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48. årgang                              nr. 364                         maj. 2019 

 

Konfirmanderne er bagest f.v. sognepræst Finn Pedersen, Jeff Flak Pedersen, 

Julie Sønderskov Jørgensen, Elias Rye Poulsen og Jonas Juul Andersen.  

Forrest f.v. Savannah Rosenlund Norup Lindentoft, Asta Skødeberg Hjørngaard, 

Emma Svensson og Laura Staugaard Linding. Foto: Benedikte Hessellund. 

ÅRETS KONFIRMANDER 2019 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Byen er pyntet med blomster 
I forbindelse med den fælles forårsfest for dagplejen, Regnbuen og Myretuen den 9. maj 
blev Horne pyntet med levende blomster. Nogle af blomsterne har børnene selv sået og 
fået til at gro, mens HUBI har sponseret andre og fik i den forbindelse med godt tilbud fra 
Horne Dagli´Brugs. Sogneforeningen har sørget for de blomsterkasser, der er sat op ved 
byportalerne ved indfaldsvejene til byen. 
- Vi har brug for borgernes hjælp til at holde liv i blomsterne. De skal vandes. Tænk der-
for på blomsterne, når vandflasken skal tømmes efter en cykel- eller gåtur, lyder det fra 
børnene og de voksne. 

Prisen for særlig indsats 
I Horne uddeles ”Prisen for særlig indsats” til en person eller flere, 

som på den ene eller anden måde har gjort en forskel i sognet. Det er HIF, HIP og 
Horne Sogneforening, der uddeler pokalen for en særlig indsats ved torvedagen. Det 
er ikke hvert år, at prisen uddeles, men når der er en anledning på baggrund af en 
særlig indsats. 
Emnerne/ kandidaterne kan indstilles af foreninger og enkeltpersoner. Herefter vurde-
res kandidaterne af foreningerne og de sidste års pokalmodtagere. 
Kandidaterne skal indsendes med en begrundelse til Keld Jochumsen.  
jochumsen@bbsyd.dk senest den 1. juli 2019.  

Mandag 27. maj 14.30-15.30 er der Teater i Biblioteksbussen på 
skolen i Horne.  Vi håber, at I vil komme.  Se andet sted i bladet. 

Præmiewhist 

Kortene er på Bordet 
i Horne Hallens mødelokale. 

om mandagen i lige uger, kl. 19.30  

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Forårstur med arkivet... 

Turen går til nye QR-koder 
Når Horne Sognearkiv  
tirsdag den 28. maj inviterer alle 
borgere på en cykel/bil-tur rundt i 
sognet, bliver der fire stop under-
vejs. Tre af dem er forsynet med nye QR-koder – koder, som indeholder stedets historie, 
hvis man scanner dem med mobiltelefonen.  Den 28. maj bliver historierne dog fortalt af 
arkivets medarbejdere. 
Starten går klokken 19 fra p-pladsen ved hallen, og første stop er i Bjerremose, som 
har fået den gamle møllesten tilbage. Den har ”arbejdet” i møllen på Bjerremosevej 93, 
men har i en del år tilhørt Horne Smede- og Maskinforretning. Den er nu placeret på 
hjørnet af Bjerremosevej og Ølgodvej ved den tidligere indkøbsforening. 
Derfra går turen til kirkegårdsdiget, hvor deltagerne kan høre om både runestenen og 
andelsbevægelsen, som tidligt fik fodfæste i Horne Sogn. Sidste stop inden kaffen bliver 
på Anni og Erik Thomsens mark ved Gl. Landevej, nærmere bestemt ved Abrahams 
Dam, hvor tateren Abraham boede i flere år med sin samlever. De boede i en jordhule 
ind i skrænten i mergelgraven, som havde leveret mergel til byggeriet af Nørholm Gods. 
Kaffen bliver nydt i den ”gamle” vikingehytte hos Lene og Mogens Jakobsen. På opfor-
dring af flere deltagere sidste år er det besluttet, at kaffe og kage koster 20 kroner. 

                  SANKT HANS AFTEN 

         i Vikingelunden 
 

    Sankt Hans aften søndag den 23. juni sørger 4H og  
    Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i 

    bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.  
    Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.  

    Pandekager kan bages på små bål. 
    Cirka kl. 20.30 tænder vi det store bål, hvorefter der  

    holdes båltale.  
 

Alle er velkommen.  
4H og Horne Sogneforening 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

TAK 
Tusind tak for den store opmærksomhed ved min                                       

velkomstreception den 1. marts. 
 

Venlig hilsen  
Søren K. Dinesen, Dagli`Brugsen, Horne. 

 
 

Nye tider i Brugsen                                                                        

Nye åbningstider kl. 7.30 – 20.00 Hver dag 

Kalken lod desværre vente på sig…. 
 

Søndag den 31. marts var spejderne rundt i Horne by for at sælge plænegødning og 

kalk. 

Vi fik hurtigt udsolgt af kalk. Det betød, at nogen af jer skulle vente på levering. I enkel-

te tilfælde skulle I vente på både plænegødning og kalk, så vi kunne levere det hele på 

en gang.  

Vi beklager den ulejlighed, som I har haft i den anledning.                                            

Vi vil tilstræbe at gøre det bedre til næste forår. 

Vi vil ønske jer en god sommer i jeres haver. 

Aftenskolen modtager gerne forslag 
Sidste hold i denne omgang i Familie&Fritids Aftenskole er kurset BH/Lingeri-syning den 
30.-31. maj. 
Vi er så småt ved at planlægge den nye sæson, og har du ønsker eller forslag om nye 
kurser, så ring eller mail gerne. 

Ha’ en dejlig sommer. 
Lise og Henriette 

Aftenskolen tlf. 31954269 eller henrietteoghajse@gmail.com 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

 Hornelunds Venner 

11-mands kampe i sportsugen: 
Mandag den 3. juni kl 19:00: Veteran: Horne- Andrup 
Tirsdag den 4. juni kl 18:00: U-13 drenge, Liga 5: HTS- BV Oksbøl 
Tirsdag den 4. juni kl 19:30: U-15 drenge Liga 4: HTS- Ribe BK 
Onsdag den 5. juni kl 19:00: Serie 2: HTS- Skjern GF 
Torsdag den 6: kl 19:00: U-13 drenge Liga 2: HTS- FC Kolding Nord 

Hornelunds Venner kom på plads 

 
Hornelunds Venner holdt generalforsamling den 29. april. Svend Bruun aflagde for-
mandsberetning, og Grethe  
Ladefoged gennemgik regnskabet. Begge dele blev godkendt. 
Anne Marie Anthonsen, Grethe Ladefoged, Svend Bruun og Else Jochumsen var på 
valg, og alle fire blev genvalgt.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Svend Bruun 

Næstformand: Dagmar Kristiansen 

Kasserer: Grethe Ladefoged 

Sekretær: Else Jochumsen 

Medlemmer: Lis Hansen, Hanne Haaning, Anne Maria Anthonsen og Frede Holm.  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Familie &Fritid fik ny formand 
 
Der blev holdt generalforsamling i Familie&Fritid den 8. april.  
Foreningens formand, Mamse Pontoppidan, var på valg og ønskede ikke genvalg. Det 
gjorde heller ikke Dagmar Kristiansen, mens Else Jochumsen var klar til en ny periode. 
Hun blev genvalgt, og de to nye i bestyrelsen blev Bente Dinesen og Susanne Thorbøll. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Bente Dinesen 
Næstformand: Karen Margrethe Madsen 
Kasserer: Ruth Jensen 
Sekretær: Else Jochumsen 
Medlem: Susanne Thorbøll 
Henriette Nielsen leder fortsat Aftenskolen med Lise Jeppesen som kasserer. 
 

Familie&Fritid 

4H har også sommertilbud 
4H i Horne er også aktiv i sommerferien. 

 
Som noget nyt tilbyder 4H ungdoms-madskole for unge i alderen 13-17 år. Det sker i 
uge 27 fra den 1.-5. juli på Horne Skole.  
Mandag den 15. juli er der sommertræf fra kl. 9.00 til 12.00 på Dejgårdvej 12 med 
hygge i 4H klubben og snak med dyrene. Deltagerne kan også være lidt kreative og 
måske lave bålmad. 
I uge 31 er det så de 8-12 årige, der skal på madskole. Det sker på Horne Skole fra 
den 29. juli til 2. august. 
Onsdag den 14. august tager madholdet igen fat, og den 17. august er 4H traditionen 
tro med til torvedagen. 
 
Der må gerne bages til vores bod, siger Jette Poulsen fra Horne 4H. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
                     INFORMATIONER FRA  
          HORNE GYMNASTIK OG FITNESS 
 
Alle vore gymnastikhold har nu afsluttet sæsonen. De fleste med en rigtig god 
opvisning i hallen med opbakning fra det trofaste publikum. Fitness, yoga og  
spinninghold har stort set også lukket ned nu, hvor foråret forhåbentlig viser sig  
fra den milde side. Vi glæder os til at se jer alle igen, når vi starter op i august/
september. Følg med i Horne Posten, der udkommer i august.  
 
Vi har kontortid vedr. fitnessmedlemskaber hver mandag fra kl. 17.00 til 17.30 i 
maj måned.  
I juni, juli og til midten af august kan vi kontaktes via sms på følgende numre, 
hvis man har behov for at købe, slette eller ændre medlemskaber: 
 
Lene Jensen   4025 4977 
Hanne Burkarl  2094 0469 
Berit Gram   2122 6801  
 

Sæson 2019/2020:  
Vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle instruktører eller forældre, der har lyst 
til at hjælpe på de forskellige gymnastikhold. Vi glæder os til at høre fra jer, der kunne 
have lyst til at være en del af et stykke frivilligt arbejde og være med til at få puslespil-
let til at gå op i en højere enhed, så der også i den kommende sæson er gymnastik 
for børnene i Horne. Man bliver selvfølgelig tilbudt kurser, så man er klædt på til op-
gaven.  
 

Bestyrelsesarbejde: 
Vi har de seneste år også manglet et bestyrelsesmedlem, og vi ved også, at der om 
to år er yderligere to medlemmer af den nuværende bestyrelse, der ønsker at træde 
tilbage efter mange års frivilligt arbejde, for at give plads til nye. Vi håber, at der alle-
rede nu er nogen, der kunne tænke sig at komme med som ”føl”. Vi står selvfølgelig 
til rådighed med yderligere oplysninger om, hvad opgaven går ud på. 
 

Rigtig god sommer til alle vore medlemmer.  
 

Maria Højager Ladekjær, Berit Gram, Hanne Burkarl, Lene Jensen  
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    Næste deadline d. 27. JULI. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Affald er også børnenes 
projekt 
Mange børn var med, da Horne 
Sogneforening opfordrede borger-
ne til at give en hjælpende hånd 
med at fjerne affald fra grøftekan-
terne, men for børnene i børneha-
ven Regnbuen er affaldsindsamlin-
gen ikke begrænset til en dag om 
året. De går mange ture og fjerner 
ofte det affald, de støder på under-
vejs. Det samme gør også mange 
voksne, når de enten cykler eller 
går en tur i sognet.                                                                 
Meget af affaldet består af plastic, 
flasker og øldåser, men der er 
også affald, som kræver en trailer. 
På indsamlingsdagen var der såle-
des en stor antenne, en næsten 
antik computer og et par nedslidte 
dæk. 
Topscorer på affaldsbjerget var Mallevej, Overby Mallevej, Strellevvej og Hallumvej med 

69 kilo fulgt af Ølgodvej fra Horne til Asp med 55 kilo og Gunderupvej med 40 kilo. 

 

horne-varde.dk 

horneposten@gmail.com 
REDAKTIONEN: 
Bente Jacobsen 
Kurt Burkarl 
Keld Jochumsen 
Leif Sønderskov 
Hanne Haaning 

 
chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

DER ER BÅL I  

VIKINGELUNDEN 

D. 23. JUNI 

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

               Sognerejse til Berlin 

Denne annonce er for at undersøge interessen for at 

komme på en sognerejse til Berlin fra den 23.-26. 

september 2019. Vi påtænker et samarbejde med An-

sager Turist, som har givet et foreløbigt prisoverslag på 

3850 kroner (ved minimum 40 personer), enkeltværelsestillæg 945 kr. 

Prisen dækker buskørsel, helpension på hele turen, 3 overnatninger i dobbeltværelse, 

guide og nogle entréer. 

I løbet af de to hele dage i Berlin bliver der en byrundtur i bus med dansktalende guide. 

Endvidere skal vi besøge flere kendte steder i Berlin. 

Initiativet er startet i Hodde og Tistrup Sognes menighedsråd, men denne annonce hen-

vender sig også til interesserede fra Horne og Sig/Thorstrup Sogne som led i vort spi-

rende og voksende samarbejde. Det er ikke kun kirkeligt, men også folkeligt, så skulle 

du være interesseret i en spændende tur, hvor vi også skal opleve en masse på fire 

dage, så meld dig til undertegnede - enten på mail eller telefon senest den 22. juli. 

Det er først-til-mølle princippet, der gælder. 

Tilkendegivelse af interesse og tilmelding kan rettes til Ellen Højberg  på             

tlf. 25275668 eller på mail: eogahoejberg@hotmail.com. 

                                   På udvalgets vegne 

                                   Lars Bom Nielsen 

                                   Hanne Østerlund Andersen 

                                   Ellen Højberg 

 
Indsamling Kræftens Bekæmpelse 

 
Søndag den 7. april havde Kræftens Bekæmpelse 

landsindsamling. Der blev i Horne indsamlet 10.985,64 kr. 
I Varde kommune blev der indsamlet ca. 400.000 kr. 
Tak for alle bidrag. Tak til indsamlerne, Horne Skole for lån af lokaler og til             
Dagli`Brugsen for rundstykker med tilbehør. 
Jeg vil også gerne sige stor tak til Bessie og Kurt Aggeboe for den store hjælp,            
I begge giver mig i forbindelse med tilrettelæggelsen af indsamlingen.                       
Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

     Bente Dinesen 

mailto:eogahoejberg@hotmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Bliv kassemedarbejder for en dag..! 
Vil du prøve at stå på den anden side af kassen og bippe varer? Det kan lade sig gøre, 
hvis du møder op i Brugsen med mor, far, bedstemor eller naboen. Så kan du få lov at 
betjene og ekspedere, de varer, I handler. Så kom i Dagli’Brugsen og hjælp Søren bag 
kassen. Det foregår: 

fredag den 21.juni kl. 14 – 18. 
 

Sommeren står for døren og hvis du vil følge med i vores gode tilbud henover somme-
ren, så download COOP’s app, og følg os på Facebook. Vi ses i Dagli’Brugsen – din 
lokale købmand. 
 

Husk at sætte kryds i kalenderen fredag den 30. august,                                      

hvor vi afholder den årlige grillaften ved Dagli’Brugsen. 

 
Horne kan blive en del af noget større 

I forlængelse af HHSTs generalforsamling er vi enedes om nedenstående       
fællesudtalelse:  

Hvordan får vi mere ud af HHST? 
 
Horne er omfattet af HHST-udviklingsråd. Med Thorstrup Skoles optagelse i Trane-
skolerne er der kommet lidt mere substans i sammenhængen. Nu er der noget helt 
konkret, der binder de fire byer sammen på en ny måde! 
Er tiden så ikke inde til, at vi tænker mere i, hvordan HHST kan bruges til at løfte hele 
området til fælles gavn? 
Skal vi have en udviklingsplan for hele HHST? Fælles planlægning af offentlig trafik? 
Fælles stisystem? Fælles markedsføring af grunde og området som helhed?          
Fælles cykelstiplan? 
Skal vi begynde at dele hinandens begivenheder, teltfester, sportsuger, arrangere 
fælles kørsel til og fra disse? 
Mulighederne er mange. Horne er et lille, men velfungerende sogn. Vi kunne være en 
del af noget større. Vil I være med? 

 
Keld Jochumsen 
Per Jespersgaard 

Anton Nørgård Nielsen 
Stig Leerbeck 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                             Børnedag er en succes 
Horne Idrætsforening begyndte i 2018 at arrangere en børnedag i Horne Hallen en 
gang om måneden i vinterhalvåret. Det foregik på den måde, at en lørdag eller søn-
dag formiddag fra klokken 09.30 til 12 kunne børnene kunne lege i hallen, spille bold 
eller gøre, hvad de nu kunne tænke sig. Forældrene var med til at lege med børnene 
og spille med dem. Det blev en større succes end ventet, og tilbuddet fortsætter i år. 
Der var i 2018 44 forskellige børn registreret til disse dage, og i 2019 er det steget til 
63 børn – børn, som bor i Horne, børn, som har tilknytning til Horne og børn, som 
kommer fra andre byer omkring Horne. 
Det koster 20 kr. pr. barn, mens voksne, der følger med et barn, er gratis. 
Der er fri boller og saft til børnene med i prisen, mens der er kaffe/te eller vand til de 
voksne og socialt samvær til alle. 
Horne Idrætsforening søgte i foråret 2018 Varde Kommune om penge, så vi kan ud-
vikle børneidrætten i Horne. Cirka tre måneder senere modtog vi penge til børneidræt-
ten. Vi spurgte forældre, hvad de ville sætte pris på, at vi brugte pengene på, og der 
kom nogle forslag. Det betød, at vi en lørdag formiddag i efteråret 2018 blandt andet 
havde en hoppeborg og en oppustelig rutsjebane i hallen. Det hyggede børn og voks-
ne sig meget med. 
Horne Idrætsforening søgte flere penge i januar 2019, og vi fik igen penge til udvikling 
af børneidrætten. 
Dem har vi blandt andet brugt til indkøb af 16 stk. børnekøretøjer og skumklodser, 
som børnene kan være kreative med. Det hele er blevet afprøvet til stor glæde for de 
små deltagere og deres forældre. 
Horne Idrætsforening vil gerne takke alle børn og forældre, som har bakket op om 
projektet. Vi starter op igen til efteråret, så vel mødt alle sammen. 
 

Med venlig hilsen  
Svend Jensen 

Formand for Horne 

Idrætsforening 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 Veteranerne tæt på ferie! 
 
 Horne IFs veteraner i fodbold har i foråret  

to kampe tilbage på hjemmebane.            
De begynder begge klokke 19.00                  

på Horne Stadion. 
   
27. maj   Horne – EFB 
 03. juni   Horne - Andrup 

 horneposten@gmail.com 

Børnedag er en succes 

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

Borgere og godtfolk mødes igen…………... 
                                                                til Torvedag 

lørdag den 17. august 2019 kl. 9.00 – 12.15 

 

Torvedagen 2019 byder på rundstykker, kaffe, auktion, gadetog, en god handel og hyg-
ge. Det er en dag, hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner, har en helt 
speciel chance for at gøre lidt reklame for deres område. Og vi vil gerne opfordre alle til 
at sætte deres eget præg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra 
festlig. Der vil være mulighed for at tage toget til Vikingelunden fra HORNE Station. 
Der bliver også mulighed for at lege i hoppeborgen, der er åben for børn og barnlige 
sjæle. Vi vil holde auktion ved auktionarius POUL HORSBØL,                                        
tidspunktet følger i næste udgave af HORNEPOSTEN. 
Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at have en stand, hvor der vil være mulig-
hed for at sælge lidt af det gamle legetøj. 

  
Vi mødes  

kl. 09.00 midt på gaden 
til kaffe, rundstykker og morgensang 

Musikken står Bent Poulsen for. 
Kom og vær med til at gøre HORNE synlig, både for gamle Horne borgere, for tilflyttere 
og ikke mindst for kommende borgere. 
Få en sludder med gamle og nye venner, få en god handel og nyd dagen. 
PS. Mange tidligere Horne borgere kommer traditionen tro hjem til Torvedagen, og vi 
kan kun opfordre alle til at invitere familier udefra på besøg i HORNE den 17. august. 
For at bestille stadeplads kan du kontakte Keld Jochumsen: jochumsen@bbsyd.dk 
senest en uge før. 
Torvedagsnøgler sælges fra 1. august 

Torvedagsudvalget 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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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 

Mange gav en hånd til nærområdet 
Onsdag den 27. marts indsamlede 
rigtig mange frivillige Horne-
borgere affald i grøftekanterne i 
hele sognet.  
Der bliver stadigvæk smidt alt for 
meget affald ud af bilvinduerne 
trods det fokus, der i diverse medi-
er er på dette problem. 
Der blev samlet ca. 300 kg af-
fald den dag. Først blev affaldet 
hældt op i en trailer og sorteret, og 
til sidst blev alt vejet og smidt i de 
respektive containere på miljøsta-
tionen. 
 
Det frivillige arbejde blev belønnet med en sodavand eller en øl. 
Stor tak for hjælpen til alle jer, som bakkede op om arrangementet og brugte et 
par timer på at være med til at shine Horne op til foråret og konfirmationen. 
                     Sogneforeningen 

http://www.sanatit.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

SYV STORKE 

Det er dejligt her den sidste dag i april at 
kunne sætte den syvende stork op på 
skolens gavl. Tænk 7 fødsler på 4 må-
neder! Det er i aften Valborgsaften, som 
man tidligere markerede med at brænde 
bål af, -her i Horne markerer vi det med 
en blå stork.  

FOR ANDEN GANG I ÅR…! 

For anden gang i år er glasset slået itu i en af vore byportaler. Denne gang på          
Gunderupvej. Vi bliver nødt til at få hjælp til at få det standset. For det første er der 
en masse bøvl med at få glasset udskiftet, og så er det tilmed ret dyrt. Prisen for et glas 

er 1750 kr., så der skal desværre en del kontingentkroner til at dække udgiften. 
 

Horne Sogneforening 

 

http://horne-varde.dk/n/wp-content/gallery/valborg/P1000538-2.JPG
http://horne-varde.dk/n/wp-content/gallery/smadret-glas/P1000469-2.JPG
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Røde og sorte tal kom på bordet  
Informationsmøde i Brugsen 
 
Der var både røde og sorte tal i spil, da Dagli`Brugsen i Horne orienterede godt 100 
borgere på Horne Kro om 2018. 
De røde tal var årets resultat, nemlig et minus på cirka 104.000 kroner, som dels skyl-
des et stort bidrag til Coop til IT, dels en stor udgift til at få køleanlægget til at klare den 
varme sommer og dels en kraftig prisnedsættelse på mere end 100 varer først på året. 
Danmarks yngste uddeler, Søren Dinesen, 23 år, gjorde klart, at det bliver hårdt i de 
kommende år på grund af stigende IT-udgifter, men både brugs og personale er klar til 
udfordringerne. Direktør Allan Knudsen kunne da også glæde de fremmødte med, at 
Horne Brugs er kommet rigtig godt fra start på 2019. 
– Vi vil i fremtiden byde på flere skarpe tilbud og flere smagsprøver, så det bliver 
en ekstra oplevelse at komme i Brugsen. Vi er også blevet en del af madspilds-
kampagnen og sælger kød, pålæg og brød fra kl. 19-20. Vi har hidtil solgt 60 pak-
ker og har dermed sparet 200 kilo CO2 svarende til en tur i bil fra København til 
Amsterdam, sagde Søren Dinesen og opfordrede kunderne til at holde øje med 
tilbuddene på Facebook. 
Brugsen har 375 medlemmer. Det er en fremgang på syv, og mange af dem havde 
givet et bidrag til en gave til Martin Hansen, der efter seks år i Horne nu lægger 
sine kræfter i Brugsen i Hemmet. 
– Det er med vemod, jeg stopper. Jeg har haft seks gode år i Horne. Jeg har nydt 
dem alle. Jeg er sikker på, at vi har fundet den rigtige mand som afløser. Han har 
allerede vist de rigtige takter, sagde Martin Hansen. 
Keld Jochumsen finder det opmuntrende at læse kundernes vurdering på brugsens 
hjemmeside: fin butik med superservice, fin butik til fem stjerner, hjælpsomt personale, 
der ved, hvad kundeservice er. 
– På siden af bilen fra Brugsen i Nør-
re Nebel står “lidt ud over det sæd-
vanlige”. Vi kan også sige “meget ud 
over det sædvanlige”. Tak til Martin 
for at få vendt nedgangen i Brugsen 
og for at få et ungt team til at fungere 
sammen, sagde han. 
Og derefter kom de sorte tal på bor-
det. De var på bankopladerne, og så 
blev der spillet banko om fine præmi-
er kombineret med vinsmagning af 
italienske vine fulgt af spansk tapas. 
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Brug aktivitetskalenderen her i bladet når du planlægger et arrangement... 

                     

                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

13. juni:  

20. juni:  

17. aug:  

 

 8. sept:  

  

7. dec:  

 

 

11. jan 20´:  

1. feb 20´:  

 7 . feb 20´:  

Flugtskyd. træningsaften i Ølgod kl.18 - 21. Afg. fra Horne Stadion kl. 17:45. 

Flugtskyd. pokalskydning i Ølgod, kl.18 - 21. Afg. fra Horne Stadion kl. 17:45. 

Torvedag  Sæt kryds i kalenderen, det kan være vi får brug for hjælp til at   

sælge fisk om fredagen. 

Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15. Afgang fra    

Horne Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig. 

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 

Rævejagt. Mødes på Horne Stadion kl. 9:25. 

Gule ærter. Mødes på Horne Stadion kl. 9:25. Foren. er vært for gule ærter. 

Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00. 

Horne Jagtforening 2019-2020 

PROGRAM 
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.Fælleshaverne indvier sansesti 
4H og udeskoleholdet fra Horne Skole og SFO slår havelågen op til fælleshaverne 

torsdag den 20. juni kl 15 – 17. 
I forbindelse med ”Åben Have” bliver den nye sansesti indviet. Det sker klokken 16.00. 

Eleverne vil tage jer med rundt i haven og fortælle om årets arbejde i Fælleshaven. 
 

Der vil være saft, kaffe og kage. 
Vi håber, at jer fra sognet, forældre, søskende og dem, I kender,                                  

har lyst til at kigge forbi. 
 

Fælleshaven ligger på den gamle Strangko grund. 
 

Hilsen 4H og Udeskolefolket  
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Husk at støtte de 
sponsorer der  

støtter  
HORNEPOSTEN 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@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 

8 Konfirmander 2019   (se forsiden) 

I år, på dagen for Danmarks befrielse for 74 år siden blev otte unge mennesker konfir-

meret i Horne Kirke. Det er det hidtil mindste hold konfirmander i sognet. Det laveste 

antal var indtil i år 12 i både 2013 og 2007, mens flere årgange i 1970erne var så store, 

at de var delt på to hold, og tilbage i 1930 var der 45 konfirmander. Måske vil bundre-

korden fra i år stå længe. I hvert fald er storken landet adskillige gange på skolens gavl i 

de senere år. Fra 2015 til 2018 var der i alt 59 landinger med 2018 som toppen med 18 

nyfødte, og i de første fire måneder i 2019 er der kommet syv børn til verden. 

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 

mailto:horneposten@gmail.com
mailto:as@farmorsunivers.dk
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Sportsuge 2019 - uge 23 

Så skal vi endnu engang ha’ samlet hele byen og alle generationer til 
Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige 
så stor opbakning til vores arrangementer som de foregående år.  
Grillen vil være tændt flere gange i løbet af ugen. Se planen i programmet. Der kan 
købes pølser/brød, og i teltet kan der købes toast og meget andet  
Igen i år kan der betales med dankort og MobilePay.  
Teltet vil være opvarmet hele ugen.  
Der vil hele ugen være to hoppepuder til fri afbenyttelse. Én for større børn og én 
for de mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at benytte hoppepuderne.  
Flagene vil vaje hver dag i sportsugen ved de fire indfaldsveje til Horne og en stor 
tak til de frivillige, der har påtaget sig dette arbejde.  
 
 
 
 
 
 
I kan læse mere om arrangementerne og  programmet på 
hjemmesiden www.horne.varde.dk eller ved at scanne QR 
koden nedenunder med din mobiltelefon. 
Sportsuge udvalget kan kontaktes på sportsuge@gmail.com 

 

Scan koden ved at åbne kameraet på din telefon, for at følge med i ugen 

Sportsugen på Hornes hjemmeside                   Sportsugen på Facebook 
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Gadefodbold 

Søndag d. 2. Juni 
Kl. 09:30 Traditionen tro starter ugen med morgenkaffe og rundstykker, som kan 
  købes af Horne Hallens Cafeteria 
Kl. 10:30  Gadefodbold - fri entré 
Kl. 14:30 Rafleturnering 

Baren  09:30 - 20:00 
Grillen  11:00 - 15:00 
Tombola 10:00 - 14:30 

Som en mangeårig tradition skyder vi sportsugen i gang med 
gadefodbold. Kom og støt op om denne dejlige familietradition, 
enten som aktiv udøver eller heppende tilskuer. 
Horne Tømrerforretning har sponseret 4 flotte gaver til 1.- 2.- 
3.- og 4.pladsen 
Som der plejer, vil det før gadefodbold være muligt at få sin morgenkaffe og rund-
stykker i teltet. Det kan købes af Ulla og Horne Hallens Cafeteria.  
 
 
 
 
 
Vi rafler poker, og der vil ligge spille-
regler på bordene. 
Ca. 1 time før, vi starter turneringen, vil det være muligt at varme lidt op. 
Startgebyr er 30 kr., og der vil selvfølgelig være flotte præmier til de 4 bedste og en 
vandrepokal til årets raflekonge / dronning, som sidste år blev Kristina Riber. 

Rafleturnering 

Mandag d. 3. Juni 
Kl. 19:00 Veterankamp Horne IF—Andrup (fri entré) 

Baren  18:00 - 22:00 
Grillen  18:30 - 21:00 
Tombola 18:00 - 21:00 
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Tirsdag d. 4. Juni 
Kl. 17:30 Udlevering af bestilte billetter 
Kl. 18:00 Grillaften med helstegt pattegris sidste tilmelding mandag d. 3. juni 
Kl. 19:30 Sponsorløb - Land mod By 
Kl. 18:00 U13 drenge Liga 5 (HTS - Oksbøl)  
Kl. 19:30 U15 drenge Liga 4 (HTS - Ribe) 

Baren  17:00 - 24:00 
Grillen   Lukket 

 
Tag hele familien med en tur til Sportsugen og und-
gå at lave aftensmad denne dag. Vi har igen i år 

fællesspisning med helstegt pattegris, til kun 100,- pr. person - en dejlig og afslap-
pende aften.  
Efter fællespisning vil vi rykke udenfor, og se sponsorløbet, Land mod By. 
Martin Lund Hansen sponsorer både grisene og grill i år. Tusind tak til Martin og til 
Jørgen Østergaard, som har sponsoreret tilbehøret fra Flensted.  
Der er plads til max 200 i teltet, så det er derfor først til mølle 
Tilmelding kan ske allerede nu og senest man. D. 3. juni på følgende måder: 

sportsuge@gmail.com, tavlen i teltet i løbet af ugen eller på Hornes hjemmeside 
Husk selv at medbringe egen service 

Det koster kun 100,- og billetten betales i indgangen 
 

Efter grillaftenen kl. 19:30 vil vi holde det årlige spon-

sorløb. Denne gang dog ikke på spinningscykler, men i 

for af en dyst mellem land og by. Vi har samlet nogle, som er klar på at kæmpe for 

deres område. Både firmaer og privatpersoner kan sponsere et beløb, som vil gå til 

Horne Idrætsforening, og støtte lokalsporten i Horne. Sponsoraterne fra denne 

aften går til Horne IF, hvor det både er børn, unge og ældre, som kan få gavn af 

det i forbindelse med de mange aktiviteter, der foregår i Horne IF. 

Grillaften 

Forsættes... 

Sponsorløb Land mod By 
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Tombola 

Vi har igen i år samlet en masse fine sponsorgaver sam-

men, som du har mulighed for at vinde i løbet af ugen. 

Lodder kan købes i baren, og der er åbent indtil gevin-

sterne er væk.  

Der vil være en liste med sponsorer til tombolaen i teltet hele ugen. Tusind tak til 

alle som har bidraget. Hele overskuddet går til lokalsporten i Horne, og det er fanta-

stisk med støtten. 

Vil du have lyst til at støtte med tombolagaver, men du ikke er 

blevet spurgt, kan du inden Sportsugen henvende dig til en fra 

udvalget. Det er svært for os, at spørge alle, og der ligger et 

stort arbejde bag - så vi hører gerne fra dig! 

VI håber derfor at I vil komme på stadion og se land mod by. Der vil være 5 perso-

ner fra landet og 5 personer fra by som skal dyste mod hinanden i 3 forskellige opga-

ver. Opgaverne eller udfordringerne er nøje tilrettelagt til at være publi-

kumsvenligt og med garanti for nogle gode grin. Hovedemnet for de 3 

udfordringer bliver:  

 (1) Ræs, (2) Paratviden, (3) Styrke og hurtighed 

Vi garanterer sjove og spændende udfordringer, hvor deltagerne bliver 

udfordret og måske ofre for et godt grin til publikum. Ulla speaker til arrangementet, 

og hun har lovet at bidrage til underholdningen. Vi ses til en sjov og spændende 

HORNE DYST!  

Forsat... 
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Børnedag 

Onsdag d. 5. Juni (Grundlovsdag) 
Kl. 13:30 Børnedag (gratis) 
Kl. 14:30 Spejderne og 4H kommer med til børnedag 
Kl. 19:00 Fodboldkamp Horne - Skjern entré 20,-under konfirmationsalder, gratis) 

Baren  13:00 - 22:00 
Grillen  18:00 - 21:00 

Igen i år prøver vi at lave en dag for de yngre, hvor der vil være diverse arrange-
menter. Det vil være nogle opgaver der skal klares, og vi håber mange møder op 
denne Grundlovsdag, for at være med. Fra kl. 14.30 vil spejder og 4H være at 
finde på pladsen . Alle er velkommen, så tag gerne forældre, søskende, bedste-
forældre og venner med til en sjov dag. Det er gratis at være med. 

 

Ta’ til Banko i Horne Hallen og støt lokalsamfundet imens 

du kan vinde kontante præmier. Ved at gå til bankospil, bi-

drager du derigennem til kulturens fremme. Så kom en tur til 

Banko, og måske I kommer hjem med flere penge end I kom med. 

Der er for resten banko i Horne Hallen hver torsdag, hele året.  

Torsdag d. 6. Juni 
Kl. 19:00 Banko i Horne Hallen 

Baren  18:00 - 22:00 
Grillen  19:00 - 21:30 

Banko i Horne Hallen 
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Jørgen Skouboe Nak & Æd 

Fredag d. 7. Juni 
Kl. 09:30 Idrætsdag for skolen 
Kl. 18:30  Foredrag med Jørgen Skouboe fra Nak & Æd 
Kl. 20:45 Fodbold i teltet 

Baren  17:00 - 01:00 
Grillen  17:00 - 18:30 
Grillen  20:00 - 22:30 

 
Fredag i Sportsugen gæster Jørgen Skouboe Møller Horne og fortæller om sit 
arbejde med programmet Nak & Æd og om hans holdning til jagt i teltet.  
Hvorfor hedder det Nak & Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der så man-
ge der kigger med? Det og meget mere får I svar på i Jørgens foredrag.  
Efter pausen fortæller Jørgen om jagten på Nordens vildt og om mødet med vores 
Nordiske brødres jagtkultur. 
Jagten på White Tail i Finland var en jagtform Jørgen aldrig havde drømt om. 
På Svalbard skød han en Remmesæl midt i isbjørnens spisekammer og i Grønland 
frøs det minus 38 grader, da han endelig stod overfor Moskus oksen. 
Vi skal også høre om jagten på Urfuglen i Sverige, Rensdyret på Island, Mallemuk-
ken på Færøerne og om fiskeriet efter Helleflynder på Lofoten der ligger 350 km 
ude i Norskehavet. Du kan bestille billet på hjemmesiden, på mail eller i teltet. 

75,- 
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Volleyballstævne 

Lørdag d. 8. Juni 
Kl. 11:00 Volleyballstævne for mix 
Kl. 14:00  Skomagerturnering 
Kl. 14:00 Jubilæumskamp 
Kl. 17:30 Kassen åbner til fest i teltet Frist for tilmelding onsdag d. 5 juni. 

Baren  13:00 - 02:00 
Grillen  14:00 - 16:00 

I forbindelse med Sportsugen i Horne arrangerer Horne IF 

volleyball et mini stævne for mix-hold. Tilmelding og evt. 

spørgsmål til Holm Lykke Jensen. Læs mere på hjemmesi-

den 

      Skomager turnering 
Igen i år er der skomagerturnering. Alle er velkommen 

lige meget, om man er rutineret eller amatør i denne form 

for billard. Der vil selvfølgelig være folk som gerne fortæl-

ler regler osv., hvis man har brug for det. Der vil være 

præmier til finalebordet. 

Igen i år afslutter vi Sportsuge med en god fest i teltet. Pris for hele aftenen inkl. 

forret og hovedret er kr. 175,- Maden leveres af Horne Kro som buffet. I år leverer 

4 mands bandet ”Udenfor Sæsonen” musikken , og de garanterer en festlig aften 

i deres selskab. Vi håber rigtig mange vil komme til festen, så vi kan få afsluttet 

sportsåret med manér                MERE NÆSTE SIDE……... 

Teltfesten 
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Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør 
Morgenkaffe 

09:30 
Fodbold 

19:00 

Grillaften 

18:00 

Børnedag 

13:30 

Banko  

19:00 

Idrætsdag 

09:00 

Skomager 

14:00 

Gadefodbold 

10:30 
 Land mod 

By 19:30 

Fodbold 

19:00 
 Jørgen 

Skouboe 

Jubi-

læumsfodbold 

Rafleturner-

ing 14:30 
    Fodbold 

20:45 

Volleyball 

11:00 

      Fest i teltet 

18:00 

Sportsuge 2019 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding på sportsuge@gmail.com, på 

hjemmesiden eller på tavlen i teltet 

Onsdag den 5. juni er sidste frist 

for tilmelding. 
Medbring selv service 

 

Vi håber, at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi 

kan få en festlig uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.  

 

Har I spørgsmål eller andet, kan I skrive til os på: sportsuge@gmail.com 

 

Sportsuge-udvalget: Jakob Vig Nielsen, Klaus Henneberg, 

Steffen Ditlevsen, Mads Jeppesen, Simon Burkarl og Jonas Riber. 

Se mere info på horne-varde.dk 

FESTEN fortsat 
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OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

 

HORNE 
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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 

      Fru gymnast fik æresnålen 
Der er gymnaster, og så er der                         

Lene Jensen Hansen. Hun har om nogen sat 

præg på gymnastikken lokalt som på amtsplan, 

siden hun som 15 årig hoppede ind på gymnastik-

gulvet i Outrup. Hun har gjort en kæmpe indsats 

som gymnast, instruktør og organisatorisk, og den 

indsats er den nu 59-årlige Lene blevet takket for med DGI Sydvests æresnål. Hun fik 

den overrakt på områdeopvisningen i Oksbøl, og hun blev også hædret på den lokale 

opvisning i en fyldt Hornehal. 

Ingen behøvede på forhånd at sikre sig, at hun ville være til stede i hallen. Hun har kun 

meldt afbud til en lokalopvisning i de 21 år, hun har været formand, og hun havde da 

også selv et hold på gulvet, nemlig et hold med 30 børn. 

Efter et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole i 1977-78 vendte hun tilbage til Outrup 

som aktiv gymnast, instruktør og formand i 10 år, inden hun i 1990 flyttede til Horne. 

Hun meldte sig straks ind i gymnastikforeningen og blev i 1998 formand, en post hun 

stadig bestrider. Hun har været med til at starte juniortræningsholdet i 4. hovedkreds, 

været med i Område Varde siden 2002, er medlem af Idrætsrådet i Varde Kommune og 

aktiv overalt, hvor gymnastikken har brug for hende ved små og store arrangementer 

såsom Landsstævnet 2013 i Esbjerg og et stort juniorstævne i Herning i 2012. 

Hendes motto er: det finder jeg lige ud af, og det bliver så skrevet ned på en af de utalli-

ge gule post-its, som udgør hendes analoge harddisk. Og hun finder ud af det, da hun 

gerne tager nye opgaver på sig og efter 44 år i gymnastikkens verden stadig kan både 

begejstre og begejstres. 
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     Børnene fik nyt legetøj 
 
HUBI, støtteforeningen for Hornes Unge- og Børneinstitutioner, har uddelt midler fra 
julekalendersalget. 
Mandag den 11. marts var repræsentanter fra HUBI forbi dagplejerne og børnehaven 
Regnbuen, som fik henholdsvis motoriklegetøj, cykler, spil og nye puslespil. 
Alt blev straks taget i brug af glade og begejstrede Horne-børn.  
Tak til lokalsamfundet for opbakning til HUBI og TAK til institutionerne for jeres 
daglige arbejde og engagement for og med vores børn.  

Læs mere om 
HUBI  

på         
horne-varde.dk 
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Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

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

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 

 

mailto:hephorne@gmail.com
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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HUSK             
VEDRØRENDE SKÆRMEN VED 

BRUGSEN 

Materiale til opslag skal    
sendes til Anders Burkarl på     

infotv@hornevarde.dk 
   

 I liggende  
A-4 format 
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SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN 

PÅ BAGSIDEN 

www.hornesognearkiv.dk 

Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 
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Horne Idrætspark går i hundene! 
I weekenden den 3.-4. august kommer 2500 hunde fra både ind- og 
udland til udstilling på Horne Stadion, og de bliver fulgt af flere tusinde 
mennesker. Det bliver det hidtil største arrangement for Horne Idræts-
park, og Thorkild Lindvig fik da også masser af ros på HIPs generalfor-
samling for at have fået den kontrakt i hus. 
Formanden Søren Dahl kunne se tilbage på et rigtig godt 2018 - et år 
med masser af aktivitet både ude og inde, nye borde med tilskud fra 

sogneforeningen, juletræsfest med 650 deltagere, børnedag med 350 elever og 60 lære-
re fra Horne-Tistrup Skoler, basar, togudstilling, nyt tag på klubhuset og hjælp med salg 
af øl og sandwich ved Tall Ship Race i Esbjerg. Det gik så godt i Esbjerg, at der var bud 
efter hjælp til en musikevent i Holstebro, hvor der blev solgt 4700 sandwich. 
- Vi skal hjælpe med tre events i år i henholdsvis Odense, Middelfart og Holstebro, og da 
får vi brug for 10-15 unge mennesker hver gang, sagde Søren Dahl og slog fast, at Id-
rætsparken er klar til fremtiden. 
- Med Ulla i køkkenet, Thorkild som halinspektør og Holm på pengekassen er vi særde-
les godt kørende. Bedre rustet til fremtiden bliver vi ikke. 
Regnskabet viste et overskud på 233.838 kroner, hvilket betegnes som meget tilfredsstil-
lende. Med i regnskabet er ekstraordinære indtægter på i alt 140.000 kroner fordelt på 
Tall Ship Race, energitilskud vedrørende byggeri i 2016 og tilskud til indkøb af borde og 
stole. 
Der kom et nyt medlem i bestyrelsen, da Allan Nymark ikke ønskede genvalg. I stedet 
blev Anders Burkarl valgt, mens der var genvalg til Frede Holm og Bertil Holm. Bestyrel-
sen har konstitueret sig med Søren Dahl som formand og Bertil Holm som kasserer, 
mens Frede Holm, Jørgen Lund og Anders Burkarl er menige medlemmer. Til revisor 
genvalgtes PWC. 
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Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 27. JULI.  horneposten@gmail.com  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 

Fodplejen i Horne 
En fodbehandling er 

sund for krop og sjæl. 
Fødderne skal bære 

dig gennem hele livet. 

 
 
 
 

 
 

Send sms eller ring mig op, indtal navn og jeg kontakter dig, hvis ikke jeg 
har mulighed for at tage telefonen.  

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

P.S. Der udstedes gavekort  

Har du lyst til en fodbehandling?  

Husk, at drabscheferne kommer til Horne den 26. oktober 
Sæt x i kalenderen. 

Kom og oplev nok landets mest erfarne drabschefer og hør en spændende fortælling om 
nogle af Danmarks største mordsager såsom Amager-sagen. 
Vel mødt fra ”De 4 Menighedsråd”, Hodde – Thorstrup – Tistrup og Horne.  
Læs mere herom i næste udgave af Horne Posten.  
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KIRKETIDER  2019 

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

Fredag 17. maj 

Søndag 19. maj      

Søndag 26. maj 

Torsdag 30. maj 

Søndag 02. juni 

Søndag 09. juni 

Mandag 10, juni 

Søndag 16. juni 

Søndag 23. juni 

Søndag 30. juni 

Søndag 07. juli 

Søndag 14. juli 

Søndag 21. juli 

Søndag 28. juli 

Søndag 04. august 

Søndag 11. august 

Søndag 18. august 

Søndag 25. august 

10.30 

10.30    

 09.00   

10.30  

09.00 (Lars Bom) 

10.30 

09.00 

10.30 

Ingen  

 09.00  

Ingen 

09.00 (Lars Bom)  

Ingen 

10.30 

Ingen 

10.30 

 09.00 

14.00 

Bededag 

4. søndag efter påske 

5. søndag efter påske 

Kristi Himmelfartsdag 

6. søndag efter påske 

 Pinsedag 

2. pinsedag 

Trinitatis søndag 

1. søndag efter trinitatis 

2. søndag efter trinitatis 

3. søndag efter trinitatis 

4. søndag efter trinitatis 

5. søndag efter trinitatis 

6. søndag efter trinitatis 

7. søndag efter trinitatis 

8. søndag efter trinitatis 

9. søndag efter trinitatis 

i Tambours Have 
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Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

  

DATOEN FOR  
HØSTFESTEN  

ER FASTSAT TIL DEN 
28. september 2019 

SPORTSUGE 

2019 

UGE 23 
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AKTIVITETSKALENDER 2019  

 

MAJ: 
27. kl. 14.30: Teater i biblioteksbussen ved Horne Skole 
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 gadefodbold 
13. kl. 18-21: Flugtskydning i Ølgod, træning, arr. Horne Jagtforening 
20. kl. 18-21: Pokalskydning i Ølgod, arr. Horne Jagtforening 
20. kl. 15-17: Åben have i fælleshaverne, arr. 4H og Udeskoleholdet 
20. kl. 16.00: Indvielse af sansesti i fælleshaverne, arr. 4H og Udeskoleholdet 
21. kl. 14-18: Bliv kassemedarbejder for forældres indkøb, arr. Dagli’Brugsen Horne 
23. kl. 19.00: Sankt Hans Fest i Vikingelunden, grillen tændes, bålet tændes kl. 20.30 
                     arr. Horne Sogneforening og 4H 
 
JULI: 
01.                 Frist for at indstille kandidater til prisen for særlig indsats 
01.-05:           Madskole på Horne Skole for 13-17 årige, arr. 4H Horne 
15. kl. 09-12: Sommertræf Dejgårdsvej 12, Horne, arr. 4H Horne    
 
AUGUST: 
14.                  Madholdet begynder, arr. 4H Horne 
17. kl. 09-12.15: Torvedag i Horne By, arr. Torvedagsudvalget 
30.                  Grillaften på p-pladsen, arr. Dagli’Brugsen Horne 

                - du kan også finde Horne på                                               

 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. 
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MobilePay 
Til Horne Idrætsforening  

skal ske til  
betalingsnummer  

56253  

 

Udtrækning af Horne IFs  præmiespil   

horneposten@gmail.com 

Horneposten deadline 2019 
Udgave 365: Deadline 27. juli                    udgives 10. august   
Udgave 366: Deadline 07. september       udgives 21. sept. 
Udgave 367: Deadline 02. november        udgives 16. november 

15 43 45 51 53 63 100 159 240 262 308 

326 337 437 446 460 489 493 497 514 573 583 

593 594 598 604 605 616 661 672 677 686  

Marts: 
300 kr. nr.   478 
200 kr. nr.   284   389 
100 kr. nr.   317   529   591 
 50  kr. nr. 

65 84 116 121 145 189 208 246 272 302 305 

310 347 352 357 358 493 505 554 556 558 573 

579 601 606 618 626 642 655 669 690 696  

April: 
300 kr. nr.   557 
200 kr. nr.   171   216 
100 kr. nr.    40    322   616 
 50  kr. nr. 

mailto:horneposten@gmail.com
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             Næste deadline d. 27. JULI.  

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 

HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

mailto:hephorne@gmail.com
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7.30 - 20 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage 

fra  
 

   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. 


