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48. årgang                              nr. 365                         aug. 2019 

 

Flagene var hejst, og bilerne kom i en lind strøm til               

Horne Idrætspark med hunde fra hele Norden og lidt til.  Inden 

weekenden var omme var cirka 1800 hunde af 202 forskellige 

racer blevet bedømt, og et par tusinde hundeejere og tilskuere 

var serviceret af Horne Idrætsparks mange frivillige. - Alt har 

været perfekt, så vi kommer gerne igen, lyder det fra stævnele-

delsen. 
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Torvedagen udvikler sig 

Noget er nyt, og noget er gammelt, men alt er, som det skal være, 
når Horne inviterer til torvedag. Det sker 

lørdag den 17. august kl 09-12.15. 
 

Traditionen tro åbner torvedagen med morgenkaffe og rundstykker klokken 09.00, og her 
bliver borgerne mødt af en overraskelse. 
Når morgenkaffen er færdig, åbner en masse boder, og igen i år har mange private, for-
eninger og virksomheder sat sig på en stand for at sælge, snakke og præsentere sig selv 
og sine produkter. 
Jørgen Østergård er konferencier og sørger for at holde deltagerne orienteret om, hvad 
der sker på standene, og Bent Poulsen sørger for den musikalske underholdning. 
Børn og barnlige sjæle kan hygge sig i hoppeborgen, og det lille tog køre igen i år ud fra 
Horne Station til Vikingelunden. Torvedagsudvalget har siden 1. august solgt nøgler, og 
de nøgler, der åbner låsene på brættet, bliver konverteret til en fin gevinst. 
For tredje år i træk er der auktion, men i år skal den store hammer i brug. Der er således 
indleveret mange værdifulde effekter, og torvedagsudvalget håber, at mange tidligere og 
nuværende Horne-borgere samt andre interesserede får lyst til at deltage. 
Det er igen Poul Horsbøl, der styrer auktionen, som går i gang klokken 11. Følgende 
numre er under hammeren: 

1: Græstrimmer Bosch accu Batteri, lader, 9 stk. ekstra skærer. 

2: 2 rygsække. 1 stk. North Face og 1 stk. Haglöfs 

3: 1 stk. maleri af Lotte Andersen (90x70 cm.) 

4: 1 stk. 7 gears herrecykel 

5: 1 stk. 30 cm. høj Caravaggiolampe fra Elgården, værdi ca. 3000 kr. 

6: 1 stk. maleri af Lotte Andersen (120x60 cm.) 

7: 1 stk. 45 cm. høj Caravaggiolampe fra Elgården, værdi ca. 4000 kr. 
 
8: HTH udstillings-modeller, værdi 10-12.000 kr 
3x underskabe, alle 60 cm i bredden 
Bordplade, 1cm tyk, grå med sorte nister 
Massiv skureliste i aluminium  
Sokkel, hvid eller alu 
Skuffe-fronter med integrerede greb (model 2100) 
FOTO AF AUKTIONS NUMRENE PÅ NÆSTE SIDE………. 
 
Er man interesseret i at se skabene inden auktionen, kan man kontakte Hans Guldager 
24841025 eller Aksel Hansen 29860294 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 
 
 
 

HØSTFEST 2019 
Lørdag den 28. september 2019 kl. 18.30 – 01.00 

i Horne Hallen 
 

afholder vi den årlige høstfest, som er for alle,  
der har lyst til en festlig aften i byen med naboer, venner og andet godtfolk.  

Det bliver John Thomsen fra Lervad der leverer glad musik denne aften. Så kom og få 
en hyggelig aften og få rørt kroppen.  

 
HUSK: at reservere bord senest den 21. september på tlf.  7526 0352 
HUSK: at medbringe service og bestik  
Maden kan bestilles i Horne Hallens Cafeteria -7526 0352 eller på  
Horne Kro. 7526 0019 – Se annoncer andet steds i bladet.  
 

Mad og drikkevarer må gerne medbringes.  
Drikkevarer kan selvfølgelig også købes i baren.  

Grillen er tændt når festen slutter.  
 
Arrangør: Høstfestudvalget, der  består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Hus-
mandsforeningen, Idrætsparken, Gymnastik og Fitness, Idrætsforeningen og Sognefor-
eningen.  

Reklame på www horne-varde.dk 
 
 
Lokale erhvervsdrivende kan få gratis reklame og, eller kontaktoplysninger på Hornes 
hjemmeside: Horne-Varde.dk erhvervssiden  
                                                                        Kontakt webmaster@horne-varde.dk 
 
I øvrigt opfordres der til, at man løbende sørger for at få opdateret sine oplysninger på 
siden….. formandslister, bestyrelser osv. 
 

mailto:webmaster@horne-varde.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

    HØST FEST menu fra Horne hallens cafeteria 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pris 150,- kr 
Bestilles senest tirsdag den 24 sept. på 20327352 eller 25138696 

Venlig hilsen  Ulla Lindvig 

Forret 
Tarteletter m høns i asparges 

Tun mousse 
Skaldyrssalat 

Melon m skinke 

Hovedret 
Kalveculotte 

Chili vanilje marineret skinke 
Kylling panang 

Provence kartofler 
Små pandestegte kartofler 

Rødvinssauce og chillisauce 
Bønnesalat m pistacienødder 

Skovmandssalat 
Flutes og smør 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pris 150,- kr. 
Bestilles senest onsdag den 25 sept. på  7526 0019 eller hornekro@hotmail.com 

Med venlig hilsen  Jeanette og René Cassøe 

Forret: 
Røget laks med estragon, tomat og avocadocreme 

Blinis med hønsesalat 
Røget ørred med salat 

Trout devilled eggs med tigerrejer 

Hovedret: 
Peber oksemørbrad 

Fyldt nakkefilet 
Kyllingebryst alala 

Dertil serveres diverse lækre tilbehør 

HØST FEST menu fra Horne Kro 

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

                     HUSK HUSK HUSK 
 Jagtforeningen kommer rundt i hele sognet 
 fredag den 16. august fra kl. ca. 15.30 
 (dagen før Torvedagen) 
og sælger friske rødspætter, direkte fra auktionen i Hvide Sande.  

Ved evt. forudbestilling ring da til Claus Holse på 26853320 

Så sid klar ved døren, vi kommer og ringer på. 

Mvh Horne Sogns Jagtforening 

 
Hornelunds Venner 

             

   

inviterer sognets pensionister til 
HØSTFEST i Horne Hallens mødelokale 

onsdag den 18. september kl. 18.00 
 
Pris pr. person: 135 kr. for hovedret, dessert samt kaffe og småkager. 
Drikkevarer betales derudover til Ulla Lindvig denne aften. 
Underholdning ved: Familien Olesen 
 
Tilmelding senest fredag den 11. sept. i postkassen på Hornelund 
eller til Svend Bruun tlf.  81 71 43 66  
eller Grethe Ladefoged tlf. 24 45 88 30        
                                                                         Venlig hilsen Hornelunds Venner 

Sangaftener på Hornelund 
 

Datoer for sangaftener i 2019/2020 er følgende: 
9. oktober – 13. november – 11. december – 8. januar – 12. februar – 11. marts  
Vi håber, at rigtig mange vil møde op og synge med.   

                                                                                       Hornelunds Venner 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Horne Kro rafler om priserne 
Horne Kro er også i år med på Torvedagen lørdag den 17. august. 

Programmet er: 
Kl. 09.00: Fortovsbaren åbner, og vi rafler om prisen på øl indtil kl. 11.00. 
Kl. 12.00: Mad kan købes. 
Menuen er: helstegt pattegris og Ringridderpølser med diverse tilbehør. Spis alt, hvad du 
kan for 125 kroner (børn 0-3 år gratis, børn 3-12 år 50 kr.). Snackkurv med kinaruller, 
løgringe, chili cheese tops og nachos: 50 kr. 
Kl. 12-18: Live musik i Krohaven med Spor 2 
Kl. 17-19: Happy hour på shots. 
Vi glæder os til at se jer. 
Venlig hilsen 
Jeanette og Rene 

 horneposten@gmail.com 

  Æblepressedag   
 
på Dagli’Brugsens P-plads – se den endelige 
dato på Sogneforeningens stand på Torveda-
gen. 
Vi står klar med frugtkværn og frugtpresser i tidsrummet  
     kl. 14.30 – 17.30 
Kom med æbler fra egen have og få dem presset til juice!  
Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs. Eventuelle 
stødpletter og/eller andre større pletter skal være skåret væk.  
Emballage til juicen kan købes 
                        Horne Sogneforening 

mailto:horneposten@gmail.com
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    Næste deadline d. 7. SEPT. 

Dagli`Brugsen er med på Torvedagen 
 
Dagli’Brugsen og butiksrådet vil igen i år deltage ved årets Torvedag. Der vil være 
knaldtilbud i vores Pop-Up Shop foran Brugsen, hvor man vil kunne gøre et godt 
køb til en god pris. 
 

KONKURRENCE: VIND BELØBET PÅ DIN BON 
 

Når du har handlet i Brugsen i ugen op til Torvedag, kan du aflevere din bon i 
Brugsen og deltage i konkurrencen om at vinde beløbet, du har handlet for, på et 
gavekort til Brugsen. For at vinde, skal man være til stede på torvedagen, når vin-
derne bliver offentliggjort af årets konferencier. Det vil foregå ca. kl. 11. 
Vi glæder os til at se jer og få en snak når byen samles på denne festdag. 

Hilsen Søren & Butiksrådet 

Nyt fra menighedsrådet: 
 
Lørdagsdåb: 
Der er mulighed for at afholde lørdagsdåb den 14. september 2019 kl. 10:00 i   
Horne Kirke. Tilmelding til sognepræst Finn Pedersen senest en måned før. 
 
Friluftsgudstjeneste: 
Den 25. august 2019 kl. 14:00 afholdes der friluftsgudstjeneste i Tambourshave. 
Alle er velkomne. 
 
Højskoledag: 
Husk Højskoledagen i Horne den 26. oktober 2019 med foredrag af drabscheferne. 
Mere information senere. 
 
Torvedag: 
Horne Menighedsråd vil være til stede på Torvedagen den 17. august 2019 med en 
stand. Der vil være mulighed for at deltage i en konkurrence med fine præmier. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Pensionister går travl sæson i møde 
 
Der er ikke mindre end 20 arrangementer i det nye program for sæson 2019-2020, som 
Horne Pensionistforening har sendt på gaden. Og så er ikke medregnet en gratis høre-
test af Audika på Hornelund mandag den 7. oktober kl. 14-16 og den årlige pensionist-
udflugt i sommeren 2020. 
Programmet rummer som tidligere år masser af informative og underholdende foredrag 
samt sang og musik.  Møderne holdes på Hornelund hver mandag fra 14-16 med start 
den 14. oktober og efter en julepause igen den 13. januar. 
Der bliver blandt andet lejlighed til at høre om Dorthe Karlsmoses liv fra kalvepasser til 
kirkesanger, om sundhedsvæsenet fra en skibslæges syn, om læger i verdens brænd-
punkter, om livet som apoteker i Nørre Nebel, om arbejdet i Paraplyen i Varde, om livet 
som køkkenpige på Amalienborg og om både Kenya og Grønland.  Det hele bliver kryd-
ret med tøjbussen, et møde med demenskonsulenten, juleafslutning, sang med både 
Anne Marie Uhre, Niels Kr. Hørgaard og Ziva, inden sæsonen slutter med generalfor-
samling og bankospil den 16. marts.  

Klog kone og veteran i fokus 

Når Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv for tredje gang inviterer på kirke-
gårdsvandring, er der nogle specielle personligheder på programmet. 
Vandringen finder sted onsdag den 28. august klokken 19, og deltagerne skal stifte 
nærmere bekendtskab med blandt andet Jens Horsbøl, den kloge kone og Store 
Hans.  
Jens Horsbøl var født i Tistrup i 1832, men giftede sig til gården på Ndr. Bounumvej 
16, som han købte fri af fæstet fra Nørholm Gods. Jens Horsbøl deltog i krigen i 1864, 
og flere af hans breve fra fronten til konen findes på Horne Sognearkiv. Han var med 
til at stifte Horne Skytteforening og døde som 89-årig i 1921. 
Den kloge kone, Sine, døbt Hansine, blev født i Stauskjær i 1877 og blev gift med 
Knud Larsen fra Thisted-egnen. De overtog Sines fødegård, Sdr. Stauskjærvej 39, og 
fik 12 børn. Sine havde nogle særlige evner. Hun kunne med sine hænder føle, hvor 
andre havde ondt. Den evne havde også hendes søn, Hans, født i 1905. De hjalp hver 
især hundredevis af mennesker. 
- Jeg er ingen mirakeldoktor. Jeg har bare en sjette sans i hænderne, sagde Hans, der 
boede i Outrup og døde i 1982, mens 
hans mor døde i 1933. 
I forbindelse med kirkegårdsvandringen 
er Horne Menighedsråd vært ved en kop 
kaffe.  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Sportsugen blev en succes 
 
Sportsugen 2019 er ikke endeligt afsluttet økonomisk, men vi kan alligevel 
allerede nu konstatere, at det har været en meget tilfredsstillende sportsu-
ge både økonomisk, vejrmæssigt og ikke mindst afviklingsmæssigt. Over-

skuddet vil sportsugeudvalget selv annoncere, når resultatet er endeligt. 
Sportsugeudvalget har igen i år lavet en forrygende god og afvekslende sportsuge, og alt 
klappede som det skulle.  Der har været rigtig mange hjælpere i gang både før start, 
under afviklingen og efter med oprydning. Det skal I alle have en stor tak for og også en 
rigtig stor tak for opbakningen gennem ugen til alle jer, der lagde vejen forbi Horne Stadi-
on i uge 23. 
Bestyrelsen i Horne IF vil dog sige en særlig stor tak til sportsugeudvalget bestående 
af: Steffen Ditlevsen, Jakob Vig, Simon Burkarl, Jonas Riber, Mads Jeppesen og Klaus 
Henneberg, som sammen med de mange hjælpere fik lavet en forrygende god sportsuge 
til os alle.  

Hovedbestyrelsen Horne IF 

Tistrup inviterer til fest 
 
Der står frokost med et internationalt show på programmet, når Tistrup Sportsfest    
inviterer alle de unge, der er blevet lidt ældre til fest på Tistrup Stadion. 

 
Det sker  torsdag den 15. august klokken 12.00. 

 
Invitationen gælder alle fra såvel Tistrup som fra omegnsbyerne, da der er et tæt sam-
arbejde mellem for eksempel Horne og Tistrup omkring både skole, idræt og udvik-
lingsråd. Og intentionen er at binde byerne endnu tættere sammen med blandt andet 
en fest. 
Der er i år sat ekstra turbo på frokosten i teltet med velkomstdrink, den gode danske 
frokostbuffet, kaffe og kagebord. Kom og syng med, når Ernst sørger for den helt rigti-
ge stemning i teltet, som vil stå i høstens tegn. 
BREAKING NEWS: Oplev et forrygende show af international klasse. 
Dagen slutter ved pølsevognen. 
Deltag i konkurrencen og vind flotte præmier!  
Pris pr. person: Kr. 120,- inkl. velkomstdrink, frokostbuffet, musik & show og ”natmad”. 
Køb af billetter: Radio og TV-Gården 75 26 44 11 
Tilmeldingsfrist: Lørdag den 10. august. Husk bordreservation!  
Yderligere info: Sanne Tonnesen 51 50 77 77 eller læs mere i separat folder og på 
tistrupnews.dk 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Kom og oplev 60 års jubilæumsskue 

Se vores spændende program her og på Facebook: 

4H børnedyrskue under billeder info 2019. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                - du kan også finde Horne på                                               

Dagli´Brugsen er klar med årets grillaften 
 

Brugsen i Horne afholder traditionen tro                  
grill-arrangement på parkeringspladsen. 
Det sker   fredag den 30. august kl. 17.00-20.00. 
Hvis du vil invitere familien på lækker mad fredag aften, så husk at købe din billet til 
dette hyggelige arrangement. 
Vi dækker op ved langborde på parkeringspladsen, og menuen vil være en velernæret 
gris med tilbehør til den fantastiske pris af 50 kr. pr. billet. inkl. er 1 glas øl/vin/vand, 
derudover kan drikkevarer købes. 
Børnemenu: pølse med brød inkl. 1 sodavand. Pris: kr. 20 pr. billet. 
Billetterne kan købes på Torvedagen og kan efterfølgende købes i Brugsen indtil ons-
dag den 28.august. 
Inviter konen ud eller tag naboen under armen og mød op til en hyggelig aften med 
lækker aftensmad i en uformel atmosfære. Håber vi ses. 

Hilsen Søren & Butiksrådet 

Børn og unge kan spille badminton 
Vi vil prøve at starte ungdomsbadminton op igen. Vi vil derfor gerne 
have en tilbagemelding om, hvor mange der kunne tænke sig at spille 
badminton i den kommende sæson. (Træning bliver mandage fra kl. 
16.30 – 18.00 med opstart den 23. september). 
 

Tilbagemelding kan ske til Anita Hansen på mail ahansen335.dk@gmail.com senest 
den 1. september 2019.  
Vi vil forsøge at finde trænere, så derfor en kæmpe opfordring til at give besked om, 
hvorvidt du kunne tænke dig at hjælpe til, så vi har mulighed for at tilbyde badminton til 
de unge igen. Vi vil gerne høre fra den inden den 1. september.  
Vi vender tilbage med endelig status hurtigst muligt efter den 1. september til interes-
serede spillere og trænere. 
 

Med venlig hilsen 
Badmintonudvalget - hovedbestyrelsen 

mailto:ahansen335.dk@gmail.com
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://d36m266ykvepgv.cloudfront.net/uploads/media/DGws7EhbEd/s-626-626/man-playing-badminton-318-29177.jpg&imgrefurl=https://maseniorgames.org/e/badminton-may-21st/people&docid=G73WQYTU1DCcGM&tbnid=2E54B9KsYq0RSM:&vet=12ah
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Horne IF har tanket sponsorkroner 
 
Dagli´ Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale 
med Horne Idrætsforening, og det er gennem årene blevet til mange penge. I det net-
op afsluttede år blev det til ikke mindre end 17.507,47 kroner excl. moms til Horne 
Idrætsforening. Med moms blev det til 21.884,34 kroner, som brugsuddeler Søren Di-
nesen overrakte til Søren Jensen fra sponsorudvalget. 
Sponsorkronerne var fordelt på 10 nye aktive solgte kort, brændstofsalg fra i alt 329 
aktive kort, elsalg fra 31 tilknyttede aftaler og mobilsalg fra 10 tilknyttede aftaler. 
 
Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres ben-
zinkort, som de har erhvervet i Dagli´ Brugsen, Horne og ved benzinstanderen ved 
Dagli´ Brugsen, så Horne IF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via 
den indgåede sponsoraftale. 
 
Vi siger tak for bidraget fra Dagli´ Brugsen Horne og OK og tak til alle jer, der har er-
hvervet et kort ved tanken/
Brugsen i Horne, og som derved 
er med til at støtte Horne IF. 
På vegne af sponsorudvalget    
Dora Harck 
PS. OK deltager også i år på Tor-
vedagen, så igen i år vil vi opfor-
dre alle til at lægge vejen forbi 
OK-standen, som står ved Dagli´ 
Brugsen. Få en snak med OK-
manden om OK-kort med videre 
– han står klar på dagen.  
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit 
kort sponserer Horne Idrætsfor-
ening, kan du gå ind på OK.dk og 
bestille et nyt. Du skal klikke på 
Horne Idrætsforening som den 
forening, du ønsker at sponsere. 
Så tilfalder der helt sikket kær-
komne og dejlige sponsorkroner 
til Horne Idrætsforening. 
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Udsætning af fasaner i Horne Sogn 
Horne Jagtforening udsætter årligt ca. 200 fasaner 
rundt omkring i hele sognet. 
Det er foreningens egne medlemmer, der hver især 
står for udsætningen. De betaler selv en del af pri-
sen for fasanerne, men jagtforeningen støtter også 
med et tilskud til det enkelte medlem. 
Da hver fasan koster mere end 50 kr. pr. stk. er det 
et større beløb, foreningen yder i tilskud til vore 
medlemmer. 
Vi søger derfor hvert år Fonden til forskønnelse af Horne by og Sogn og har igen i år 
fået bevilget midler til støtte af vores projekt. 
Det er kun et mindre antal af disse fasaner, der nedlægges på efterårets jagter. Vi 
håber derfor, at alle vil nyde synet og lyden af de forhåbentligt mange fasaner, vi har i 
vores skønne natur. 
Der skal lyde en stor tak til Sogneforeningen for den årlige støtte.  
Som tak har vi valgt årligt at udsætte mellem 5 og 10 fasaner i Vikingelunden.  
Vi sørger løbende for at fylde fodertønden op og derved vil der altid være foder til både 
de udsatte og de vilde fasaner, der befinder sig i skoven. 

                            På jagtforeningens vegne 

                            Carsten Bøttcher 
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Vi udfører havearbejde, handyman opgaver,                                   

skadedyrsbekæmpelse og har maskiner til udlejning. 

Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper,          

boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til. 

Se os på www.sanatit.dk 

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

                                                                                                                   
Mobil : 

Karl 

26209096  

Mobil : 

Brian 

21820340 

Horne-film og ideer efterlyses…. 
I årene 1985-1992 havde foreningerne i Horne et videokamera til rådighed. Der blev 

optaget en hel del videofilm fra sognet og af aktiviteter i foreningerne. Horne Sognear-

kiv har nogle af filmene stående, men hvor er de øvrige, og hvordan får vi dem frem-

tidssikret? 

Er der nogen, der har ideer til, hvad filmene kan bruges til, og er der nogen, der kan 

redigere de gamle film? Alle gode ideer modtages med glæde på Horne Sognearkiv.  

Horne Sogneforening tog initiativ til indkøb af kameraet med henblik på at lave en 

Horne-film. Det blev betalt af foreningerne, som kunne låne det for et mindre beløb. 

Det blev aldrig til en decideret 

Horne-film, og kameraet var kun 

lidt i brug i de sidste år frem mod 

1992, da det blev erklæret for 

udtjent. 

http://www.sanatit.dk
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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 

                                   Nyt i Horne. 
I 2020 starter vi et nyt tiltag i Horne, nemlig 

”Velkommen i Horne. 
Her står vi sammen - Her hygger vi sammen” 

Arrangementet er for alle borgere i Horne by og Sogn - nye tilkomne som ”gamle” bor-
gere - unge som ældre. 
Vi håber, du og din familie ser dette arrangement som værdifuldt og yderst relevant og 
derfor har lyst til at deltage. 
Du vil den dag få mulighed for: 

At lære din nabo at kende 
At lære Horne at kende 
At få et indblik i, hvad Horne kan tilbyde dig af muligheder 
At styrke fællesskabet i Horne. 

 
Arrangementet finder sted 

søndag den 19. januar 2020 kl. 9.30 – 13.00 
 med udgangspunkt fra Horne Hallen. 
Dagen slutter af med lidt mad i hallen. 
Mere info om arrangementet til Torvedagen og i Horne Posten. 
   Hilsen Styregruppen v/Anette Schmidt. 

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Motionister skal i gang med fjerbolden 
Horne IFs badmintonafdeling skyder sæsonen 2019-2020 for moti-
onister i gang den 2. september, og der spilles efterfølgende på 
mandage fra 18.00-22.00. 
Baner kan bestilles ved Anita Hansen på mail ahan-
sen335.dk@gmail.com.   
Oplys venligst i mailen ønske om spilletid, og hvem der deltager på banen. Der skal 
angives navn, adresse og fødselsdato på alle spillere.   
Evt. spørgsmål – ring til tlf 4068 6008 
Banen lejes for en hel sæson (september-marts) og for en time ad gangen. Hver bane 
koster kr. 1.700,00. 
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson. 
Omkring ungdomsbadminton – se omtale heraf andet sted i Horne Posten 
Med venlig hilsen 

Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF 

Hej gæve gutter og skjønne møer – så starter vi igen op på 

IDRÆT OM DAGEN 
onsdag den 25.september kl. 9.00 i Horne Hallen 
Dette fantastiske arrangement er for alle - unge som gamle, tykke eller tynde, barsels-
ramte eller mellem to jobs. 
Alle kan være med, hvis ikke man er arbejdsramt om onsdagen. 
I gymnastikken får vi rørt, styrket og strakt alle muskler, der måske har ligget på den 
lade side hen over sommeren. 
Vi drikker kaffe til en pris af 20 kr., snakker, griner, spiller kort eller billard - alt efter 
eget ønske. 
Pris for dette dejlige arrangement er 225 kr. for 12 gange 
før jul.      Glæder os til at se jer. 
                 Sommer hilsner fra Karen, Bente og Jette. 

Kortene kommer på bordet 
Torvedagsudvalget inviterer til en ny sæson med kortspil. 

Der er således start på præmiewhist i uge 34 
mandag den 19. august kl. 19.00- 22.00 

Derefter bliver der spillet hver anden mandag – altså i alle lige uger. 
Det foregår i Horne Hallens mødelokale. 

Puv. 
Kjeld Petersen  
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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 

17. aug:  

 

 8. sept:  

  

7. dec:  

 

 

11. jan 20´:  

1. feb 20´:  

 7 . feb 20´:  

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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Lørdag d. 24. august kl. 8.00 
Hjemme igen kl. ca. 18 

FOR HELE FAMILIEN 
Man sørger selv for mad og drikke 
Pris for medlemmer 100 kr. 

Pris for støttemedlemmer 200 kr. 
Pris for ikke medlemmer 350 kr. 

Gå endelig ikke glip af denne fantastiske udflugt. 

Første til mølle… vi har 50 pladser... 

 

Der er stadig ledige pladser i vores bus, så har din familie brug for en lille ud-
flugt, skal du være så velkommen, også selv om du ikke har forbindelse til 4H.  
Pris for alle uden medlemskort kr. 350. Du får busturen og entre til sommerlan-
det. Madpakke klarer du selv. 

Tilmelding: snarest. 
Horne 4H    jmpoulsen@bbsyd.dk    eller sms til 24818463 

mailto:jmpoulsen@bbsyd.dk
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Mikkel Holgaard  
Preben Jensen 
René Guldager 

Henrik Kobberholm 
Flemming Guldager 

Ove Bertelsen 
Hans K. Guldager 

Tlf.: 
53550419 
30593734 
31474712 
31659558 
13313716 
81714846 

 

SOMMER OPRYDNING…..! 
 

Lopperne har fået ny besætning 
Når I står med ting og sager I ikke har brug for mere, var det nemmeste nok i jeres tan-
ker, bare at smide det hele ud men, måske kunne spejder lopperne hente jeres ting og 
sager og sælge det! 
Pengene der måtte komme ud af diverse salg, går ubeskåret til spejdernes ture eller til 
nye indkøb af materialer. 
 
Den nye besætning består af: 
 

LOPPEMARKED 
På Hindsigvej 29 
Har åben første    

søndag i måneden 
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Horne Gymnastik og fitness!!  
 

Så er vi klar til sæson 2019/2020   
 

Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-,  
fitness- yoga og spinningdeltagere.  

 
I dette tillæg finder I tider og beskrivelse på de forskellige hold. Her er også oplyst, hvornår 
holdene begynder. Bemærk, der kan ske ændringer inden opstart. Så hold øje med  
skærm ved brugsen og hjemmeside.  
 

 
Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse til holdtræninger.  
 
Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne i fitness bruges, og 
man kan få lagt et program, hvis man ønsker at træne individuelt i fitness.  

 
Kontortid:   Mandage fra kl. 17.00 – 17.30  f.g. 19. aug. 2019 
                     Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt.         
                     ændringer i kontortid.  
 
 

Følg os på www.horne-varde.dk/fritid eller Facebook  
 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 
Hanne Burkarl  2094 0469 
Maria Højager Ladekjær  6093 1287  
Lene Jensen              4025 4977 
Berit Gram             2122 6801 
 
Eller mail Lenebrianhansen@gmail.com  

Vi mangler stadig hjælpere på børneholdene, så vi hører gerne fra 
jer, så vi fortsat kan udbyde gymnastik/bevægelse for børn i Horne.  
Vi har også en ledig plads i bestyrelsen, som vi gerne vil have besat.  

http://www.horne-varde.dk/fritid
mailto:Lenebrianhansen@gmail.com
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Horne Gymnastik og fitness 

Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2019/2020 
 

Dans/gymnastik  
Holdet er fra 3. kl og opefter, men vi deler jer op efter niveau og aldersmæssigt, så både de 
yngste og ældste får noget ud af det.  Vi glæder os til en sjov, udfordrende og hyggelig sæ-
son og håber,  at der er en masse unge, friske tøser, der er klar på at få en fed og sjov sæ-
son. 
 

Forældre/Barn  
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i hallen.  
Så kære børn ta’ mor og far i hånden og kom og vær’ med.  
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.  
 
Lopperne – piger og drenge – 4 og 5 årige – (Skal helst fylde 4 inden nytår, men kom 

endelig og spørg, da der også er mulighed for, at 3 årige kan være med)   
Vi arbejder med leg, bevægelse, sang og rytmik og selvfølgelig tons og tummel på måtter. 
 

Spring, gymnastik og bevægelse - piger og drenge – børnehavekl.,                                
1. og 2. kl. og 3.  – 5. kl.  

Her vil der primært blive arbejdet med bevægelse, styrke, spring og leg 
 

DGI Yoga  
I yoga arbejdes med forskellige øvelser, der styrker, strækker, udspænder og smidiggør 
kroppens muskler og led.  
Vi udfordrer vores balance og koncentration og arbejder aktivt med vores åndedræt ved 
hjælp af åndedrætsøvelser.  
Der sluttes af med afspænding, som virker afstressende i en måske fortravlet hverdag.  
Yoga er for alle aldre og køn – uanset smidighed 
HUSK drikkedunk og tæppe til afspændingen.  
Bemærk – medlemskab delt på hhv. efterår og forår.  
 

Spinning  
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage, og træningen foregår i spinningslokalet i 
hallen.  
 

Styrk din krop  
med forskellige og udfordrende redskaber og øvelser 

(Øvelserne kan tilpasses den enkelte deltagers niveau) 
For kvinder i alle aldre 
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Horne Gymnastik og Fitness – 2019/2020 

 
 

Mandag: Tirsdag: Onsdag: 

18.30 – 19.30 
Styrk din krop 
Lene + ?? 
  
Fitnesslokale 
Start: 23. Sep. 

  16.30 – 17.30 
Lopperne 
Anne Mette, Jesper, Asta 
+ ?? 
  
Horne Hallen 
Start: 25. sep. 
  

17.45 – 18.45 
spinning 
Aksel 
  
Start: 2. Sep. 
Spinningslokalet i Horne 
Hallen 

16.45 – 17.45 
Forældre/barn 
Stine, Louise,  + ?? 
  
Horne Hallen 
Start: 24. sep. 

17.45 – 19.00 
Bhkl. – 2. kl.  og 
3. -5. kl. spring, gymna-
stik og bevægelse 
Niels, Lene, Brian, Emma   
+ ?? 
  
Horne Hallen 
Start: 25. sep. 
  

Gymnastiksal: 
18.00 -19.00 
Dans/gymnastik 
3.kl. og opefter 
Frida, ?? 
  
Start: 23. sep. 

Mødelokale – hallen 
19.00-20.30 
Yoga 
Lena 
  
Start: 24. sep. 
  
  

18.00 – 19.00 
Spinning 
Holger 
  
Start: 25. sep. 
Spinningslokalet i Horne 
Hallen 

  19.00-20.00 
Spinning 
Dora 
  
Start: 24. sep. 
Spinningslokalet i Horne 
Hallen 
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Horne Gymnastik og Fitness – 

 
Kontingentpriser efterår 2019– forår 2020  
 

 
 
Ret til ændringer forbeholdes.  
 

Holdkontingenter skal være betalt senest 7. november 2019 

Hold 
2019/2020 

kr. 
Forældre/Barn incl. T-shirt til opvisning 
Det er pr. forældre, man betaler 

600,- 

Lopperne incl. T-shirt til opvisning 500,- 

Spring/bevægelse for bhkl. – 2. kl. og 3. – 5. kl. incl. tøj til 
opvisning 

550,- 

Dans/gymnastik  incl. tøj til opvisning 600,- 

1/1 år kun fitnesslokale 1.600,-  ekskl. 
spinning 

Månedskort fitness 200,-  ekskl.  
spinning 

1/1 år fitness og hold 2.200,- 

Månedsfitness og hold    250,- 

Styrk din krop -  i fitnesslokale 700,- 

Yoga – Efterår 350,- 

Yoga – forår 350,- 

Spinning/Indoor cycling  sæson 
september  – juni 

800,- 

Tilkøb af holdtræning til allerede købt helårskontingent 600,- 

Klippekort – 10 klip 400,- 

Oprettelsesgebyr 100,- 
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DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 

KFUM Spejderne i Horne 

Spejderne i Horne tager hul på et nyt spejderår med nye initiativer og 
samarbejde.  Vi har planlagt 9(x2) fællesmøder med DDS spejderne i 
Sig og Tistrup. Det vil sige, at ca. hvert fjerde møde bliver afholdt i enten 
Sig, Tistrup eller Horne, hvor mødet er arrangeret af værterne. Bæver/
Ulveflokken vil have deres møder med jævnaldrende fra Sig og Tistrup og ligeledes for 
Junior/Tropsspejdere. Vi vil forsøge at arrangere weekendture sammen og tage samlet 
på Sct. Georgsløb i Assenbæk. 

Spejder For En Dag, tirsdag d. 27/8 
fra kl. 15:00 til kl. 17:00 
Den nye sæson skydes i gang med 
arrangementet, Spejder for en dag 
samt oprykning og uddeling af års-
stjerner, som igen i år vil blive afholdt 
i Vikingelunden. Der vil være under-
holdning til børnene med forskellige 
spejderaktiviteter. 
Arrangementet er for alle børn i skole-
alderen, forældre er meget velkomne.  
Oprykningsceremoni og uddeling af 

årsstjerner kl. 17:00 til 19:30 hvor forældre og andre interesserede, inviteres til at 
deltage og grille medbragt mad. 
Møder for Bæver og Ulve (0-3 Klasse) bliver mandage kl. 15:30 til 17:00 med start 
d. 2/9 
Børnene bliver afhentet i SFO på Horne Skole, hvis dette ønskes. 
En del af fællesmøderne med Sig og Tistrup vil ligge om lørdagen fra 10-13.  
Møder for Juniorer og Tropsspejdere (4-7 Klasse) bliver onsdage kl. 18:30 til 
20:30 med start d. 21/8 
Møderne afsluttes en halv time tidligere efter uge 42.  
Fællesmøderne med Sig og Tistrup ligger fortrinsvis om onsdagen.  
Kontakt gruppeleder Jesper Simonsen på tlf. 20221202 eller mail til j.s@mail.dk 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

mailto:j.s@mail.dk
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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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Juniorklubben er lukket 
Der var 10 børn den septemberdag, Varde Kommune holdt optælling i Juniorklub 
Horne på Horne Skole. Klubben opfyldte dermed ikke kommunens krav om minimum 
12 børn, og selv om der er et medlemstal på godt 20, er det slut med en klub for ele-
ver i 4.-6.klasse i Horne. Efter blot tre år lukkede den, da børnene gik på sommerfe-
rie. Det blev en vedmodig afsked for både de ansatte, Henriette Nielsen og Anne Pia 
Andersen, og de 15 børn, der lukkede og slukkede med pizza, kage, 187 billeder fra 
årets gang og masser af hygge. 
Fire piger havde i dagens anledning hver forfattet en tale, hvor de beklagede, at klub-
ben nu lukker. 
- Vi har haft et rigtig godt år. Vi har været glade for at være her. Vi har haft det rigtig 
sjovt med forskellige aktiviteter og med bare at hænge ud, lød det fra pigerne. 
Leder af klubben, Merete Bonnén Jensen, beklager også lukningen. 
- Der har været mellem 10 og 20 børn per gang. Klubben har været åbent tre dage 
med i alt seks timer om ugen, og selv om mange af børnene er aktive i andre forenin-
ger, har klubben været et godt supplement, men der er også nogle af dem, der ikke 
har andre foreningstilbud. De bliver nu overladt til sig selv siger Merete Bonnén Jen-
sen. 
Klubben havde til huse i det gamle lærerværelse på 1. etage i indskolingsbygningen, 
og her er både hyggekrog og aktivitetshjørne med masser af tjubang på væggene. 
- Børnene har selv været med til at bestemme, hvad de ville lave, og udover de mere 

almindelige aktiviteter i  klublokalet har der været både disco, besøg i Cityjump og 

bowling, siger Henriette Nielsen.  

Foto fra juniorklubben 
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Østjylland viste sig frem 
Der er årligt 250.000 gæster i Lego House i Billund og 225.000 i museet Kongernes 
Jelling. I årets statistik optræder 41 pensionister fra Horne. De var med på Horne Pen-
sionistforenings sommerudflugt, som i år gik til Østjylland, der viste sig frem fra sin 
mest grønne side med bakker og dale, skove og parker, imponerende bygningsværker 
og overraskende museer. Og deltagerne oplevede det hele og fik masser af nye viden 
takket være engagerede guider og en vidende og underholdende chauffør fra Ansager 
Turistfart. 
1200 bamser fra det meste af verden blev beundret på Teddy Bear Art Museum, der er 
skabt af Gitte, en mageårig Lego-designer, og af Gunhild, datter af Edith og Godtfred 
Kirk Christiansen, hvis hjem fra 1958 er ramme om museet. Bamsemuseet ligger ved 
siden af Lego House, som er tegnet af Bjarke Ingels, der har taget udgangspunkt i 
klodsen 4x2 til væggene og klodsen med en knop til gulvet. Der er brugt 2000 tons stål 
til stabilisering af huset, hvor der er også er 25 millioner Legoklodser til byggeglade 
børn og voksne. 
Der er også Kirk-familien, der står bag et spektakulært byggeri i Vejle Fjord – et domi-
cil til Kirk Kapital, som er tegnet af den islandske kunstner Olufur Eliasson. Alle sten, 
klinker og vinduer er specialfremstillet i udlandet, men huset er bygget af danske hånd-
værkere. Ved siden af Fjordenhus bliver der bygget ni tårne med lejligheder i den dyre 
prisklasse. En lejlighed på 400 kvm. øverst oppe koster 16 millioner kroner. 
Endelig blev Kongernes Jelling med de store runesten udendørs og flere udstillinger 

indendørs om både Gorm den Gamle, Harald Blåtand, Thyra og Vikingetiden samt 

skatte og skrot fra markerne besøgt.  
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Ny skoleleder til barfodet møde i Horne 
Da Horne 4H og Traneskolerne Horne afdeling indviede en sansesti i Fælleshaverne 
gik en barfodet skoleleder forrest fulgt af op mod 100 børn og voksne. 
Allan Ulrich Thomsen, 51 år og bosat på Fanø, blev øverste chef for Traneskolerne 
den 1. april i år. Hans hjerte brænder for skoleverdenen, som han trådte ind i for 24 år 
siden med en lærereksamen fra Aarhus Seminarium, og som har ført til lederjobs i 19 
år.  
Inden rekrutteringsfirmaet kastede øjnene på ham som den nye leder af Traneskolerne 
havde han eget firma med ledelse, mindfulness og meditation som fokusområder. 
- Alt det udeskolen og Fælleshaverne står for, er i tråd med det, jeg gerne vil, nemlig at 
integrere mindfulness hos børnene og bruge naturen endnu mere i de nødvendige 
pauser i skoledagen, siger Allan Ulrich Thomsen og konstaterer, at når man er i natu-
ren, skærpes sanserne, kroppen bliver rolig, og det samme gør sindet. Man tænker 
ikke længere på, hvad man glemte i går, og hvilke opgaver der venter. 
Hans umiddelbare indtryk af Horne Skole er, at det er et fantastisk sted med mange 
gode historier - en skole med lokal forankring i et lille samfund, som kan rigtig meget, 
når alle kræfter bliver forenet. 
- Jeg er blevet leder for tre skoler med syv afdelingsledere i tre lokalsamfund. Vi skal 
have skabt en sammenhæng - et fælles univers for skolerne med en vision og en kul-
tur, hvor der er plads til de enkelte skolers særpræg og lokale forankring, siger Allan 
Ulrich Thomsen. 
Han er sjællænder, men har tilbragt mange år i det jyske. Efter fire år som selvstændig 
savnede han skolen, men da rekrutteringsfirmaet ringede og sagde, at han havde et 
spændende CV, vidste konsulenten ikke, at han rørte i smulte vande. 
- Jeg har en kæreste i Varde, så Tistrup, Horne, Thorstrup var det perfekte sted med 
en spændende opgave, som jeg ikke kunne sige nej til: at føre tre skoler sammen og 
forene kræfterne på vores syv matrikler. 
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Kroketspillerne hyggede sig 
Der var dømt masser af hygge, da Horne 
IFs kroketafdeling bød på en madpakketur-
nering. Hyggen fjernede dog ikke intensite-
ten på banerne. Der blev kæmpet til sidste 
kugle. 
Spillere fra ni klubber med blandt andet to 
spillere fra Tune ved Roskilde deltog i turne-
ringen, som blev spillet i fire rækker. Det var 
en parturnering med det specielle islæt, at 
deltagerne ikke spillede med deres faste 
makkere, men fik tildelt en ny makker på 
tværs af klubberne. 

Resultatet blev: 
Superliga 1: Erling Anthonsen, Horne, 
og Karsten Ladefoged, Ølgod. 
Superliga 2: Anni Ladefoged, Ølgod, og 
Bodil Madsen, Kvong. 
1. division: Hanne Jakobsen, Alslev, og 
Gunnar Ditlevsen, Horne. 
Mixrække: samlet vinder: Ole Jepsen 
Ølgod. 
Sidste år rykkede Bente og Frede Ras-
mussen, Lyne, samt Jørgen Sønder-
gaard og Erling Anthonsen, Horne, op i 
mesterrække 2 i holdturneringen. Den 
række strøg de lige igennem og er nu 
rykket op i den bedste række, Superliga-

en, som er det nye navn for mesterrække 1. Holdet skal søndag den 18. august til Nor-
denskov for at spille kvalifikation til kampene om DM. 
HIFs kroketafdeling har nu to hold i Superligaen og ønsker nyoprykkerne tillykke. 
- Det er en fantastisk flot præstation. 
På kroketudvalgets vegne. 

Mads Guldager. 
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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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horneposten@gmail.com  

Asp har fået hjertestarter 
En lørdag aften foran fjernsy-
net førte direkte til den hjerte-
starter, som nu hænger på 
huset på Ølgodvej 131 i Asp. 
Anne Metha Andersen så 
”Hjertegalla” på TV. Under 
udsendelsen blev det oplyst, 
at alt, hvad der kom ind ved 
indsamlingen den 28. april, 
skulle gå til hjertestartere. 
De, der ville tage 15 ruter 
den dag, ville få en hjerte-
starter.  
- Det må være noget for os. 
Vi er en del, der er oppe i alderen, og vi har langt til hjertestarterne i Horne, tænkte 
Anne Metha, men hun lod det ikke blive ved tanken.  
- Jeg skrev til alle beboere i Asp og Bonum for at høre, om de ville hjælpe med at 
dække de krævede 15 ruter. Jeg fik mange positive tilbagemeldinger, og dem, jeg ikke 
hørte fra, besøgte jeg. Hjerteforeningen havde på forhånd lavet et kort med ruter, og vi 
kunne så vælge dem, vi ville tage. For lige at få de sidste ruter i hus spurgte jeg mine 
børn, om de ville tage dem. Det gjorde de, så vi var også i Nordenskov, siger Anne 
Metha Andersen. 
- De første gik ud klokken 10, og de sidste kom ind ved 14.30-tiden. Der skulle jo også 
snakkes undervejs.  
Derefter var det hele lagt i Hjerteforeningens hænder, og Anne Metha fik jævnligt både 
mails og sms’er om, hvor Asp stod på listen. 
- En dag blev vi ringet op af en medarbejder fra BR EL i Ølgod om opsætning af en 
hjertestarter. Nu hænger den på ydermuren, så den er nem at se for både borgerne og 
for forbipasserende, hvis de skulle få brug for den. 
Opsætningen blev fulgt af to kursusaftener med 15-17 beboere, som lærte at bruge 
hjertestarteren. Det foregik i Anne Methas stue. 
- Jeg er glad for, at vi har fået den. Den giver en god tryghed. Jeg håber selvfølgelig, 
at vi aldrig får brug for den, men vi ved også, at de første minutter efter et hjertestop er 
livsvigtige, og vi er nu i Asp og Bounum meget tættere på den hurtige hjælp. 

mailto:horneposten@gmail.com
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Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

  

DATOEN FOR  
HØSTFESTEN  

ER DEN 
28. september 2019 

 HORNE 
STØTTEFORENING 

Består af disse foreninger: 
– Horne Idrætsforening 
– Horne Gymnastikforening 
– Horne Idrætspark 
– Horne Sogneforening 
– Horne Husmandsforening, 
som står bag det ugentlige 
bankospil i Horne Hallen 
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BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

Veteranerne blev nummer to...  
 
Veteranholdet i fodbold sluttede i foråret på en flot 2. plads efter           
5 sejre, 5 uafgjorte og 1 tabt kamp. 
Stillingen blev: 
Nr. 1 Bramming 19 
Nr. 2 Horne IF    16 
Nr. 3 Alslev  SK  14 
Nr. 4 EfB             13 
Nr. 5 Tjæreborg 13 
Nr. 6 Ribe B        12 
Nr. 7 Blaabjerg  11 
Nr. 8 ØB/IF 92   11 
Nr. 9 Sædding      8 
Nr. 10 Næsbjerg  7 
Nr. 11. Varde IF   5 
Nr. 12 Andrup     3 
Så må vi om de kan følge de fine takter op i efteråret. 
Hjemmekampene er: 
12. august kl. 19.00 Horne -Bramming 
26. august kl. 18.45 Horne Sædding B94 
9. september kl. 18.15 Horne – Blåbjerg 
23. september kl. 18.00 Horne – Ribe 

Gunnar Ditlevsen 

Holdleder 

mailto:horneposten@gmail.com
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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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Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 

 
Kom til 

TORVEDAG 
lørdag den 17. aug.       

kl. 09-12.15. 

               Familie og Fritid – lille forening med stor betydning. 

Som nyvalgt til Familie og Fritids bestyrelse er der en ting, der undrer mig lidt.            

Det er, at foreningen ikke har ret mange medlemmer – 21 stk.   

Det får mig til at tænke: hvad skyldes det? 

Er der nogle, der ikke ved, at foreningen findes? 

Gør vi for lidt ud af at fortælle, hvem vi er? 

Jeg vil gerne fortælle lidt om Familie og Fritid: Jeg tror, mange ved, - at det er Familie og 

Fritid, der laver kaffe, smører rundstykker og serverer det til Torvedagen, 

- arrangerer virksomhedsbesøg en gang om året, 

- arrangerer julemarked på Horne Kro hvert år i november - et arrangement, hvor der 

bliver serveret lækker mad, hvor der er forskellige stande med ting og sager, der kan 

købes og hvor der er Amerikansk Lotteri med mange sponsorerede præmier. 

Og så det, som jeg synes, er Familie og Fritids vigtigste opgave: at være foreningen 

bag Aftenskolen.  

Der skal nemlig være en forening bag Aftenskolen – så derfor er Familie og Fritid en lille 

forening med stor betydning. 

Jeg kan oplyse, at det årlige kontingent pr. person er 50,- kr., og at vi tillader os at læg-

ge sedler på bordene på Torvedagen med opfordring til at blive medlem.  Der kan også 

købes medlemskort på Torvedagen ved henvendelse til Ruth Jensen. 
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SENEST 07. SEPTEMBER.  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?  

 

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 

HUSK 

at reservere bord til 

HØSTFESTEN 

SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN 
PÅ BAGSIDEN 

www.hornesognearkiv.dk 

mailto:horneposten@gmail.com


39 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

  
KIRKETIDER  2019 

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

Søndag 11. august 

Søndag 18. august 

Søndag 25. august 

Søndag 01. sep 

Søndag 08. sep 

Søndag 15. sep 

Søndag 22. sep 

Søndag 29. sep 

Søndag 06. oktober 

Søndag 13. oktober 

Søndag 20. oktober 

10.30 

09.00 

14.00   

09.00 

10.30 

09.00 

10.30 

Ingen 

10.30 

09.00 

Ingen 

8. søndag efter trinitatis 

9. søndag efter trinitatis 

Tambours have 

11. søndag efter trinitatis 

12. søndag efter trinitatis 

13. søndag efter trinitatis 

14. søndag efter trinitatis 

 

Høstgudst. 16. søndag 

Lars Bom 17. søndag 

 

 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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AKTIVITETSKALENDER 2019  

August:  
12. kl. 19.00:      Veterankamp Horne-Bramming, Horne Stadion 
14.                      Madholdet begynder, arr. 4H Horne 
16. kl. 15.30:      Salg af fisk, arr. Horne Sogns Jagtforening 
17. kl. 09-12.15: Torvedag i Horne By, arr. Torvedagsudvalget 
19. kl. 19.00:      Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
26. kl. 18.45:      Veterankamp Horne-Sædding B94, Horne Stadion 
27. kl. 15-17:      Spejder for en dag i Vikingelunden, arr. KFUM Spejderne Horne 
27. kl. 17-19.30: Oprykning og uddeling af årsstjerne, grill i Vikingelunden, arr. KFUM    
                           Spejderne Horne 
28. kl. 19.00:      Kirkegårdsvandring, arr. Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv 
30. kl. 17-20:      Grillaften på p-pladsen, arr. Dagli’Brugsen Horne 
 
September: 
02. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
07. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
09. kl. 18.15: Veterankamp Horne-Blaabjerg, Horne Stadion 
14. kl. 09-16: Børnedyrskue på Ringkøbingvej 270, Horne, arr. 4H 
16. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
18. kl. 18.00: Høstfest for pensionister i Hallens mødelokale, arr. Hornelunds Venner 
25. kl. 09.00: Idræt om dagen begynder i Horne Hallen 
23. kl. 18.00: Veterankamp Horne-Ribe, Horne Stadion 
28. kl. 18.30: Høstfest i Horne Hallen, arr. Høstfestudvalget 
30. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
 
Oktober: 
09. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
14. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
14. kl. 14-16: Foredrag af Dorthe Karlsmose på Hornelund, arr. Horne Pensionistfor-
ening 
21. kl. 14-16: Foredrag af Allan Vinge på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
26. Højskoledag med to drabschefer i Horne Hallen, arr. Menighedsrådene i  
           Horne, Thorstrup, Tistrup og Hodde 
28. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
28. kl. 14-16: Foredrag af Bitten Laubjerg på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
30. kl. 19.00: Billedaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv 
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November: 
02. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
04. kl. 14-16: Tøjbussen kommer på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
11. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
11. kl. 14-16: Foredrag af Rigmor Jensen på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
13. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
18. kl. 14-16: Ziva sang og musik på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
25. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
25 kl. 14-16: Foredrag af Merethe og Mogens Brix på Hornelund, arr. Horne Pensionistf. 
29. kl. 14-16.30: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
 
December: 
02. kl. 14-16: Demenskonsulent på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
09. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
09. kl. 14-16: Foredrag af Jacob Rasmussen på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
16. kl. 14-16: Juleafslutning på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
 
Januar: 
08. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
Februar: 
12. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
Marts:  
11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

AKTIVITETSKALENDER 2019  
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MobilePay 
Til Horne Idrætsforening  

skal ske til  
betalingsnummer  

56253  

Horneposten deadline 2019 
Udgave 366: Deadline 07. september       udgives 21. sept. 
Udgave 367: Deadline 02. november        udgives 16. november 

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 
Maj: 
300 kr. nr. 372, 
200 kr. nr.   13, 612, 
100 kr. nr. 483, 317, 458, 
 50  kr. nr.  633, 492, 473, 418, 357, 19, 462, 41, 213, 672,
 104, 32, 666, 481, 664, 276, 136, 34, 79, 314, 132,
 252, 608, 375, 160, 615, 58, 390, 392, 216, 274, 264,  
 
Juni: 
300 kr. nr. 75, 
200 kr. nr. 633, 121, 
100 kr. nr.   577, 269, 156,  
 50  kr. nr. 458, 404, 479, 590, 168, 183, 113, 517, 177, 556,
 582, 594, 210, 271, 102, 585, 508, 507, 100, 192, 580,
 383, 624, 493, 476, 78, 418, 163, 605, 499, 636, 182,  
 
Juli: 
300 kr. nr. 152,  
200 kr. nr. 422, 445, 
100 kr. nr. 379, 119, 134, 
 50  kr. nr. 114, 132, 560, 89, 468, 362, 242, 303, 199, 261,
 315, 373, 185, 637, 554, 602, 63, 272, 535, 448, 67,
 165, 76, 426, 474, 187, 248, 104, 51, 558, 688, 6, 
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             Næste deadline d. 7. SEPT.  

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. 


