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Gymnaster springer ud
I det spæde forår er der masser af gymnastikopvisninger.
Sådan har det været i mange år, og sådan fortsætter det.
I Horne Hallen er masser af gymnaster i alle aldre på gulvet lørdag den 23. marts.

I 1968 viste Hornes karle både styrke og balance ved opvisning i Varde
Fh. ses Kresten Pallesen / Bent Pagaard - Kaj Lykke Jørgensen / Knud Erik Pagaard
Jes Østergaard / Johannes Nielsen - Erik Vig Nielsen / Jens Ditlevsen
Søren Svane Sørensen / Svend Aage Sørensen - Svend Erik Jensen / Jørgen Tarp
Kurt Vig Nielsen / Villy Schønning Madsen (først nævnte er nederst)
Karlene blev ledet af Holger Overgård.
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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.

JTH Blaabjerg
Juniortræningshold

Frida Andersen, Laura Schmidt & Maj Christiansen

Naja, Tilde, Lærke, Mads, Kasper & Jeppe

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

PÅ GENSYN
HORNE GYMNASTIK og FITNESS
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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 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkommen
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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Nye tider i Brugsen
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.

Påskejagt for børn i Brugsen
Tag en voksen i hånden og besøg Brugsens påskeløb i påskeferien. Fra
Skærtorsdag den 18. april til og med 2. påskedag den 22. april vil der være
bogstavjagt i Dagli’Brugsen. Find alle bogstaverne, dan det rigtige ord og få en præmie
i kassen. Børn kun ifølge med voksen. Arrangementet foregår:
Skærtorsdag den 18. april til og med 2. påskedag den 22. april kl. 14 – 20.

horneposten@gmail.com
Dagli’Brugsen inviterer til bankospil
Der er generalforsamling i Nørre Nebel Brugsforening torsdag den 11. april, hvor der
er beretning fra bestyrelsen og gennemgang af regnskabet 2018. Underholdning og
kaffebord går vi heller ikke glip af, hvis vi møder op.

Så tag med til Newl. Det plejer at være en god aften.

Efterfølgende, nemlig den 8. maj klokken 19.00, holder vi traditionen tro vores
infoaften om Dagli’Brugsen på Horne Kro.
Søren vil berette om resultatet for vores brugs i 2018. Dernæst skal vi spille banko,
hvor der er gevinster, og små pauser lægges ind, hvor vi kan smage lidt vin også.
Så kom frisk kære medlemmer og Horne-borgere, det er hyggeligt og skønt, når vi er
mange - og ganske gratis også. Af hensyn til kaffen må du hente billet i brugsen
senest søndag den 5. maj.
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Forårstur med arkivet...
Dam og stene er på programmet
Abraham Johansen hørte bestemt ikke til blandt
Guds børn, men alligevel er han blevet udødeliggjort i Horne og omegn. En dam på Anni og Erik Thomsens jorde er nemlig opkaldt efter
ham, og den er blot et af flere mål for Horne Sognearkivs forårstur.
Den bliver afviklet tirsdag den 28. maj med start fra Horne Stadion klokken 19 på
cykler eller i bil.
På programmet er en gammel møllesten, som er på vej tilbage til Bjerremose, hvor den
tilhørte møllen, inden den blev foræret til smeden i Horne. Der bliver også et stop ved
runestenen i kirkediget, inden cykler og biler kører sydpå mod Abrahams Dam og til et
kaffebord i den gamle vikingehytte.
Horne Sognearkiv håber på godt vejr og stort fremmøde og tør godt love, at deltagerne
får nogle fortællinger med historiske vingesus.

Badminton har brug for hjælp
Hvis badminton for ungdommen skal genstartes, er der brug for
nogle frivillige hjælpere.
Horne IF har modtaget henvendelse fra forældre, som er interesseret i at hjælpe med at
få badminton for ungdom i gang igen. Det lykkedes jo desværre ikke i indeværende sæson at finde trænere til træning af ungdoms-badmintonspillere. De forældre, som vi har
kontakt til, skal have hjælp af flere, for at det kan lykkes. Derfor vil Horne IF gerne opfordre til, at de, der har mulighed for det, og som gerne vil hjælpe med at få gang i badminton for de unge igen, henvender sig til hovedbestyrelsen i Horne IF – gerne snarest.
Tanken er, at der ikke skal sættes hverken nedre eller øvre alder på i første omgang,
men at træningen skal være for alle, og så ser man hen ad vejen, hvordan spillerne kan
opdeles, hvis der er behov for det.
I første omgang har vi brug for tilbagemelding fra interesserede hjælpere, som
kan kontakte Anita Hansen fra hovedbestyrelsen Horne IF på tlf. 40686008 eller
mail ahansen335.dk@gmail.com
Horne Idrætsforening
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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.
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne og sorterer affaldet, som i år kommer til
at foregå på en lidt anden måde.
Når alt skraldet er sorteret, giver Sogneforeningen en øl/vand. Vi håber, at rigtig mange
vil give en hjælpende hånd.
Affaldsindsamlingen finder sted
onsdag den 27. marts ca. 16 – ca. 18.
I alle dele af sognet vil vi gerne have en person, der
denne dag vil koordinere arbejdet.
Hvis du vil være kontaktperson i dit område, og/eller
gerne vil hjælpe, så:
Tøv ikke – meld jer og tilbyd jeres hjælp!
Tilmelding til Aksel Hansen aksel.hansen08@gmail.com
(tlf. 29860294) senest tirsdag den 22. marts.
Sogneforeningen

Kroketspillerne svinger igen køllerne
Horne IFs kroketafdeling holder opstartsmøde
onsdag den 20. marts klokken 18.00 i Horne Hallen.
Spisning: karbonader med ærter og gulerødder
Tilmelding senest fredag den 15. marts til tlf. 40357270 eller jsaamal31@hotmail.com.
Referat fra ros/ris-møde.
Holdsammensætning.
Evt.
Kroket starter mandag den 1. april klokken 13.30.
Tag selv kop og kaffe med. Udvalget har kage med.
Velmødt
Kroketudvalget

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet
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Er du medlem af Horne Sogneforening..?
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

Næste deadline d. 4. MAJ.

horne-varde.dk
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

BEMÆRK
at
indleveringsdatoerne
for stof til
HORNEPOSTEN
nu kan ses i
aktivitetskalenderen.
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FÅ INSPIRATION TIL PÅSKE
Familie&Fritid tager på aftenbesøg hos Fru Vestkær
tirsdag den 2. april – mødetid ved Brugsen kl. 18.30.
Pris 25 kr. for medlemmer - 50 kr. for ikke-medlemmer
Kom og vær med til en rigtig hyggeaften i Fru Vestkærs fine og
hyggelige lille butik. Det bliver en aften med forskellige smagsprøver,
ny påskeinspiration og mulighed for køb.
Tilmelding til Else Jochumsen på mail jochumsen@bbsyd.dk eller på mobil 29901407
senest den 24. marts

De ældre skal i kirken

Gudstjenesten i maj på Hornelund Ældrecenter er flyttet til kirken.
Alle er velkommen torsdag den 2. maj 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

horneposten@gmail.com
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Foto fra Horne Sogneforenings
generalforsamling på kroen,
omkring 50 deltog ved mødet.
Læs mere andet sted i bladet.

horneposten@gmail.com
Forening plejer sine ledere
Horne Gymnastik og fitness skal den 7. maj til Skjern for at se verdensholdets opvisning, Namuh. Det er et led i foreningens pleje af
ledere og instruktører, en pleje, som også består i en lille erkendtlighed
i forbindelse med gymnastikopvisningen og i form af kurser for at give
dem ny inspiration.
Det fortalte formanden Lene Jensen på foreningens generalforsamling, hvor hun også
glædede sig over, at medlemstallet er stigende. Der er således næsten 100 medlemmer
i gymnastikdelen og cirka 150 medlemmer fra 15 til 80 år i fitnessafdelingen.
Formanden glædede sig over god søgning til både den individuelle træning og holdtræningen i fitness-lokalet.
- Siden maj har vi lagt fitnesslokale til et KOL-hold, og i efteråret kom yderligere et hold
med deltagere med type 2 diabetes og hjerte-kredsløbssygdomme. Det er dejligt, at der
er frivillige, der har overskud til at få sådanne hold i gang, sagde Lene Jensen og konstaterede, ar der også er rigtig god søgning til både børnehold og forældre/barn i gymnastikdelen. Alle gymnastikhold træner i hallen bortset fra et hold i gymnastik/dans, som
er i skolens gymnastiksal.
Formanden, der blev genvalgt til bestyrelsen sammen med Hanne Burkarl, sluttede med
en stille bøn.
- Jeg håber, at der også fremadrettet vil være frivillige, der er interesseret i at være med
til at udvikle mulighederne i vores skønne træningsfaciliteter.
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Horne Idrætspark søger medlem til bestyrelsen
Som medlem af bestyrelsen indtræder du i ledelsen af Horne Idrætspark,
en selvejende institution i stadig udvikling med en årlig omsætning på ca.
2 millioner kroner og 6-8 ansatte, heraf 2 fuldtids, 2.800 m2 under tag og
40.000 m2 udendørs baner med årligt min. 25.000 besøgende.
Idrætsparken håndterer desuden en stor mængde frivillige og betjener såvel foreninger
som sportsudøvere og institutioner i de tilknyttede faciliteter og det tilhørende cafeteria.
Bestyrelsen er bredt sammensat med en variation af personlige kompetencer, der supplerer hinanden i et godt team.
For mere information, kontakt undertegnede på 24 88 58 63
eller email: sorendahlandersen@gmail.com.
Valg af ny bestyrelse foregår på Idrætsparkens generalforsamling.
Med venlig hilsen, formand for Horne Idrætspark, Søren Dahl
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Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse
Der holdes landsindsamling søndag den 7. april.
Vi håber, at mange vil hjælpe os med indsamlingen.
Tilmelding til Bente Dinesen tlf. 21 78 76 55 – Bessie Aggeboe 24 83 72 75.
Vi mødes på Horne Skole kl. 09.30 til orientering, kaffe og rundstykker.
Bessie Aggeboe/Bente Dinesen.
FORÅRS RENGØRING, ”GI EN HÅND” 27 MARTS læs mere side 7

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 21. 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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Så er det igen tid til
Spejdernes gødningssalg
Søndag den 31. marts mellem kl. 10 - 13
kommer Spejderne rundt i Horne by og sælger plænegødning og kalk.
Bor du uden for byskiltet, kommer vi kun forbi, hvis du har forudbestilt.
Bor du i byen, men ikke er hjemme i det tidsrum, vi kommer rundt, kan
varerne ligeledes forudbestilles.
Priser:
15 kg Plænegødning NPK 14-3-15
1 stk. 110 kr.
2 stk. 200 kr.

25 kg perlekalk
1 stk. 50 kr.
3 stk. 120 kr.

Bestillingsseddel til brug ved forudbestilling kan findes på Hornes hjemmeside:
www.horne-varde.dk – Fritid/Spejder

Se Konfirmand liste side 34
Veteraner tager hul på sæsonen
Horne IFs veteraner i fodbold har i foråret
seks kampe på hjemmebane. De begynder
alle klokke 19.00 på Horne Stadion.
15. april Horne – Blåbjerg
23. april Horne – ØB/IF 92
06. maj Horne – Bramming
13. maj Horne - Varde
27. maj Horne – EFB
03. juni Horne - Andrup
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Sogneforeningen er på plads
Horne Sogneforening har afholdt generalforsamling tirsdag den 26. februar
på Horne Kro. 47 medlemmer var mødt op til en god og konstruktiv aften.
Bestyrelsens beretning kan læses på Hornes hjemmeside: www.Horne-Varde.dk.
Til bestyrelsen blev Aksel Hansen genvalgt, mens Hans Chr. Guldager blev valgt i
stedet for Leif Damsgaard, der ikke ønskede genvalg.
Dirk Svensson og Anders Burkarl blev valgt som suppleanter.
Konstitueringen vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter første bestyrelsesmøde.
-mere fra generalforsamlingen på næste side...

Horne IF får penge til indkøb
91.000 kroner – så mange penge har Horne Idrætsforening fået tildelt af
DIF og DGIs foreningspulje for 2018. I alt blev der udbetalt 480.000 kroner
til 13 foreninger i Varde Kommune, og Horne IF var den forening, der fik
det klart største beløb. Det er der en naturlig forklaring på, siger kasserer i Horne IF,
Dora Harck.
- Ideen med puljen er at give de mindre foreninger mulighed for at få del i Tipsmidlerne. Puljen er indrettet sådan, at man kan søge op til 25.00 kroner til hver idrætsaktivitet, vi har. Horne IF er en flerstrenget forening med mange forskellige udvalg, så vi har
kunnet søge til flere idrætsgrene, mens mange af de andre ansøgere kun har en aktivitet.
Pengene skal bruges til specifikke aktiviteter og rekvisitter. Horne IF har blandt andet
søgt og fået penge til nye fodbolde og tøj til fodboldafdelingen, nyt tøj til volleyballafdelingen, rekvisitter til børneidræt og Idræt om dagen samt nye klæder til billardbordene.
- Det er nogle gode penge at få, da vi kan få købt ind af det, vi står og mangler her og
nu, og af de ting, vi ved, vi får brug for i de kommende år, siger Dora Harck.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
14

Fra Sogneforeningens generalforsamling:

Vikingelunden står for tur
2018 blev et godt år for Horne Sogneforening med Trekanten, en
ekstra blomst til blomstrende landsby og en udviklingsplan for den
lille storby, hvor noget er småt, og alt er godt, som de helt store arbejdsopgaver.
Formand Keld Jochumsen konstaterede, at foreningen har holdt lav profil omkring Vikingelunden for ikke at gå udviklingsplanen i bedene.
- Der er mange ideer med i planen til en udvikling af byskoven såsom strøm og vand til
hytten, nye borde-bænke, shelters, bedre parkeringsmuligheder, infoskilte, handicapsti
til hytte og sø, bålplads og blokering af vandsivning fra søen. Der er således nok at tage
fat på, sagde formanden og oplyste, at foreningen har lagt penge til side til nogle af projekterne, da kun jagtforeningen søgte om at få del i de 60.000 kroner, der var til uddeling
fra fonden til byforskønnelse sidste år.
Foreningen har også i år modtager penge fra kommunen til landsbyforskønnelse. Denne
gang drejer det sig om 20.000 kroner, som blandt andet skal bruges til nye træer ved
indfaldsvejene fra syd og vest og skilte i Vikingelunden.
Byskoven er blevet tyndet ud af sognets brændeovnsejere efter anvisning fra Annie
Schrøter, og den er blevet forsynet med bomme for at undgå, at stierne bliver kørt op
ligesom sidste vinter. De, der skal have bil med ind i området, kan få koden til bommene
af Aksel Hansen.
Selv om 2018 var et godt år, var der også bump på vejen. Byportalen fra nord fik smadret glasset, grillhytten fik svedet spærrene, da et hvepsebo åbenbart skulle fjernes med
en gasbrænder, flaget blev brændt af i grillhytten, og der blev tegnet på væggen i toiletbygningen – alt sammen noget, som formanden kaldte irriterende og meningsløst.
Sogneforeningen bød 21 nye borger velkommen med en velkomstpakke og uddelte 18
babypakker til nybagte forældre. Det er lige så glædeligt, som det er ærgerligt, at ”kun”
266 af sognets 506 husstande er medlem af foreningen. Dermed er 53 procent af beboerne medlemmer, og det er syv procent mindre end i 2017.
Snerydningsordningen har 228 medlemmer i Horne og Bjerremose, og den gav sidste år
et overskud på knap 8000 kroner til det samlede regnskab, som endte med et minus på
cirka 13.000 kroner. Kontingentet på 200 kroner for en husstand og 100 kroner for enlige fortsætter dog uændret.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Horne Jagtforening 2019-2020
PROGRAM
11. april: Hjortebane på Måde skydebaner fra 17-20 i fællesskab med Thorstrup.
Der er også mulighed for indskydning denne dag
27. april: Kommunemesterskaber i flugtskydning. (Arrangør Ansager Jagtforening)
4. maj: Feltskydning i militærets øvelsesterræn. (Mail vedr. tilmelding er sendt ud)
11. maj: Skydesimulator ved Varde fodboldgolf fra kl 16 – kl. 18
med spisning. Tilmelding nødvendig til Carsten B. senest d. 1.5.
”Invitation” er sendt pr. mail
13. juni: Flugtskyd. træningsaften i Ølgod kl.18 - 21. Afg. fra Horne Stadion kl. 17:45.
20. juni: Flugtskyd. pokalskydning i Ølgod, kl.18 - 21. Afg. fra Horne Stadion kl. 17:45.
17. aug: Torvedag Sæt kryds i kalenderen, det kan være vi får brug for hjælp til at
sælge fisk om fredagen.
8. sept: Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15. Afgang fra
Horne Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig.
7. dec: Fællesjagt. Mødes Hos Anders Jensen, kl. 9:00. Gratis deltagelse for
nye jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.
Der er i år efterfølgende fællesspisning som nævnt på generalforsamlingen
11. jan 20´: Rævejagt. Mødes på Horne Stadion kl. 9:25.
1. feb 20´: Gule ærter. Mødes på Horne Stadion kl. 9:25. Foren. er vært for gule ærter.
7 . feb 20´: Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00.

www.hornesognearkiv.dk
HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Horne Jagtforening 2019-2020
Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening.
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år.
Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på vores hjemmeside
og på Facebook.
Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med hjemmesiden
www.hornesognsjagtforening.dk samt Facebook gruppen: 6800 Horne Sogns
Jagtforening
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher, så vil I
modtage evt. ændringer.
Bestyrelsen:
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk
Næstformand: Kristian Mortensen – 40 78 33 27 – 6800kristian@gmail.com
Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk
Best. medlem: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com
Foreningens kontonummer: 77801976349

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

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Ny organist er i gang
Rakel Holm er blevet ansat som vikar ved Horne og Thorstrup kirker. Rakel er uddannet
organist, og hun havde sin første arbejdsdag søndag den 3. marts i Horne Kirke. Da
spillede hun til fastelavnsgudstjenesten, hvor der var mange flot udklædte børn i kirken.
Efter børnegudstjenesten gik børnene over på skolen for at tage del i fastelavnsfesten,
som blev afholdt i et samarbejde mellem Horne Menighedsråd og spejderne.

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.
Kontakt os på tlf. 2032 7352 eller 2513 8696 eller på mail horneippost@gmail.com

Sangaften på Hornelund
10. april kl. 19.00-21.00.
Hornelunds Venner

horneposten@gmail.com
Husk at støtte de
sponsorer der
støtter
HORNEPOSTEN

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
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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 ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
19

Lopperne lukker markedet - (måske..)
I denne uge har Lopperne meldt ud, at de lukker for loppemarkedet på Hindsigvej med udgangen af juni, hvis der ikke melder
sig nogle frivillige til at hjælpe med at få det til at køre videre.
Der skal findes en afklaring inden den 1. maj, og jeg håber, at
nogen ønsker, at Lopperne skal køre videre på den ene eller
anden måde. Hvis der ikke findes en afklaring, bliver Loppesalget lukket ned.
Lopperne har i mange år samlet ting ind, som folk ikke længere kunne bruge. Tingene
er blevet solgt, primært første søndag i måneden. Pengene har vi hos KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe haft stor glæde af. Uden disse penge ville vi ikke kunnet have givet spejderbørn i Horne de oplevelser, som de har fået, på de betingelser, som vi
har i dag. Der er blevet samlet omkring 15.000 – 20.000 kr. ind pr. år.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til rose alle jer Lopper igennem tiden for
jeres store indsats. I har alle brugt mange frivillige timer til gavn for os. Vi er jer
meget taknemmelige.
Det vil være et stort tab for os, hvis det ender med, at Lopperne må lukke.
Hvis du har spørgsmål eller forslag til løsning, så hører jeg gerne fra dig.
Venlig hilsen KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe, Anton Peder Nørgård Nielsen tlf.: 2179 7978

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

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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ÆNDRING VEDRØRENDE SKÆRMEN VED BRUGSEN

Materiale til opslag skal sendes til Anders Burkarl på

I liggende A-4 format

infotv@horne-varde.dk

Præmiewhist

Kortene er på
Bordet
i Horne Hallens
mødelokale.
om mandagen i lige uger,
kl. 19.30

Har du set www.horne-varde.dk i dag?
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HORNE
SPEJDERNES
FASTELAVN
2019

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
22

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
23

HORNE

OBS

75 29 90 92

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

Storegade 19
6862 Tistrup
SKO DAMETØJ

HERRETØJ
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Ung uddeler nåede målet ”før tid”
Det var ikke med i Søren Dinesens planer, at han efter overstået HF-eksamen som
21-årig skulle være butikselev i DagliBrugsen i Horne. Han satsede på et eller to års
pause, hvor han skulle tjene nogle penge, inden han skulle i gang med at studere.
Han fik job i både brugsen i Horne og i Tinghøj og gjorde det så godt, at flere kunder
opfordrede ham til at blive elev i brugsen i Horne. Studieplanerne blev lagt på hylden, og i stedet drøftede han kundernes opfordring med uddeler Martin Hansen.
- Han ville gerne ansætte mig som elev. Jeg var et år i Horne, et år i Nørre Nebel og
otte uger på skole og fortsatte som udlært i Nørre Nebel, hvor jeg var afdelingsleder i
både konfekture og slik, mejeri samt frost. Jeg havde allerede dengang besluttet, at
jeg på et tidspunkt ville tilbage til Horne som uddeler. Det var min store drøm, men at
den blev opfyldt så hurtigt, kom lidt bag på mig, siger Søren Dinesen, 23 år, der siden 1. januar har været uddeler i Horne med Martin Hansen på sidelinjen.
- Jeg havde snakket med Martin om mine planer, og i maj sidste år spurgte han mig,
om jeg var parat, hvis planerne for brugsen i Hemmet gik i orden. Jeg behøvede
ingen betænkningstid, men det var jo stadig usikkert, om stillingen blev ledig. Det
blev den, og jeg er faldet rigtig godt til. Det bliver sjovere dag for dag. Jeg nyder virkelig mit arbejde, siger Søren Dinesen, der ikke ser noget problem i, at han nu er
leder for medarbejdere, der er ældre end ham selv.
- Vi snakker om tingene og byder hver især ind med det, vi har. Jeg lærer meget af
dem, siger han.
Han bruger meget tid i brugsen, så når han holder fri, slapper han af. Han har tidligere spillet amerikansk fodbold i Skjern og satser på at komme i gang igen.
Han bor hjemme hos sine forældre, Bente og Viggo Dinesen, så han har ikke langt til
arbejde, men han satser på at flytte til Varde.
Jeg er ved at spare sammen til at kunne flytte
hjemmefra, men det koster en del penge, og
så er det nok også slut med at få vasket tøj og
få mad på bordet, uden at jeg selv skal gøre
noget for det, siger Søren Dinesen, der blev
budt velkommen af kunderne ved en meget
velbesøgt reception den 1. marts.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Horne asfalteres
På kortet, næste side, ses de strækninger, der er planlagt
asfalteret i 2019 og 2020. Kommunen har afventet forsyningsselskabets planlægning af separatkloakering. Den er
kommet nu og viser, at Horne ikke vil blive "ramt" af
separatkloakering foreløbig, hvorfor arbejdet med asfaltering kan gå i gang.
Bump
Som beskrevet sidst er det vedtaget at etablere en række vejbump på Stadionvej, Kirkebakken og Gunderupvej. Der foreligger nu nogle trafikmålinger, foretaget ved de respektive byskilte ved indfaldsvejene. Jeg har ud af de mange tal, vist herunder hvor mange
procent bilister, der kører mere end 10 km for stærkt:
Sted
> 10 km Kommunen vil indgå i et samarbejde med politiet om de nye
Gunderupvej
33% bumps placering og også drøfte en evt. ændring af bygrænseStadionvej
30% skiltenes placering, da dette muligvis også påvirker hastigheHornelund
15% den.
Stig Leerbeck,
Ølgodvej
54%
tlf. 40 43 08 98
GYMNASTIKOPVISNING
I HORNE HALLEN
23. MARTS
Se side 3
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Horne asfalteres
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Fastelavnsfest på Horne skole
Traditionens tro blev der holdt fastelavnsfest for alle på Horne Skole, og
traditionen tro udviste alle en helt fantastisk iderigdom med hensyn til dagens påklædning.

Der blev slået katten af tønden, sunget fastelavnssange og lavet forskellige
konkurrencer. Der blev kåret de sjoveste og mest fantasifulde udklædninger. Til slut blev der spist fastelavnsboller, som vores kære forældre havde
bagt til os. En rigtig hyggelig og dejlig dag.
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Fastelavnsfest på Horne skole

Fastelavnsfest på Horne skole

Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 4. MAJ. horneposten@gmail.com
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Herunder Horne Gymnastikforenings annonce for opvisningen i 1899
Det kostede 25 øre at komme ind og efter opvisningen var der spisning og dans, dette
var dog kun forbeholdt ”Gymnastikkerne” og de ”Indbudne”

SE DAGTILBUD
FRA

PÅ BAGSIDEN

SPORTSUGE
2019
UGE 23
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Husk
”Lopperne” på Hindsigvej 29 har åben den 1. søndag i hver måned kl. 9-12
Følg os på Facebook: Horne-Tistrup spejdernes loppemarked
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Fodboldtræningsstart Forår 2019
Horne-Tistrup-Sig Ungdomsfodbold
Hold/årgang

Træningstidspunkter Træningssted

Træningsstart

U11 piger
årg.2008

Mandag og torsdag
17.30 – 18.45

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

18/3

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

Brug
aktivitetskalenderen her i bladet når du planlægger et arrangement
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fastelavnsfest blev en succes
Det har igen i år været en stor fornøjelse at være med til at holde fastelavnsfest for børn
i Horne og omegn.
Arrangementet er et samarbejde mellem Menighedsrådet og Spejderne i Horne.
Dagen begyndte i Horne Kirke, hvor der blev holdt en børnegudstjeneste. Børnene mødte op udklædte, så det var noget af et skue. Vores sognepræst Finn fortalte en historie
om inventaret i kirken, da det til tider diskuteres hvilket inventar, der er det vigtigste i
kirken. Historien fungerede rigtig godt.
Efter gudstjenesten gik vi alle over på Horne Skole, hvor børnene skulle være med til at
slå katten af tønden. Der blev uddelt præmier til Konger, Dronninger og bedste udklædninger i tre grupper. Herefter kunne alle købe pølser og sodavand. Spejderlederne og de
store spejdere stod herefter for et løb, hvor børn og voksne blev delt op i fire hold, som
skulle gå rundt og løse opgaverne. Alle gik til opgaverne med stor energi og humør. Vi
sluttede dagen af med fastelavnsboller, saftevand, kaffe og the. Det var en rigtig hyggelig dag. Vi vil gerne fra Menighedsrådet og Spejderne sige tak til alle 130 deltagere for
en god dag.
Menighedsrådet / KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe

horne-varde.dk

Fastelavnsfestens vindere
0-5 år:
Konge:
Muligvis en enhjørning
Dronning:
Agnes Østergaard
Udklædning: 1. Marie Korfitz Riber
2. Johanne V. Jørgensen
3. Karl Jepsen
6-8 år:
Konge:
Andreas Hansen
Dronning:
Aja Jepsen
Udklædning: 1. Magnus Svane
2. Aja Jepsen
3. Bertram Pontoppidan
9-14 år:
Konge:
Lukas Simonsen Miehs
Dronning:
Lukas Simonsen Miehs
Udklædning: 1. Cilius Olsson
2. Mie Tradsborg
3. Bjørk Marie M. Mikkelsen
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Konfirmation i Horne kirke
søndag den 5. maj kl. 10.00.
Otte elever fra 7. klasse i Tistrup Skole bliver konfirmeret i Horne Kirke:

Asta Skødeberg Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej 30, Horne
Julie Sønderskov Jørgensen, Stadionvej 42, Horne
Savannah Rosenlund Norup Lindentoft, Krosvinget 7, Horne
Laura Staugaard Linding, Ndr. Bounumvej 22, Horne
Emma Svensson, Stadionvej 24, Horne
Jonas Juul Andersen, Habrehøjvej 6, Horne
Jeff Falk Pedersen, Ølgodvej 15, Horne
Elias Rye Poulsen, Ølgodvej 75, Horne.
Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus lørdag den 4. maj ml. kl. 10-12 og
afhentes af konfirmanden mellem klokken 12.00-12.15.
Kirkens personale påtager sig intet ansvar.

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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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

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

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
Tlf.75 264055
Tlf.52 230085
Tlf.22 511542
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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
MARTS:
18. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil på Hornelund Plejecenter, Pensionistf.
19. kl. 15.30 - 17.00: 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
31. kl. 10-13: Gødningssalg, spejderne i Horne
APRIL:
01. kl. 19-21: Generalforsamling på skolen, arr. Familie & Fritid
01. kl. 00.59: Sidste frist for ansøgning til Fonden til forskønnelse af Horne Sogn
02. kl. 18.30: Påskeinspirationsaften hos Fru Vestkær, 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
07. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne
08. kl. 19-21: Generalforsamling på skolen, arr. Familie & Fritid
10. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
11.
Generalforsamling i brugsen i Nørre Nebel
11. kl. 17-20: Hjortebane på Måde skydebane, arr. Horne Jagtforening
18. kl. 14-20: Påskejagt i brugsen for børn Slutter d. 22 april kl. 20
27.
Kommunemesterskab i flugtskydning i Ansager,
29. kl. 19-21: Generalforsamling på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
MAJ:
02. kl. 14.00: Gudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe på Hornelund
04. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
04.
Feltskydning i militærets øvelsesterræn, Horne Jagtforening
05. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne
08. kl. 19.00: Infoaften med bankospil på Horne Kro, arr. Horne brugs
11. kl. 16-18: Skydesimilator med spisning, arr. Horne Jagtforening
28. kl. 19.00: Cykel-biltur i Horne og Omegn, arr. Horne Sognearkiv
Juni:
02. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne
02. kl. 09.30: SPORTSUGEN starter med morgenkaffe og herefter gadefodbold
13. kl. 18-21: Flugtskydning i Ølgod, træning, arr. Horne Jagtforening
20. kl. 18-21: Pokalskydning i Ølgod, arr. Horne Jagtforening
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Udtrækning af Horne IFs præmiespil
Januar:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.
131,
452,

40,
577,
650,
65,
498,
191,

427,
57,
173,
525,
68,

310,
600, 528, 337, 632, 1,
527, 456, 451,
655, 393, 20, 403, 697, 489, 390, 410,
493, 552, 534, 679, 377, 271, 344, 118,

Februar:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.
382,
155,

616,
159,
587,
269,
239,
618,

453,
27,
36,
630,
465,

144,
316, 339, 121, 480, 522, 352, 40, 653,
275, 521, 371, 313, 503, 544, 327, 99,
15, 376, 415, 4,
104, 243, 322, 674,

MobilePay
Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253

Horneposten deadline 2019
Udgave 364: Deadline 04. maj
udgives 18. maj
Udgave 365: Deadline 27. juli
udgives 10. august
Udgave 366: Deadline 07. september
udgives 21. sept.
Udgave 367: Deadline 02. november
udgives 16. november
REDAKTIONEN:
Bente Jacobsen
Kurt Burkarl
Keld Jochumsen
Leif Sønderskov
Hanne Haaning

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef
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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

Næste deadline d. 4. MAJ.

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

HORNE AUTOVÆRKSTED
Kirkebakken 8
6800 Varde
61 33 54 39
Rasmus Holm Madsen
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
39

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.

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.
40

