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Nye tider i Brugsen
Der sker så meget i Brugsen for tiden. I efteråret foretog Coop en stor kundeundersøgelse blandt medlemmerne, tusind tak til alle jer der tog jer tid til at besvare. Resultatet var
følgende for vores butik:

Nye åbningstider kl. 7.30 – 20.00 Hver dag
Husk at downloade COOP’s app og giv os et like på Facebook. Det er her, at du kan
følge med i alle vores gode Her&Nu tilbud. Har du spørgsmål eller problemer, så kom i
butikken, og vi hjælper dig.

Velkomstreception for Søren
Som de fleste nok har opdaget, er Søren nu at møde bag disken i Brugsen. Det
skal vi selvfølgelig fejre. Derfor inviterer Søren og butikken på lidt godt til ganen

fredag d. 1. marts kl. 16-18.

Udover lidt mundgodt har Søren besluttet, at alle medlemmer får 15% rabat på deres indkøb denne dag. Dette favorable tilbud gælder i hele butikkens åbningstid
fredag den 1. marts 2019.

Det arbejder vi videre med:
Bedre kvalitet i frugt/grønt/blomster
Åbne kl. 7.30 – det gør vi så!
Flere her & nu tilbud.

Det får vi ros for:
God betjening – godt personale
Godt vareudvalg – har det kunderne
ønsker Pæn og ryddelig butik

Fonden til forskønnelse af Horne sogn
Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål.
Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde
senest mandag den 1. april 2019
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde –

jochumsen@bbsyd.dk

Horne Sogneforening
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Familie og Fritid Horne - generalforsamling 2019

mandag den 8. april kl. 19.00 i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører
Bestyrelsens beretning
Forhandling af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår
Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Mamse Pontoppidan, Dagmar Kristiansen og Else Jochumsen
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard
Valg af revisor – på valg er Hanne Haaning
Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen
Beretning for Aftenskolen v/ Henriette Nielsen
Evt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 28. marts 2019
sendes til formand Mamse Pontoppidan, Ølgodvej 85 eller på mail:
Bjerremose@hotmail.com
Alle er velkommen Familie og Fritid

Generalforsamling i Hornelunds Venner
Der afholdes generalforsamling på Hornelund
mandag den 29. april 2019 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne
Alle er velkommen
Hornelunds venner

Hornelunds Venner

Generalforsamling i Idrætsparken
Horne Idrætspark har generalforsamling
tirsdag den 26. marts klokken 19.00
i Horne Hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt
Bestyrelsen
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HORNE SOGNEFORENING
GENERALFORSAMLING
Horne Sogneforening afholder generalforsamling

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 på Horne Kro
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Valg af referent og stemmetællere
Beretning ved formanden
Regnskab aflægges
Valg til bestyrelse, valg af suppleanter og revisorer
Fastsættelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
Alle er velkomne
Horne sogneforening

Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde”
Nok en gang afholdes dette arrangement, – igen med det formål at få alle grøftekanter i
Horne Sogn tømt for skrald og skidt, så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen.
Sæt kryds i kalenderen
onsdag den 27. marts kl. 16.00 – ca. 18
Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd
Læs mere om arrangementet i næste HornePosten

horneposten@gmail.com
Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet
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Fodboldtræning
Veteranerne starter træningen lørdag den 2. marts kl. 13.00 på Horne Stadion.
Herefter træning hver lørdag kl. 13.00.
Gunnar Ditlevsen
holdleder

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

56253

Horne Idrætsforening
hovedbestyrelsen

Udviklingsplan er i høring
Alle borgere har netop nu mulighed for at sætte deres aftryk på, hvordan Horne Sogn
skal udvikle sig i de næste fem år.
Omkring 60 borgere har deltaget i to workshops med det formål at udarbejde en udviklingsplan med visionen ”Horne – en lille storby – et dyrbart sted, hvor noget er småt,
men alt er godt”. Planen rummer en masse ideer til, hvad der kan gøre sognet endnu
mere attraktivt og tiltrække nye beboere. Der er blandt andet forslag om cykelstier fra
Ringkøbingvej til Bjalderup i flere etaper, et oplevelsesrum i foderstoffen, en sti i vikingernes fodspor, forbedringer i Vikingelunden og nye lejeboliger.
Planen er nu i høring indtil den 21. februar, og den ventes endeligt godkendt i Varde
Byråd på mødet i april.
De borgere, der har bemærkninger til planen, kan finde den på Horne-Varde.dk og
kan sende kommentarer til planogby@varde.dk

horneposten@gmail.com

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
6

Generalforsamling i
Horne Gymnastik og Fitness
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 19. feb. 2019 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

… TAK …
Stor, stor tak til alle, der har sponsoreret til vores julemarked i november.
Der var rigtig mange flotte ting.
Også tak til alle jer, der kom og støttede markedet.
Det var en dejlig eftermiddag, hvor der blev hyggesnakket over en kop kaffe.
Stor tak til alle medlemmer af Hornelunds Venner.
Tak til alle.
Hornelunds Venner

Næste deadline d. 2. MARTS.
Sognearkivet tager på tur i maj
Horne Sogn rummer mange gode historier, som Horne
Sognearkiv både samler op og forsøger at formidle til
borgerne.
Det skete blandt andet ved en kombineret cykel- og biltur i maj sidste år, og sognearkivet er i fuld gang med at planlægge en ny historisk cykel-biltur.
Den bliver gennemført tirsdag den 28. maj klokken 19.00.
Det ligger fast, at der bliver to-tre stoppesteder inden kaffen. Det ligger også fast, at udgangspunktet bliver Horne By, og at turen derefter går imod syd.
Programmet ligger derimod ikke helt fast, så det kommer i færdig form i en senere udgave af Horneposten.
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Familie og Fritid takker for støtten
Efter et rigtig hyggeligt og veloverstået julemarked den 20. november 2018 på Horne
Kro vil vi gerne takke alle for den store opbakning.
Tak til kroen for fantastisk god mad og betjening og tak til alle gæsterne, for uden jer
var der ikke noget julemarked.
TAK TIL: Søs i Ølgod, Benedikte Hessellund, Margit Hildebrandt, Skjern Bank i Varde,
Andelskassen i Varde, Britta Frederiksen, Horne Kro, Mælkevejens Zoneterapi v/
Gunhild Lauridsen, Arla i Esbjerg, Solveig Bruun, Dagli´Brugsen i Horne, Horne Gymnastik og Fitness, ”Farmors Univers” v/Anette Stald, Sydbank i Ølgod, Glenns Fiskebil, Doris Kristensens Tupperware, Cornelias Biks, Nanna Aarhus, Keld Jochumsen,
Horne Hallens Cafeteria, Saxofoni v/Lisbeth, Jeanette Olesen og Grete Attermann.
Mange hilsner og på gensyn til næste julemarked.
Familie og Fritid

horne-varde.dk
Næste deadline d. 2. MARTS.

horneposten@gmail.com
BEMÆRK
at
indleveringsdatoerne
for stof til
HORNEPOSTEN
nu kan ses i
aktivitetskalenderen.
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Generalforsamling
KFUM Spejderne
Horne-Tistrup Gruppe
torsdag den 28. februar kl. 19.00
i Spejderhytte ved hallen, Stadionsvej 19A, Horne.
Spejderne i Horne afholder generalforsamling, det som hos spejdere tidligere blev
kaldt gruppemøde. Alle med interesse i spejderlivet og arbejdet med at give børn i
Horne de bedste spejderoplevelser er mere end velkomne.
Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening vil blive afholdt i forlængelse.
Vi håber på god opbakning
Dagsorden ifølge vedtægter. Den kan findes på:
https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/gruppen

God kondi hjælper lungesyge
Lungesyge har taget godt imod et tilbud om at styrke konditionen.
Hver onsdag fra klokken 18-19 er fitnesscenteret i Horne Hallen
forbeholdt personer med KOL eller andre lungesygdomme, og de,
der deltager, kan konstatere, at det hjælper.
Selvom holdet er godt i gang, er der plads til flere, og da alle træner efter et individuelt træningsprogram, vil ingen være bagud fra start uanset, hvornår de begynder.
Gunhild Lauridsen er initiativtager til fitnesstilbuddet og samarbejder med Lungeforeningen og repræsentanter fra Varde Kommunes Center for Sundhedsfremme.
- Vi kan ikke fjerne de skader, der er sket på lungerne, men en god kondition kan
holde sygdommene i skak, give en bedre hverdag og øge livskvaliteten. Hvis man
han en god kondition, bliver det meget nemmere at slæbe indkøbsposen fra butikken
til bilen, og jeg kan nu tage trappen til førstesal uden problemer, siger Gunhild Lauridsen, der på baggrund af de gode resultater i efteråret har fået bevilget lokaletilskud
fra Varde Kommune til holdet i 2019.
Det koster 30 kroner per gang, og træningen slutter med kaffe, frugt og masser af
snak.
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Fastelavnsfest
Søndag den 3. marts fra kl. 10.30 til ca. 14.30
10.30 -11.00 Børnegudstjeneste i Horne Kirke.
11.30 Tøndeslagning i gymnastiksalen på skolen - Entré 25 kr.
Ca.

12.30 Der sælges pølser og vand med videre.

Ca.

13.00 Aktiviteter arrangeret af Junior spejderne.

Ca.

14.00 Afslutningsvis lækre fastelavnsboller til alle samt saftevand og the/kaffe

Traditionen tro vil der være kåring af og præmier til de flotteste udklædninger.
Prisen er 25 kr. for både børn og voksne inklusiv fastelavnsbolle, saftevand og the/
kaffe.
Vi glæder os til at se en masse flotte udklædninger
Med venlig hilsen

& Horne Menighedsråd
FORSIDESTOF……...
Præmiewhist

Kortene er på
Bordet
i Horne Hallens
mødelokale.
om mandagen i lige uger,
kl. 19.30
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Er du medlem af Horne Sogneforening?
Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte
og styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo.
Hvad laver Horne Sogneforening:
Foreningen har mange opgaver – både store og små. Bl.a. sørger Sogneforeningen
for opsætning af julebelysning - juleoptog med Varde Garden - snerydning i Horne og
Bjerremose – INFO-skærmen ved Dagli’Brugsen - vedligehold af Vikingelunden,
Hjemmeside, byportaler og flag/flagstænger - bevilling af fondsmidler - medarrangør
af Sankt Hans i Vikingelunden og juletræsfest i hallen – uddeler Velkomstpakker og
Babypakker.
Underudvalget – Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag.
Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting,
og derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.
I løbet af februar/marts måned 2019 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din
postkasse.
Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 12. marts, kan du kontakte
kasserer Eva Plauborg på tlf. 40515394 eller på mail
evaplauborg@bbsyd.dk
Mød op og få betalt dit medlemskontingent
I år vil vi være i Dagli’Brugsen, Horne tirsdag den 19. marts kl. 15.30 – 17.00
Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn.

Horne Sogneforening
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Bolsjekogning og generalforsamling
4H i Horne inviterer til bolsjekogning og generalforsamling på Horne skole
lørdag den 9. februar kl. 9.00 i skolekøkkenet.
Hør, hvad der skal foregå på de forskellige hold og
få en snak med lederne, så bliver det lettere at vælge.
Vi giver kaffe og rundstykker eller måske boller.
Vel mødt
4H i Horne

4H-hold i 2019:
Mad hold begyndere: starter onsdag den 27. marts fra 14 20. til 16.20 på Horne skole og er hver fjortende dag på onsdage i ulige uger. Max 8 på holdet. Vi
laver sjove og lette, små retter samt lærer om hygiejne i køkkenet.
Mad hold øvede: starter onsdag den 27. marts fra 16.30 til 19.00 på Horne skole, hver 14. dag på onsdage i ulige uger. Vi skal prøve kræfter med det lidt mere
indviklede samt udfordres lidt i bagekunstens mysterier. Max 8 på holdet.
Hobbyhold: starter torsdag den 28. marts fra kl. 15.00 til 17.00 på Horne skole.
Hver fjortende dag i ulige uger. Har du lyst til at bruge fantasien og lege med forskellige materialer, er det lige holdet for dig.
Spirehold: starter onsdag den 3. april fra 14.30 til 16.30 og er onsdage i lige
uger på Dejgårdvej. Vi arbejder med naturen og skal besøge hede, mark, sø og
strand, gro spændende grøntsager i fælleshaverne samt besøge dyrene.
Træhold: starter onsdag den 3. april fra 14.30 til 16. 30 på Dejgårdvej. Vi arbejder med træ og fremstiller lette, små ting. Hav gerne ideer klar til første møde. Kun
4 på holdet.
Heste hold: starter onsdag den 3. april fra kl. 16.30 til 18.30 på Dejgårdvej og
fortsætter onsdage i lige uge. Max 8 på holdet. Vi skal lære om hestens røgt og
pleje og selvfølgelig arbejde med hestene.
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345,-
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Pensionister dystede i billard
Der var 12 tilmeldte, da årets nytårsturnering i billard blev afviklet i Horne
Hallen den 14. januar. Thorkil Lindvig havde lavet en turnering, hvor vi havde 15 indgange, og hvor den, der havde den højeste score, vandt pokalen.
De, der havde en pause fra bordene enten som spillere eller som dommere, hyggede
sig med snak, kaffe og småkager.
Resultatet af turneringen blev:
Nr. 1: Kjeld Petersen 262 point,
Nr. 2: Palle Pallesen 202 point
Nr. 3: Christian Nielsen 200 point.
Derefter var der frokost i cafeteriaet, hvor Ulla Lindvig diskede op med en rigtig god
herrefrokost.
Tak til Ulla og Thorkil for et godt arrangement.
puv. Kjeld

Tillykke til vinder
Vi ønsker Andreas Højberg tillykke med, at
han vandt et års medlemskab i fitness, som
vi trækker på alle fremmødeboner for det forgangne år.
Horne Gymnastik og Fitness

Vi udfører havearbejde, handyman opgaver,
skadedyrsbekæmpelse og har maskiner til udlejning.
Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper,
boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til.
Se os på www.sanatit.dk
Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Mobil :

Mobil :

Karl
26209096

Brian
21820340
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GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
Lørdag d. 23. Marts 2019

Indmarch kl. 18.00
Lopperne
4 – 5 årige

Rikke Dammark, Lene Møller Pedersen &
Asta Hjørngaard

Forældre/
Barn

Maria Højager Ladekjær, Louise Berg &
Anne Mette Bøttcher

Bevægelse, spring og
Gymnastik – bh.kl.-5 kl.

Anita Richardy, Gitte Schou, Niels Wølch
Frederiksmose, Lars Færch Sørensen,
Lene & Brian H.

Gæstehold: Powertumbling – Outrup GUB
Amanda, Cathrine, Morten, Martin, Christian & Charlotte, Rasmus,
Alle instruktører fra Horne på gulvet

VIP Damer – Varde
Inger Marie Ditlevsen, Kirsten Christensen
Motionsmænd - Tistrup
”Rejseholdet”
Dans/Gymnastik
3. – 6. kl.

Gæstehold
???

Frida Andersen, Laura Schmidt & Maj Christiansen

Vi er ved at finde et spændende gæstehold 

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

PÅ GENSYN
HORNE GYMNASTIK og FITNESS
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Fødselsdagsfest i Hallen
Står du/I og mangler lidt ekstra plads til et arrangement, så er
der mulighed for at leje hallen. Ulla kan også være behjælpelig med lidt at spise.
Eksempel: 2 timers brug af hallen 400,-kr.
Byg selv burger med 1 sodavand 50,-kr.
Boller og kagemand + saft 45,-kr.
Kontakt os på tlf. 2032 7352 eller 2513 8696 eller på mail horneippost@gmail.com

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

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

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

P.S. Der udstedes gavekort
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Basaren er fortid - festivalen lever
Den store basar har fyldt Horne Hallen med udstillere og besøgende for sidste gang.
- Vi hverken kan eller vil konkurrere med Jysk Basar. Derfor har vi besluttet at stoppe,
men der kommer noget andet. Vi er gået i tænkeboksen og kan derfor endnu ikke
melde ud, hvad det bliver, men det bliver noget helt andet end basaren, siger Ulla
Lindvig.
Hun er også medarrangør af Kreativ Festival, som netop er gennemført med 22 udstillere, 322 besøgende og 27 sponserede gaver til lodtrækning på billetterne.
Udstillerne gav masser af eksempler på, at kreativitet er andet og mere end strikkede
sokker. Det er også mad for eksempel strikkede cup cakes og tomatmarmelade lavet
næsten som syltede tomater. Den havde Jette og Marinus Poulsen lavet, og de har
ganske ret, når de påstår, at den går rigtig godt til ostemaden.
- Vi sælger lidt forskelligt, men vi er først og fremmest med for at reklamere for vores
fælleshaver og madskoler, siger Jette Poulsen.
Syv af udstillerne var nye i forhold til sidste år. Det gjaldt blandt andet Lisbeth Hansen,
Horne, der har malet i mange år.
- Jeg udstiller ellers kun i mit galleri i Lønne Cafeteria, men Mette Bertelsen fik mig
overtalt til at være med. Jeg startede i det små for cirka 15 år siden, og så er det blevet mere og mere. Jeg maler meget om vinteren. Det er totalt afstressende. Tiden
flyver bare af sted, men fra marts bliver penslerne lagt til side, for da får vi travlt i cafeteriaet, siger Lisbeth Hansen.

www.hornesognearkiv.dk
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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4H-skue får arv
Erling Jensen satte sit præg på foreningslivet i Horne, mens han levede, og det fortsætter han med efter, at han døde den 12. marts 2018, 87 år. Han har således testamenteret en del af sin arv til 4Hs børnedyrskue, der i år kan fejre sin 60 års fødselsdag.
- Vi har fået at vide, at vi får del i arven efter Erling Jensen, men sagen er endnu ikke
helt afsluttet, så vi kender ikke det endelige beløbs, siger Jette Poulsen fra 4H i Horne.
Hun oplyser, at sagen er til endelig afgørelse hos SKAT, som ventes at komme med et
svar i løbet af nogle få måneder.
- En beregning viser, at vi måske får godt 150.000 kroner. Pengene er øremærket til
børnedyrskuet, og det er helt fantastisk, at vi får et så stort beløb i jubilæumsåret. Det
giver os nogle nye muligheder både i år og i de kommende år, siger Jette Poulsen.
4H var en af flere arvinger, og det var bestemt, at de øvrige arvinger skulle have et fast
beløb, mens 4H skulle betale den samlede arveafgift og derefter have restbeløbet som
arv.
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

Husk at støtte de
sponsorer der
støtter
HORNEPOSTEN
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Sangaftener på Hornelund
Datoer for sangaftener i 2019 er følgende:
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

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 ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
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To aktive medlemmer hædret
I pausen under revyen i 2018 blev der traditionen tro delt pokaler ud til nogle HIFmedlemmer, som har gjort en ekstra indsats i årets løb.
Årets ungdomspokal gik til Thomas Jørgensen, der spiller seniorfodbold, men også
har fundet tid til at være træner for U12- og U13-drenge. Han er altid positiv og er derfor meget vellidt af både spillere og forældre, ligesom han er vellidt blandt sine holdkammerater. Han er altid klar til at hjælpe og er sin unge alder til trods ikke bange for
hverken at komme med nye ideer eller selv at gå forrest.
Han kom på scenen på krykker, da han brækkede benet i en tackling på fodboldbanen.
Årets navn blev Heidi Poulsen, der er medlem af hovedbestyrelsen. Hun gør en
kæmpe indsats for at samle penge ind til udlandsture, er meget pligtopfyldende og har
styr på tingene. Andelskassen sponserede vin og taske til pokalmodtagerne.
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!!!
Brug
aktivitetskalenderen
her i bladet når du
planlægger et
arrangement

SE DAGTILBUD
FRA

PÅ BAGSIDEN

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

OBS

75 29 90 92

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

Storegade 19
6862 Tistrup
SKO DAMETØJ

HERRETØJ
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Udeskole holdt kur
Udeskolen på Horne Skole og 4H i Horne tog hul på en ny tradition, da 2018 skiftede til
2019. Skolens yngste elever inviterede sammen med deres voksne hele skolen til nytårskur i fælleshaverne. Der blev skålet i boblende æblejuice, spist pandekager lavet
over bål og toppet med tomatsyltetøj, ristet skumfiduser til kiksene og sunget fødselsdagssange for to fødselarer. Og så blev der selvfølgelig ønsket godt nytår til hinanden
og til alle fra 4H, Trane Skole og Børneby afdeling Horne.
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Bump på vejen og fugle på gavlen
Fra vision over blomsterby til udviklingsplan
Efter en periode med alt for små årgange er det en fornøjelse at følge storkene indtage skolens gavl. De små poder vil
fylde op i dagplejer og børnehave for til sidst at indtage skolen. Det ser vi frem til.
I mellemtiden giver det god mening at fortsætte visionsprocessen om udvikling af Horne og opland. Det foreløbige
højdepunkt på flere års visionsarbejde er Udviklingsplanen,
der er i høring frem til den 21. februar Jeg forventer, at byrådet præsenteres for planen i
april. Find planen via Hornes eller Varde Kommunes hjemmesider og kom gerne
med indspark og kommentarer til planogby@varde.dk. Husk før 21/2!
Bump på vejen
Det er vedtaget at etablere en række vejbump på Stadionvej og Kirkebakken samt på
Gunderupvej i Horne. Jeg er imidlertid efterfølgende blevet gjort opmærksom på og har
ved selvsyn oplevet, at også Hornelund fra Torvet og ud ad byen mod Tistrup plages af
bilister, der ikke kan finde ud af at køre ordentligt. Strækningen er også skolevej, så det
skal der gøres noget ved, hvorfor jeg vil forfølge sagen.
Fortsat godt nytår til alle!
Stig Leerbeck, tlf. 40 43 08 98

Nyt fra biksen
Om lidt er det påske, og det betyder, at der igen afholdes workshops.
Vi har en masse nye ideer til udenfor, på påskebordet og i stuen.
Lav dit eget hold med venner, naboer, kollegaer eller andre..
Minimum seks personer på hvert hold. Vi starter i marts.
Ring og hør nærmer på tlf. 22511542 Pris 250 kr. inc. forplejning og materialer.
Har du lyst til at være med på vores blomsterbindingshold?
Vi mødes en gang om måneden, hvor vi laver kranser og dekorationer.
Pris 100 kr. incl. blomster og materialer
Tilmelding tlf. 22511542
Med venlig hilsen
Corrie van den Veen, Mallevej 19, Horne
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Nyt fra kirken:
Cellokoncert i Horne Kirke
tirsdag den 5. marts kl. 19.00
Horne Kirke, Engkanten1, Horne,
Anker Sigfusson gæster Horne Kirke den 5. marts og spiller to af Bachs cellosuiter.
Johan Sebastian Bach har komponeret seks cellosuiter, som rummer en fantastisk
uudtømmelig musikalsk dybde og rigdom. De er komponeret mellem 1717 og 1723 og
er kvalitetsmæssigt uopslidelige.
Johan Sebastian Bach har komponeret denne geniale musik, hvor tema, harmoni og
rytmik går op i en højere enhed
Om Anker Sigfusson:
Han kom som 18 årig ind på Det Jyske Musikkonservatorium med cello som hovedfag og klaver som bifag. Hans cellolærere var bl.a. professor Asger Lund
Christiansen og professor Harro Ruisenaars.
Han har deltaget i mesterkurser hos Joan Dixon,
Frans Helmerson og Mischa Maisky.
I 1991 blev han ansat i Ålborg Symfoniorkester og fra
1992 til 1996 i Sønderjyllands Symfoniorkester.
Han flyttede til Århus og oprettede Trio Classic, som
spillede til det kongelige bryllup på Gråsten Slot i 1998.
I 2015 valgte han at gøre Bachs cellosuiter til sit speciale.
Gratis adgang og alle er velkomne. Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen.
Horne Menighedsråd
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Sundhed og motion i
praksis
Eleverne i 120eren på Horne Skole – børnehaveklasse, 1. og 2.
klasse – mærkede sundhed og
motion på egne kroppe, da de
rykkede fra skolen og ind i hallen.
På skemaet stod ”sundhed og
motion”, og derfor besøgte eleverne Ulla og Thorkild Lindvig i Horne
Idrætspark, som har både sundhed og motion på hylderne. Eleverne blev præsenteret for billardregler, prøvede maskinerne i fitnesscentret og fandt ud af, at
spinningcykler er noget helt andet
end deres egne cykler. De gik
også i køkkenet, hvor Ulla både
fortalte om sund kost i en idrætshal og serverede sunde pommes
frittes. De blev mere end godkendt. Der blev i hvert fald spist
igennem.
Som tak for en både hyggelig og lærerig dag lovede eleverne at levere fastelavnspynten til den store fastelavnsfest i hallen lørdag den 2. marts.

Se også foto næste side
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Fodboldtræningsstart Forår 2019
Horne-Tistrup-Sig Ungdomsfodbold
Hold/årgang

Træningstidspunkter Træningssted

Træningsstart

U16 piger
årg. 2002+03+04

Mandag (i Næsbjerg)
Onsdag (HTS)
18.30-20.00

Febr: Tistrup
Marts: Sig
April: Horne
Maj: Tistrup
Juni: Sig

4/2

U13-U14 piger
årg. 2005/2006

Mandag og torsdag
17.15-18.45

Marts: Horne
April: Sig
Maj: Tistrup
Juni: Horne

11/3

U15 drenge
årg.
2003/2004/2005

Mandag 17.00-18.30
Torsdag 18.30-20.00

Februar: Sig
Marts: Sig
April: Horne
Maj: Tistrup
Juni: Sig

18/2

U12+U13 drenge
årg. 2006/07

Tirsdag og torsdag
17.00-18.30

Februar: Horne
Marts: Horne
April: Sig
Maj: Tistrup
Juni: Horne

19/2

U12 piger
årg. 2007

Mandag og torsdag
17.30-19.00

Marts: Sig
April: Horne
Maj: Tistrup
Juni: Sig

11/3

U11 piger
årg.2008

Mandag og torsdag
17.30 – 18.45

Marts: Horne
April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne

18/3
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Fodboldtræningsstart Forår 2019
Horne-Tistrup-Sig Ungdomsfodbold
Hold/årgang

Træningstidspunkter Træningssted

Træningsstart

U10 + U11 drenge
årg. 2008/2009

Tirsdag og torsdag
17.00-18.30

Februar: Tistrup
Marts: Tistrup
April: Sig
Maj: Tistrup
Juni: Horne

19/2

U9 + U10 piger
årg. 2009/2010

Tirsdag og torsdag
17.15-18.15

Marts: Sig
April: Horne
Maj: Tistrup
Juni: Sig

19/3

U8/U9 drenge
Årg. 2010/2011

Tirsdag og torsdag
17.15-18.15

April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne

2/4

U8 piger
Årg. 2011/12

Tirsdag 17.15-18.15

April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne

2/4

U7 drenge
Årg. 2012

Tirsdag 17.15 – 18.15 April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne

2/4

Små Fødder
årg. 2013/14/2015

Mandag 17.00-17.45

1/4

April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne

horne-varde.dk
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Ny bolig?
Ingen kender
lokalområdet
bedre

Varde
v/Jesper Brorson Hansen
Torvegade 7, Varde

Tlf. 75212424
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KIRKETIDER 2019
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

10. februar
17. februar
24. februar
03. marts
10. marts
17. marts
24. marts
31. marts
07. april
14. april
18. april
19. april
21. april
22. april
28. april
05. maj

10.30
09.30
10.30
10.30
Ingen
10.30
09.00
Ingen
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
Ingen
10.00

Sidste søndag efter Helligtrekonger
Septuagesima søndag Lars Bom
Seksagesima
Fastelavn
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten Lars Bom
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskadag
2. Påskedag
Konfirmation

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

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

Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 2. MARTS. horneposten@gmail.com
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Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

DAN
EL
www.dan el.dk

A

NYTTIGE
www LINK´s

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

S DØGNVAGT
70 23 23 88
RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

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

- du kan også finde Horne på

DATOEN FOR
HØSTFESTEN
ER FASTSAT TIL
DEN
28. september
2019

Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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AKTIVITETSKALENDER 2019
FEBRUAR:
09. kl. 09.00: 4H har generalforsamling på Horne Skole
13. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
11. kl. 14.00: Fortælling ved Lars Bom på Hornelund Plejecenter, arr. Pensionistforening
18. kl. 14.00: Foredrag om aktiv dødshjælp på Hornelund Plejecenter, arr. Pensionistf.
19. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, Horne Gymnastik og Fitness
23.-24.
BH syningskursus, Horne Aftenskole
25. kl. 14.00: Sang og musik på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Pensionistforening
26. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, Horne Sogneforening
28. kl. 19.00: Generalforsamling i Spejderhytten, arr. KFUM Spejderne Horne Tistrup
MARTS:
01. kl. 16-18: Reception for Søren Dinesen i Horne Brugs
02.
DEADLINE HORNEPOSTEN
02. kl. 13.00: Veteraner starter fodboldtræningen, arr. Horne IF
02. kl. 16.30: Fastelavnsfest med tøndeslagning og spisning (18.30), arr. HIF-HIP
03. kl. 10.30: Fastelavnsfest i kirken og skolen, arr. Spejderne og Horne Menighedsråd
04. kl. 14.00: Foredrag ved Thue Gråkjær på Hornelund Plejecenter, arr. Pensionistf.
05. kl. 19.00: Cellokoncert i kirken med Anker Sigfusson, arr. Horne Menighedsråd
11. kl. 14.00: Foredrag om Island på Hornelund Plejecenter, arr. Pensionistforening
13. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
18. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil på Hornelund Plejecenter, Pensionistf.
19. kl. 15.30: Betaling af kontingent til Horne Sogneforening i DagliBrugsen
23. kl. 18.00: Gymnastikopvisning i Horne Hallen, Horne Gymnastik og Fitness
26. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Idrætspark i Horne Hallens mødelokale
27. kl. 16-18: Giv en hånd til dit nærområde, arr. Horne Sogneforening
27. kl. 14.20: Madhold for begyndere på Horne Skole, arr. 4H
27. kl. 16.30: Madhold for øvede på Horne Skole, arr. 4H
28. kl. 15.00: Hobbyhold på Horne Skole, arr. 4H
APRIL:
01. kl. 19-21: Generalforsamling på skolen, arr. Familie & Fritid
03. kl. 14.30: Spirehold på Dejgårdvej, arr. 4H
03. kl. 14.30: Træhold på Dejgårdvej, arr. 4H
03. kl. 16.30: Hestehold på Dejgårdvej, arr. 4H
10. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
29. kl. 19-21: Generalforsamling på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
MAJ:
04.
DEADLINE HORNEPOSTEN
28. kl. 19.00: Cykel-biltur i Horne og Omegn, arr. Horne Sognearkiv
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Udtrækning af Horne IFs præmiespil
November:
300 kr. nr.:
200 kr. nr.:
100 kr. nr.:
50 kr. nr.:
641,
79,

94,
555,
301,
482,
229,
64,

16,
192,
407,
2,
463,

661,
279, 626, 48, 548, 156, 269, 335, 635,
137, 486, 83, 59,
527, 226, 331, 648,
461, 45, 305, 679, 586, 155, 214, 665,

December:
300 kr. nr.:
200 kr. nr.:
100 kr. nr.:
50 kr. nr.:
608,
256,

107,
174,
100,
315,
258,
93,

585,
572,
141,
310,
231,

320,
590, 560, 91, 436, 263, 381, 16, 259,
292, 302, 684, 214, 626, 477, 177, 83,
175, 461, 513, 557, 370, 58, 395, 56,

Husk
at ”Lopperne” på Hindsigvej 29
har åben
den 1. søndag i hver måned kl. 9-12

fra og med marts

Følg os på Facebook: Horne-Tistrup spejdernes loppemarked

horneposten@gmail.com
Horneposten deadline 2019
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

udgives 15. marts
udgives 18. maj
udgives 10. august
udgives 21. sept.
udgives 16. november
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SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation og vognmand

Sdr. mallevej 15

Horne

6800 Varde

Tlf. 75260163 www.sdr-malle.dk

Ndr. Bounumvej
11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083

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

SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433

HORNE AUTOVÆRKSTED
Kirkebakken 8
6800 Varde
61 33 54 39
Rasmus Holm Madsen
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Horne - Gør det med et smil…

Husk vi har åben
Alle ugens dage
fra
7.30 - 20
Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde 75260144

Fisk på bordet
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads
hver onsdag fra kl. 17.00-17.30.

BRUGSENS DAGTILBUD:
Mandag: COOP flerkorns rugbrød 950 gr. 10 kr.
Tirsdag: 20 % på alt ost.
Onsdag: 10 stk. frugt 15 kr.
Torsdag: 1 nybagt rugbrød i skiver og 1 franskbrød fra Ølgod Bageren 30 kr.
Fredag og lørdag: Bland selv slik, 100 gr. 7,95 kr.
Søndag: 1 stk. COOP pizza (dybfrost) 12 kr.
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