruges et stykke flamingo. 

Medbring gerne selv materialer - kan også købes på kurset. 

Start torsdag d. 10. jan. Kl. 15.00 – 17.45 på Hornelund Plejecenter i Horne. 

Pris: 700,-kr. 10 gange (- uge 7) 

Start torsdag den 10. jan. Kl. 18.30 – 21.15 på Hornelund Plejecenter i Horne 

Pris: 700,-kr. 10 gange (- uge 7) 

Aftenskolen har fået Mobilepay 74693 så benyt den endelig 

Tilmelding til Aftenskolen v/Henriette på 3195 4269 eller henrietteoghajse@gmail.com 

Aftenskolen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

TAK for opbakningen i det forgangne år. 
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Gudstjeneste flytter til kirken 
 
Gudstjenesten i december på Hornelund Ældrecenter er flyttet til kirken. 
Alle er velkommen den 6. december kl. 14.00. 
Efter gudstjenesten serveres der kaffe på Hornelund. 
Kom og vær med til nogle dejlige timer. 
Hvis der er andre end beboerne på Hornelund, som ønsker hjælp til at komme til kirke, 
kan man ringe til Else Jochumsen tlf. 29901407 eller Svend Bruun tlf. 81714366 –  
senest dagen før. 
 
Sognepræst Finn Pedersen, Horne Menighedsråd og Hornelunds Venner 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                     

                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Frivillige får tak for hjælpen 

Kæmpestor tak til alle frivillige, som i 2018 hjalp Sogneforeningen med vedlige-

hold af de grønne områder, plejning af Vikingelunden og Vikingestien samt rengø-

ring i toilethuset. 

Tak til de mange, der bakkede op om ”Giv en hånd til dit nærområde”. Det var helt 

fantastisk, hvad der blev nået på de få timer samtidig med, at det var hyggeligt og 

sjovt. 

Tak for hjælpen ved diverse arrangementer og med opsætning og nedtagning af 

julebelysningen. Tak for lån af traktor, vogn, lift m.m. 

Tak for opbakningen til vore arrangementer – generalforsamling, Sankt Hans, æb-

lepressedag og juleoptog. 

Tak for samarbejdet omkring snerydning og græsslåning i Vikingelunden. 

 

God jul og godt nytår til alle. 

Horne Sogneforening 
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Hornelund inviterer til julemarked 
 

Fredag den 30. november kl. 14.00 er der julemarked 
på Hornelund 

. 
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 om-
kring tegning og salg af medlemskort for sæsonen 
2018/2019. 
 
Hornelunds Venner er meget taknemmelige for denne støtte, og skulle der være no-
gen, der gerne vi l 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 den 29. november fra kl. 13. 
 
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 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

 

horne-varde.dk 
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Støtteforeningen HUBI HORNE sælger skrabejulekalendere 

Børn og unge fra Hornes institutioner vil i november komme rundt i lokalområdet og 

sælge skrabejulekalendere til fordel for støtteforeningens arbejde for netop de lokale 

institutioner: skolen, børnehaven, dagplejen og SFO. 

Vi har oplevet stor lokalopbakning fra erhvervsdrivende i og omkring Horne. Tusind tak 

for sponsorater og støtte. 

Ønsker du en kalender—og har der ikke været et barn forbi dig - Tøv ikke - ring eller 

skriv til HUBI 

Tlf. 22834180 

hubihorne@gmail.com 
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Horne flager med tre blomster       (se forsiden) 

I lyset fra cykellygter strøg det 

nye flag på hjørnet af  Stadi-

onvej og Hornelund til tops. 

Det har tre blomster og er beviset på, at sognet har 

opnået tre af i alt fem blomster i programmet 

“Blomstrende Landsby”. For at få de to første blom-

ster blev spørgsmålene: hvem er vi, og hvad er vi, 

besvaret, mens den tredje blomst fortæller, hvad vil 

vi, og i den forbindelse har vi spurgt tilflyttere, hvorfor 

de har bosat sig i byen, og hvordan de er blevet mod-

taget. Vi har også bedt borgerne om at komme med ideer til, hvordan sognet kan 

blive endnu mere attraktivt. 

- De to første blomster var en status over sognet, mens der er mere kød på 

den tredje blomst, sagde Keld Jochumsen ved flaghejsningen. Ansøgningen til 

de tre blomster kan ses på Hornes hjemmeside under blomsterlogoet. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

 

 

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 

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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Turen går til Lyne gamle elværk                
Familie & Fritid har planlagt et besøg med rundvisning på Lyne Gl. Elværk tirsdag 
den 15. januar 2019. 
Prisen er 50 kr. pr. mand for rundvisning og kaffe. 
Vi mødes på Brugsens P-plads kl. 18.15 og fylder bilerne op. Da der er et loft på 20 
deltagere, er det nødvendigt med tilmelding. Alle interesserede m/k kan tilmelde sig til 
Else Jochumsen på mail  jochumsen@bbsyd.dk  eller på mobil  29901407. 
Vent ikke for længe – først til mølle - - -! 
OBS!!   

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

mobil  30 26 08 78 efter kl. 17.  

Ingen Horne-revy uden pokaloverrækkelser,                                    
heller ikke revy nummer 59……. 
I år var der dog en særlig hæder. Den gik til Dora Harck for 41 års bestyrelsesarbejde i 
Horne IF. Hun modtog DBU Jyllands Hædersemblem, som er uddelt siden 2008 og for 
kun anden gang gik til en kvinde. Emblemet blev overrakt af Horne IFs formand Svend 
Jensen, der blev født samme år, som Dora Harsk trådte ind i fodboldudvalget. Det skete 
i 1977, da hun startede som “føl”, fordi hun var for 
ung. Hun blev siden “rigtigt” medlem og var i en lang 

årrække formand, sekretær og nu kasserer.  

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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Der er plads til flere 
Horne Volleyball-klub spiller i C-mix og har 14 medlemmer. Vi træner hver     

onsdag aften kl. 19.30 i Horne Hallen.                                                                     

Der er et godt sammenhold og en god teamspirit. 

Hvis du er bidt af en gal volleyball eller bare vil have motion, så mød op onsdag 

aften. 
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Husk at støtte de 
sponsorer der  

støtter  
HORNEPOSTEN 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

www.hornesognearkiv.dk 

Biksen juler 
Så kan man igen finde mange spændende ting i Biksen. 
Vi har værtindegaver, adventskranser, kirkegårdsbinderi og anderledes juledekorationer. 
Vi inviterer også til juleinspiration. Kom forbi en eftermiddag eller aften, hvor vi viser 
sjove og nye dekorationer.  
Inviter dine veninder eller bekendte med til en aften med nogle 
juleideer, så giver vi en kop kaffe og noget lækkert kage. 
Vi byder også på smagsprøver af vores lækre spegepølser. 
Ses vi på Mallevej 19? 
 
Kærlig hilsen 
Corrie 
Tlf 22 51 15 42 
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BRUGSEN ER I JULEHUMØR 
Hvis ikke du allerede har downloadet COOP’s app eller liket os på Facebook, 

skal du skynde dig at få det gjort. 

Fra den. 1. - 23. december vil der hver dag være supergode medlemstilbud, som man 

modtager via app’en eller kan se på Facebook. Alle medlemmer kan forudbestille og 

betale en Cherry Valley and på 3200g til 89,95 kr. 

Bestillingen skal afgives i Brugsen senest den 11. december. 

Anden skal hentes i Brugsen den 16. december. Herefter vil prisen være 140 kr. 

Til alle børn: 

Kom og hæng din julesok op i Brugsen. Julemanden kommer hver dag fra den 1. - 

24. december og lægger lidt julegodter i din sok. Du er velkommen til at tømme din 

sok hver dag. 

I forbindelse med juleoptoget den 16. december, vil Brugsen igen i år være vært med 

æbleskiver og gløgg. Kom ind i varmen og få gløgg og hygge sammen med Hornebor-

gerne. Der er plads til mange i baglokalet. Martin vil inden optoget uddele nissehuer til 

børn, som deltager i optoget. Husk også at tage mor og far med. 

 

Brugsen holder åbent året rundt kl. 8-20, dog undtaget: 

24. dec.: kl. 8-14 

25. dec.: kl. 8-18 

31. dec.: kl. 8-16 

01. jan.: kl. 12-20 

Julekonkurrence i Brugsen 

VIND BELØBET PÅ DIN BON 

Der er en julemand gemt i Martin, så derfor afholdes der julekonkurrence i Brugsen. 

Fra den 1.-16. december kan du aflevere din bon i Brugsen. Søndag den 16. decem-

ber kl. 16 vil der blive udtrukket hele 3 vindere, der modtager et gavekort til Brugsen 

svarende til beløbet på bonnen. 

OBS! Man skal være til stede ved udtrækningen den 16. december for at vinde. 

Vi forbeholder os retten til at trække en anden bon, hvis man ikke er til stede. 

Mangler du stadig at blive tilmeldt sms-ordningen, hvor du jævnligt får ekstra gode 

tilbud via sms, skal du skrive: DB 3297 og sende til 1400. Det koster alm. sms-takst. 

 

TUSIND TAK til alle jer kunder, som trofast bakker 

op om vores arrangementer og handler i Brugsen. 

 

Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår 

Martin, personalet og butiksrådet. 
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Menighedsrådet har mange jern i ilden 

Menighedsrådet afholdt onsdag den 24. oktober kl. 18:00 i Horne Kirke et menighedsmøde. 

Efter en kort gudstjeneste præsenterede formanden Dorthe Nørgaard Bejder Nielsen med-
lemmerne af menighedsrådet, hvorefter de på skift fortalte om de enkelte områder, der bli-
ver arbejdet med. 

Anne Grethe Forsom fortalte om kirkens økonomi og forklarede om de største poster i regn-
skabet og budgettet. Kirken har en sund økonomi. 

Hanne Schønning Madsen gennemgik personalesituationen. Gravermedhjælperen Lene 
søgte 1. november 2017 nye udfordringer. Vores organist Roma søgte også nye udfordrin-
ger og stoppede ved årsskiftet. Begge stillinger blev opslået og besat i starten af det nye år. 
Som gravermedhjælper blev Majbritt ansat, og Thomas blev ansat som organist. Thomas er 

desværre pt. sygemeldt. 

Niels Tradsborg kom ind på annonceringen, som især sker i Horne Posten, på Hornes hjem-
meside samt på info skærmen ved brugsen. Som noget nyt prøvede menighedsrådet også 
at være med på torvedagen, hvilket det også vil være i 2019. 

Corrie van der Veen fortalte, hvordan det går med udviklingsplanen på kirkegården. Medar-
bejderne er nået langt med dette arbejde. Hun nævnte også, at der nu bliver taget hul på 
planlægning en af renovering af kirken indvendigt. Sidst kirken blev renoveret var sidst i 
1970’erne, og da det tager tid at få planlagt og godkendt renovering en af kirken, er det godt 
at komme i gang i god tid. 

Dorthe sluttede af med at fortælle om de arrangementer, der bliver lavet, og om hvordan der 
bliver samarbejdet med andre foreninger og andre sognes menighedsråd. 

Blandt andet bliver der samarbejdet med SFO og juletræsudvalget om Luciaoptog, spejder-
ne om fastelavnsfest, sognearkivet om kirkegårdsvandringer, skolen osv. Af andre arrange-
menter, der kan nævnes, er nytårs-bobler og kirkekaffe en gang om måneden. 

Samarbejde på tværs af sognegrænsen er blandt andet salmesangs-aftener, højskoledagen 
samt friluftsgudstjenesten i Tambours have. 

Menighedsrådet kunne tænke sig at få gang i minikonfirmander, kor, børneklang, babysal-
mesang, men dette har ikke været muligt pga. organistsituationen. I marts havde menig-

hedsrådet besøg af biskoppen. 
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Lørdagsdåb i Horne Kirke 
Der bliver i 2019 mulighed for lørdagsdåb i Horne kirke 
En gang i kvartalet på en fast lørdag, hvortil man kan tilmelde sig 
En måned før. 
De første to datoer for lørdagsdåb i Horne Kirke er den 23. februar kl. 10.00 
og den 25. maj kl. 11.00. 

 

Der er planlagt en koncert i december med søskende-koret Olesen, en cellokoncert til marts, 
og til juleaftensgudstjenesten vil der igen være julemand og pixibøger til de yngste. 

Herefter var der mulighed for at komme med spørgsmål og ros og ris til meni ghedsrådet. 

Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at give en hjælpende hånd med f.eks. at bage eller 
en gang imellem at hjælpe til ved arrangementer, skal man endelig kontakte menighedsrå-
det. 

Menighedsrådet var til slut vært ved en sandwich. 
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Nyt fra menighedsrådet 
 
Foredrag 
Vi inviterer til et spændende foredrag med Lene Barslund Højris og Vibeke Tietgen med 
overskriften: ”Kirke-skole samarbejde’’ torsdag den 22. november kl. 18:30 i Horne Kirke.  
Varde Provstis Skoletjeneste (VAMS) er en lokal folkekirkelig organisation, der gennem pro-
jekter og undervisningsmaterialer arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristen-
domsfaglige emner til skoler i Varde Kommune. VAMS arbejder på skolens præmisser og 
tilbyder faglig sparring, inspiration og kulturelle oplevelser til alle klassetrin i samarbejde med 
provstiets menighedsråd, præster og kirkens øvrige personale. 
Skoletjenesten arbejder desuden tæt sammen med Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe 
Stift (RAMS), der udgiver undervisningsmaterialer og tværfaglige projekter til skolerne.  
 
Julekoncert 
Julekoncert søndag den 2. december kl. 19.00 i 
Horne Kirke med ”Søskendekoret Olesen” 
 
Søskendekoret Olesen er et familiekor. Koret be-
står af 6 søskende, 1 søster og 5 brødre, der alle 
er født og opvokset på ”Toftegård” i Rodebæk, der 
ligger ved Agerbæk.  
Søsteren, der er den ældste, er født i 1949. Heref-
ter kom 5 raske drenge, den yngste er fra 1962. De tre af flokken – Preben, Flemming og 
Eyvin - virker i dag som kirkesangere i henholdsvis, Ovtrup/Lunde, Fåborg og Tjæreborg 
kirker. 
Interessen for sang og musik opstod i hjemmet, hvor både forældre og bedsteforældre var 
gode sangere. Der blev sunget meget, og søskendekoret, der så at sige er født og opvokset 
med højskolesangbogen i hånden, har sunget sammen siden barndomsårene, og ved fami-
liesammenkomster blev sangbogen altid fundet frem. 
De seks søskende startede med at optræde ved festlige lejligheder i familien tilbage i 1986.  
Derefter er det gået stærkt. Koret har nu sunget og optrådt fast sammen i 16 år, de sidste 10 
år med Preben Leth Kruse fra Skovlund som fast pianist, og har 18 - 20 arrangementer år-
ligt.  
Repertoiret er blevet udvidet og omfatter nu både populære sange fra den danske sangskat, 
dansktopsange og udenlandske sange.  
Koret optræder ved private sammenkomster, fødselsdage, sølv-og guldbryllupper, på pleje-
hjem og i foreninger.  
Sidst, men ikke mindst optræder koret ved kirke- og adventskoncerter med danske og uden-
landske julemelodier. 
 
Alle er velkomne 
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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 

Sct. Lucia 
Der afholdes Sct. Lucia i samarbejde med Trane Skolens SFO og juletræsfestudvalget fre-
dag den 14. december kl. 15.30. Se andetsteds i Horne Posten 
 
Alle er velkomne. 
 
Juleaftensgudstjeneste 
Juleaftensgudstjeneste er mandag den 24. december kl. 14.00. Menighedsrådet har enga-
geret Nikolaj til at spille solo på trompet. Derudover er der en julemand, som vil uddele pixi-
bøger og småkager til alle børnene efter gudstjenesten. 
 
Alle er velkomne. 
 
Salmesangsaften 
Salmesangsaften bliver den 30. januar kl. 19.00 i Horne Kirke, hvor vi vil synge fra salmebo-
gen. Menighedsrådet har blandt andet fundet nogle af vores favoritsalmer frem. Der bliver 
en pause undervejs, hvor vi serverer kage og kaffe.  
 
Vi håber, at I har lyst til støtte op omkring vores arrangementer. Derudover er der søndags-
gudstjeneste som annonceret andetsteds i Horne Posten. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Horne Menighedsråd 

mailto:hephorne@gmail.com
mailto:as@farmorsunivers.dk
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OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

Krokethold vandt DM 

Erling Anthonsen, Jørgen Søndergård, Bente og Frede Rasmussen kan i det næste års 
tid kalde sig danske mestre i kroket for hold i A-rækken. 

De fire kroketspillere fra Horne IF vandt det danske mesterskab ved DM i Vildbjerg, hvor 
de vandt 13 af 16 kampe. Det var også et lille jubilæum—10 år, da det seneste DM for 
hold blev hentet hjem til kroketafdelingen i 2008. 

De danske mestre skal i den kommende sæson spille i M2 - den næsthøjeste række. 

De nye mestre er f.v. Erling Anthonsen, Frede og Bente Rasmussen samt                 

Jørgen Søndergård. 
TILLYKKE 
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Veteranerne sluttede på en flot 
3. plads 
Hornes veteraner sluttede på en flot 3. 
plads i årets veteranturnering. 
I foråret spillede rækkens 11 hold alle 
imod alle, og her sluttede Horne på 2. 
pladsen a points med Tjæreborg og med 
EFB på 1. pladsen. 
I efteråret spillede de fire bedste hold, 
EFB, Horne, Tjæreborg og Blåbjerg, en 
dobbeltturnering. Det var en svær pulje, 
og det var i den del, at Horne sluttede på 
3. pladsen.  
Veteranerne starter træningen igen 1. 
januar 2019. 
 
 

 
 
 
Slutstillingen 
1. Tjæreborg  
2. EFB    
3. Horne   
4. Blåbjerg  
5. Esbjerg ØB/IF92 
6. Ribe 
7. Alslev 
8. Næsbjerg 
9. Varde 
10. Sædding B94  
11. Andrup 
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Fælleshaverne satser på frugtavl 
Et par børn huggede natskygger om, fordi “de 
er ikke gode at have. Dyr kan dø af dem”. An-
dre kiggede på højbede, inden alle blev kaldt 
ind i en rundkreds til sang omkring flagstan-
gen. Der var efterår stravlhed i fælleshaverne i 
udkanten af Horne - ikke bare med rengøring 
og oprydning, men også med at plante frugt-
træer til fremtidig glæde og nydelse. 
4H - Horne og indskolingen på Horne Skole er 
fælles om haverne, og det var salget af georgi-
ner i Brugsen, der skabte grundlaget for at 
plante både 
æble-, pære- og blommetræer. Uddeler Martin Hansen gav Fælleshaverne et godt tilbud 
på træerne, og han var da også den første, der satte spaden i jorden. 
Da alle træer med mange kommentarer fra børnene var kommet i jorden, var der saft, 
pølser og kage til alle. 
- Vi er nu med i 35 fælleshaver rundt om i landet. De samarbejder alle med for eksempel 
museer, boligforeninger og som her med skolen og byens borgere. Haverne passer fint i 

tråd med de aktiviteter, vi ellers har i 4H, siger Jan-
neke Pedersen fra 4H. 
Hun var med til træplantningen og så børnenes glæ-
de over, at de inden længe kan høste deres egne 
frugter sammen med squash, radiser, gulerødder og 
meget andet, som gør vinterens udeskole lidt sjove-
re og varmere. 

 

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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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 

Horne 4H takker 
Tusind tak til alle, der gav en hånd med, gav deres arbejdskraft, skænkede     
gevinster til vores bankospil eller kolde kontanter. Det lunede alt sammen. 

Sdr. Malle Maskinstation 
Bounum Maskinstation A/S 
Dagli`brugsen, Horne 
Horne Murerne / STB Byg 
Boumatic A/S, Skjern 
Horne Idrætspark`s cafeterie 
Tistrup–Bunum Smede- og Maskinforretning 
Naturmælk, Tinglev 
Tove og Torben Ellegaard 
Farmors Univers v/ Anette Stald. 
Mekaniker Anders Jensen. 
10-20-30 v/ Andrea Kristensen, Henne Strand. 
Horne kro v/Jeanette og Rene Cassøe. 
Mælkevejens Zoneterapi /v Gunhild Lauridsen 
Lundagervejens Vinduespudser /v Frank Hansen. 
Tupperware v/ Doris Kristensen. 
GF Havemøbler og Design v/Frederik Lauridsen 
Fodplejen i Horne v/Linda Møller. 
Conelias Biks v/ Corrie v.d.Veen  
Kartoffelavler Frede Holm 
L. N.Multiservice v/ Lars Nørgaard 
Radio/Tv Gården, Tistrup 

Horne 4H ønsker alle en Glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gamle. 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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Få juletræet leveret eller fæld det selv 

Hvis I gerne ville slippe for at skulle ud at finde juletræet lige op til jul, så kom og mærk 

træet nu, og vi sørger for resten. 

Træet vil være ny-fældet og leveres i net.  

 

Prisen er kr. 150,00 + 10 kr. for levering indenfor en radius af 20 km. fra os. Træet beta-

les ved udtagning via mobilepay. 

 

Åbningstider: 

Weekenderne fra uge 47 kl. 9 – 15.30 eller ring på 

tlf. 40560166 for anden aftale.  

 

Levering:  

Vælg mellem følgende datoer: 

Lørdag d. 1/12 

Lørdag d. 15/12 

Fredag d. 21/12 

 

Der er også mulighed for fæld-selv fra uge 47.  

 

Annette og Knud Ejnar Christensen 

Sdr. Mallevej 9, 6800 Varde 

Tlf. 40560166 
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horneposten@gmail.com  

Husk 
at ”Lopperne” på Hindsigvej 29   

har åben 
den 1. søndag i december. 

                                                               kl. 9-12 
Følg os på Facebook: Horne-Tistrup spejdernes loppemarked 

 
 

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.  

Mangler du ideen til julegaven til én, du holder af, sælger jeg gavekort og har 
mange lækre produkter på lager blandt andet cremer.  

Skriv en sms eller ring mig op. 
Glædelig jul og godt nytår. 

 

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

Har du lyst til en fodbehandling?  

mailto:horneposten@gmail.com
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En lille storby får en plan 

61 ideer til en opgradering af Horne Sogn er kogt ned til 11 projekter, som skal udgøre 
den kommende udviklingsplan. 
De mange ideer kom på bordet på Horne Kro på workshop 1, som en styregruppe og 
Varde Kommune indkaldte til. På workshoppen kom også ideen til visionen “Horne – en 
lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”. 
 På workshop 2 i Horne Hallen skulle de godt 50 deltagere med hjertet vælge den idé, 
de gerne vil arbejde med, og som skal med i udviklingsplanen, der gælder indtil 2024. 
Hjerterne bankede for en cykelsti fra Stundsig gennem Horne til Bjalderup, et velkomst-
arrangement først på året for tilflyttere og alle deres naboer, en udvikling af Vikingstien 
som en ringsti med informationer om Vikingetiden, etablering af strøm og vand i Vikinge-
hytten og bedre skiltning til Vikingelunden, lejeboliger til både unge og ældre, måske i 
samarbejde med en boligforening, mere positiv omtale af Horne og mere struktur på al 
PR, et stor aktivitetscenter i foderstoffen med børnehave og blandt andet klatrevæg, 
skatebaner og knallertbane. 
Alle projekter bliver nu samlet af Henrik Rasmussen, Varde Kommune, til en udviklings-
plan, og når den er endelig godkendt af styregruppen, skal den godkendes i Varde By-
råd. Derefter kan borgerne udvikle 
projekterne og søge om midler fra 
Varde Kommune til gennemførelsen 
af dem. Det er kun de projekter, der 
er med i planen, der kan få del i pul-
jemidlerne.  

Foto fra workshop 2 i 
Horne Hallen 
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HORNE POSTEN´s REDAKTION 

ØNSKER ALLE LÆSERE, ANNONCØRER OG                 
BIDRAGYDERE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL          

OG ET GODT NYTÅR 



34 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Myretuen var fyldt med gys 
Myretuen fejrede traditionen tro Halloween med et helt specielt aften-arrangement. 
Det blev en dejlig aften med Halloweenløb, "ulækker mad", uhygge, og Halloween-

dans. Da gyset var slut, og den almindelige hygge var vendt tilbage, afleverede elever-

ne i 3. klasse den fine Halloween-pynt til Brugsen, så både brugsen og sognets beboe-

re også kunne nyde den. 
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Revy nr. 59  
 
At fyre en Revy af har væ-
ret undervejs lige siden en 
Hr. Kurt Burkarl blev født, 
og nu her 59 år efter blev 
det til Revyen ”Horne 0n 
Fire” 2018. 
Lige efter Revyen får jeg 
en snak med Kurt, som 
siger. Når du skriver om Revyen i år, vil du så ikke godt tage de pæne briller på. Jo det 
skal jeg nok, som blev efterfulgt at et godt håndtryk. 
Og med disse briller på tager jeg lige et smut tilbage i tiden, hel præcis tilbage til Revy-
en i 1959 hvor Poul Bager og Erling Præst sammen med Niels Måler fik strikket den 
første HIF Revy sammen. Årets ”Bøffer” var kædet sammen i en prolog oplæst af Niels 
Windfeldt Pedersen alias Niels Måler. + opførelse af nogle sketch, udført af Idrætsfor-
eningens teaterglade unge mennesker. Efter Revyen (3/4 time) var der fælles kaffe-
bord, salg af amerikansk lotteri, efterfulgt af dans til. Husker det ikke tydelig, men var 
det ikke Kærgård Madsens orkester, eller var det med de populærere Elite Kvintetten 
fra Esbjerg.? Denne første HIF Revy blev en sand festaften hvor over 200 mennesker 
var troppet op, de morede sig i et fælles sammenhold, som blev kendetegnene i årene 
efter.  
Revyerne har efterfølgende været meget svingende i deres anmeldelser, nogle gange 
var der en tynd kop te, vil flere sig, men fælles for dem alle blev det sammenlagt en 
festaften hvor samlingspunktet var Revyen. 
I de seneste mange år er Revyerne bare blevet bedre og bedre, og der har altid været 
stor ros til aktørerne og dem der stod bag.  
Jeg synes også at vi i respekt til det arbejde der lægges i en Revy, skal sige hele Revy-
holdet 2018 tak for underholdningen. Om end ikke alle numre var lige skarpe, så blev 
de gennemført med rutine og god præcision, et par af numrene gik endda op i en højere 
enhed, som man siger. Og lige én mere. I havde alle taget det gode humør med på 
scenen. 
Selv om Kurt Burkarl ikke kunne skjule at Revyen i år havde været op ad bakke, så 
synes jeg vi skylder HIF Revyen, og holdet der knokler for det, at vi holde liv i denne 
tradition. Næste års Revy er jo en slags Jubilæumsrevy, idet det er 60 år siden det hele 
startede. 
En opfordring til hele Horne Sogn. Kom og støt op om næste års Revy den 60. i ræk-
ken. 
Denne anmeldelse er fra én som selv har prøvet det hele / Leif Sønderskov. 
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Brug                    
aktivitetskalenderen 
her i bladet når du 

planlægger et      
arrangement 

!!! 

 FRA 

SE DAGTILBUD  

PÅ BAGSIDEN 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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                  Varde 
 
    v/Jesper Brorson Hansen 
     Torvegade 7, Varde 

   Tlf. 75212424 

 

Ny bolig? 
Ingen kender 
lokalområdet  
bedre 
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  KIRKETIDER  2018/19 

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

Søndag 18. november 09.00 (Lars Bom) 
Søndag 25. november Ingen 
Søndag 02. december 10.30 (1. søndag i advent) 
Søndag 09. december 10.30 (2. søndag i advent) 
Søndag 16. december 09.00 (Lars Bom, 3. søndag i advent) 
Søndag 23. december Ingen 
Mandag 24. december 14.00 (Juleaften) 
Tirsdag 25. december 10.30 (Juledag) 
Onsdag 26. december 09.00 (Lars Bom, 2. juledag) 
Søndag 30. december Ingen 
Mandag 01. januar 10.30 
Søndag 06. januar 09.00 
Søndag 13. januar 10.30 
Søndag 20. januar 09.00 
Søndag 03. februar 09.00 
Søndag 10. februar 10.30                    

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 26. JAN.  horneposten@gmail.com  
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AKTIVITETSKALENDER 2018  

horneposten@gmail.com 

November: 
17 kl. 14.00: Musikalsk underholdning på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
20. kl. 18.30: Julemarked på Horne Kro, arr. Familie og Fritid 
22. kl. 18.30: Foredrag i Horne Kirke om kirke-skole samarbejde, Horne Menighedsråd 
24. Todages tur til København: Ø.H. Seniorklub 
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. 19.00: Julekoncert med Søskendekoret Olesen, Horne Menighedsråd 
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 
14. kl. 15.30: Juletræsfest for alle med start i kirken, arr. juletræsfestudvalget 
16. kl. 15.00: Juleoptog i Horne, Horne Sogneforening 
19. kl. 14.00: Julehygge på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening 
26. kl. 09-12: Badminton og billard i Horne Hallen, fri adgang, Horne IF 
27. kl. 09-12: Badminton og billard i Horne Hallen, fri adgang, Horne IF 
28. kl. 09-12: Badminton og billard i Horne Hallen, fri adgang, Horne IF 

mailto:horneposten@gmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2019  

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

2019 
Januar: 
01. kl. 17.00: Nytårskur i hallen, Horne Idrætspark 
06. kl. 9.30-11: Åben fitness i Horne Idrætspark, Horne Gymnastik og Fitness 
09. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
14. kl. 14.00: Sang og sketches ved Notabene på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistf. 
15. kl. 18.15: Afgang til besøg på Lyne Gl. Elværk, Familie og Fritid 
19. kl. 18.00: Danseaften med dansk mad, Horne Kro 
21. kl. 14.00: Foredrag om oldemors tid på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistforening 
28. kl. 14.00: Foredrag ved Ove Madsen på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistforening 
30. kl. 19.00: Salmesangsaften i Horne Kirke, Horne Menighedsråd 
 
Februar: 
01. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, Horne Jagtforening 
02. VAR-dagen, arr. Aftenskolerne 
04. kl. 14.00: Underholdning og musik på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistforening 
13. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
11. kl. 14.00: Fortælling ved Lars Bom på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistforening 
18. kl. 14.00: Foredrag om aktiv dødshjælp på Hornelund Plejecenter, Horne Pensionistforening 
19. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, Horne Gymnastik og Fitness 
23.-24. BH syningskursus, Horne Aftenskole 

HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                        Udtrukne numre på gule kort for oktober måned:  
 
300 kr. nr.   631, 
200 kr. nr. 13, 401, 
100 kr. nr. 425, 321, 601, 
 50 kr. nr. 451, 498, 83, 376, 666, 261, 252, 676, 297, 214,
 365, 593, 518, 537, 308, 642, 52, 370, 490, 2, 591,
 561, 526, 402, 369, 102, 128, 9, 489, 39, 624, 33,  
 
                                   Sidste trækning på hvide kort for september måned: 
300 kr. nr. 620, 
200 kr. nr. 196, 39, 
100 kr. nr.   444, 442, 686, 
 50 kr. nr. 623, 326, 89, 523, 76, 246, 177, 252, 311, 543, 
  36, 390, 125, 667, 373, 370, 397, 173, 428, 232, 
  401, 187, 487, 614, 693, 52, 485, 454, 23, 662, 
  627, 212, 
 
Så fik vi igen startet et nyt år med præmiespil. Igen i år blev der sat ny rekord i antal 
solgte kort - fem mere end sidste år. Tak til de mange sælgere, men også tak til køber-
ne, der på denne måde støtter arbejdet i HIF.  
Sidste år stoppede vi med at annoncere i Ugebladet, hvilket gjorde, at overskuddet kom 
op på ca. 31.000 kr. 
Udtrukne numre offentliggøres stadig i Horneposten og på Hornes hjemmeside. 

Udtrækning af Horne IFs  præmiespil   

 
 
udgives 08. februar 
udgives 15. marts 
udgives 17. maj        
udgives 09. august   
udgives 20. sept. 
udgives 15. november 

 
Horneposten deadline 2019 
 
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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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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. 


