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48. årgang                              nr. 366                        sept. 2019 

 

POKALEN FOR EN SÆRLIG INDSATS                  

Blev på torvedagen overrakt til Ulla og Thorkil Lindvig for deres 

store engagement i, og omkring Horne Idrætspark.                

Herunder ses de to efter overrækkelsen i Kroens gårdhave.  

Uddrag fra begrundelserne for indstillingen:  
Årets modtager af pokalen for en særlig indsats har i mange år                                 

haft deres virke i foreningslivet i Horne. 
Fodbold ,Billard, Babybazar, Julefest for nydanskere, og senest stor hundeudstilling.  
Mange andre ting kunne nævnes. De forstår at tænke ud af boxen og forstår at bruge 

netværk og andre ildsjæle til at udvikle og føre nye tiltag ud i livet.                             
Høj service og højt humør er nøgleord når de to lægger fra land.                                                                 

Vi skal huske at værdsætte vores ildsjæle,                                                                    
To af dem får velfortjent pokalen for en særlig indsats 2019.   
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Børnedage i Horne Hallen 
 

Horne Idrætsforening fortsætter de gode og sjove legedage for børn og voksne i Hallen. 
Her i efteråret 2019 vil det være på følgende datoer, sæt derfor allerede nu kryds i kalen-
deren. Alle dage begynder aktiviteterne klokken 09.30 og slutter klokken 12.00.           
Datoerne er: 
21. september 
27. oktober 
23. november 
29. december 

Er der en eller flere som kunne tænke sig at stå for en eller flere datoer, så giv mig      
besked på 92 43 25 02 eller skriv til mig på svendegon.jesnen@gmail.com,                     

så finder vi ud af det. 
Mvh Svend Jensen. 

Horne Støtteforening afholder ordinær  

Generalforsamling 
tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 12. oktober. 

                          Horne Støtteforening/Eva Guldager 

 

Generalforsamling i Horne IF 
Horne Idrætsforening (HIF) holder generalforsamling i Horne Hallen 
onsdag den 13. november kl. 19.00. 
Vel mødt 

 
BADMINTON UNGDOM ER AFLYST 

Vi er kede af at må meddele at badminton for ungdom i den           
kommende sæson er aflyst pga. for få tilmeldinger. 

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

 

Før revyen kan der købes en                           
”Før Mortensaften menu”                              

bestående af Orangemarineret Andebryst         
med tilbehør for 90,- kr -                                               

- børn under 12 år halv pris - 
Billetter kan købes i Hallens cafeteria eller i      

Brugsen fra mandag d. 28 oktober og frem til og 
med d. 5. nov.  

Horne revyen startede i 1959 og hvert år siden, har 

der i starten af november været gjort grin med alting 

og ingenting, i år bliver ingen undtagelse og derfor 

håber vi igen at se rigtig mange til et godt og billigt 

lokal grin…. 

 
Venlig hilsen fra HIF og Revyholdet. 
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        - du kan også finde Horne på                                               

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

Julemarked og mad er på menuen 
Tro det eller ej….men vi er begyndt at tænke på julen,          så 

reserver datoen nu. 
Der er god mad og julemarked, når vi tager hul på juleriet  

onsdag den 20. november 2019 kl. 18.30. 
Familie og Fritid vil gerne invitere dig/jer til en hyggeaften på Horne Kro. 
Der bliver serveret en dejlig menu, som Jeanette har tryllet frem, og der  
vil være julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel. 
Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i boderne vil  
der være amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. 
Vi vil gerne give plads til alle, så hvis du har tilmeldt dig og også har fremstillet lidt hjem-
mesyssel, som du har lyst til at sælge, så er der også en plads til dine ting.  
Hvis du ønsker at have noget med på markedet, så vil vi gerne vide det i god tid 

senest den 13. november 2019.  
Kontakt Bente Dinesen på mail: b.dinesen@bbsyd.dk  for at få en bod.  

Tilmeld dig til denne aften nu, mens du husker det eller senest den 16. november 

2019  til Ruth Jensen på mail: jensen.egehave@bbsyd.dk eller på mob: 30 26 08 78 

Vi glæder os til at se jer alle. 

                      Familie&Fritid 

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. 
                 Mange hilsner fra Karen, Bente og Jette. 

mailto:b.dinesen@bbsyd.dk
mailto:jensen.egehave@bbsyd.dk
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SNERYDNING 
Vigtig information 

 
til borgerne i Horne by og Bjerremose, der benytter sig af snerydningsordningen. 

 
I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i                                 

Horne by og Bjerremose.  
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales  

senest 20. oktober 2019. 
Der vil være mulighed for at indbetale i Dagli’Brugsen                                               

torsdag den 10. oktober fra kl. 15.30 til 16.30. 
 

På grund af det store administrative arbejde, der er med snerydningsordningen,  
så er det tvingende nødvendigt, at der betales rettidigt!!!  

 

De, der betaler til tiden, vil selvfølgelig komme med fra starten. 
 

De, der ikke betaler til tiden, kommer først med fra den 2. januar 2020. 
Der vil IKKE kunne dispenseres fra dette. 

      Sogneforeningen 

 

Badminton motionister 
Der er stadig ledige baner mandage fra kl. 19.00. Baner kan bestilles ved Anita Hansen 
på mail ahansen335.dk@gmail.com. 
Banen lejes for en hel sæson (september- marts) og for en time ad gangen.              
Baneleje er kr. 1.700,00. 
Oplys venligst i mailen ønske om spilletid, og hvem der deltager på banen.                 
Der skal angives navn, adresse og fødselsdato på alle spillere. 
Ved spørgsmål – ring til tlf. 40686008. 
Med venlig hilsen 
Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF 

mailto:ahansen335.dk@gmail.com
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Julemarked på Hornelund  
Det traditionsrige julemarked på Hornelund bliver afviklet  

fredag den 29. november 2019 kl. 14.00. 
Kom og gør en god handel! 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag.                       
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og 
kage, som kan købes for 25 kr. 
Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores julemarked, så er I 
meget velkommen til at aflevere  
det på Hornelund i ugen op til julemarkedet på det opstillede bord. Hornelunds Venner er 
til stede torsdag den 28. november fra kl. 13. 
Det er en meget svær opgave at prissætte alle de flotte ting, som vi får foræret! Vi håber 
også i år at få foræret ting til julemarkedet, og vi vil rigtig gerne have, at I Glade Givere 
selv sætter en prisseddel på. 
Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning omkring tegning og salg af medlems-
kort for sæsonen 2018/2019, og  
vi håber på fortsat stor opbakning for sæsonen 2019/2020.  
Hornelunds Venner er meget taknemmelige for denne støtte, og skulle der være nogen, 
der gerne vil være medlem, kan  
man altid henvende sig til formand Svend Bruun eller ved et af vore arrangementer. 
       Hornelunds Venner 

                                          Vinsmagning 
 

I samarbejde med madlavning for mænd vil Brugsen afholde vinsmagning 
tirsdag den 5. november kl. 19 på Horne Kro. 

Mændene fra Madlavning vil sørge for, at der er noget lækkert at spise til os, mens vi bliver 
guidet gennem forskellige vine i løbet af aftenen. Fokus til aftenens vinsmagning vil være 

rettet mod ”Vine til julen”. 
For at deltage i dette spændende arrangement skal man købe billetter i Brugsen fra 

den 23.september til den 28.oktober. Den favorable pris for dette arrangement er  

125 kr., og overskuddet bliver doneret til Horne Skole.  
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Aftenskolen har mange hold i gryden..! 

Har du læst vores folder fra sidste Horne Posten? 

Ellers kan du se vores fyldestgørende program på enten Hornes hjemmeside eller        
vores Facebook-side: Horne, Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskole 

Sidst i september afholdes bl.a. madlavning med vores Guldklumper 

I oktober starter:  

Litteratur 

Vævning 

Diverse madhold for mænd 

Vild m/dans 

Bio-klubben 

BH/Lingeri 

Lav din egen fotobog 

I november afholdes: 

Vintage design kursus 

Førstehjælp – 4 timer m/bevis 

 
Spørgsmål eller tilmelding til Henriette 3195 4269                                                           

henrietteoghajse@gmail.com  

 horneposten@gmail.com 

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

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 

Biksen byder på blomster og kursus 
Sommerferien er slut, og aktiviteterne i Biksen begynder 
igen. 
Vores månedlige blomsterbindingskursus starter op den 
12. september, og der er ledige pladser på daghold. 
Pris 125,00kr 
Så giv kald på tlf. 22511542, hvis du kunne tænke dig      
at deltage. 
Vidste du, at vi i Biksen laver blomster til alle dine særlige dage. 
Vi laver buketter, kranser og meget mere på bestilling.  Ingen opgave er for stor eller for 
lille. 
Så tag endelig kontakt. 

                                           Venlig hilsen Corrie van der Veen 

 

 

 

05. Okt  ˃ Årsmøde PÅ SKOLEN kl. 9.00 

26. Okt  ˃ Halloween fra kl. 10.00 i Fælleshaverne for alle 4Hér  

15. Nov  ˃ AKTIV NAT på skolen. fra kl. 20 til 08 

23. Nov  ˃ Nisse festival i Varde. 4H har en bod. 

30. Nov  ˃ JULEMARKED på skolen fra 10 - 16 

06. Dec  ˃ JULETRÆSFEST på Dejgårdvej. Kl. 17.00 

PROGRAM 
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Hornelunds Venner 

Billeder er til hyggelig samtale 
Der er masser af billeder på programmet, når det store lærred bliver sat op på Horne-

lund onsdag den 30. oktober klokken 19.00 

Da byder Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv på en billedaften. Det er en aften, 

hvor deltagerne får lejlighed til at kommentere, hvad de ser, og måske sætte navne på 

nogle af de personer og steder, som sognearkivet er lidt usikker på. 

Ved den første billedaften for et år siden var der en del gamle billeder med, men denne 

gang har arkivet fundet nogle nyere billeder frem, og der er både luftfotos, billeder fra 

gademiljøer og fra diverse begivenheder. Der er ingen rød tråd for aftenen, og dog. Alle 

billeder er fra Horne Sogn, der er kaffebord, og alle er velkomne. 

 7. dec:  

 

 

11. jan:  

1. feb:  

 7 . feb:  

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 generalf. 

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 

Petanque skal måske på banen 
Horne Idrætsforening (HIF) er blevet opfordret til at undersøge, om der er nogle blandt 
borgerne, som kunne tænke sig at spille petanque, hvis muligheden byder sig i Horne.  
Vi tænker, at der skal være mindst 8-10 stykker, der er interesseret i at spille petanque, 
inden vi vil begynde at anlægge baner til formålet. 
Hvis du ønsker at påbegynde petanque i Horne, er du meget velkommen til at ringe 
til Svend Jensen på 92 43 25 05 eller mail svendegon.jensen@gmail.com, så samler 
jeg sammen så vi kan træffe en afgørelse herom inden jul.   

Mvh Svend Jensen, 

formand Horne IF 

mailto:svendegon.jensen@gmail.com
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HØSTFEST 2019 
Lørdag den 28. september 2019 kl. 18.30 – 01.00 

i Horne Hallen 

          - 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.  

 
 
 
 
Maden kan bestilles i Horne Hallens Cafeteria -7526 0352 eller på  
Horne Kro. 7526 0019 – Se menuerne 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, Husmands-
foreningen, Idrætsparken, Gymnastik og Fitness, Idrætsforeningen og Sogneforeningen.  

Brikkerne er på brættet 
Den første torsdag i de seks vintermåneder er der mulighed for at spille skak                        

i Horne Hallen. 
Der bliver spillet fra klokken 09.00-11.30 følgende dage: 
3. oktober, 7. november, 5. december, 2. januar, 6. februar og 6. marts. 
Alle er meget velkomne. 
Jes Jensen 

Tlf. 23260071 

HUSK: at reservere bord senest den 21. september på tlf.  7526 0352 
HUSK: at medbringe service og bestik 
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Gudstjeneste er flyttet  
Gudstjenesten i december på Hornelund Ældrecenter er flyttet til kirken. 
Alle er velkommen 
 tirsdag den 5. december kl. 14.00. 
Efter gudstjenesten serveres der kaffe på Hornelund. 
Kom og vær med til nogle dejlige timer. 
Hvis der er andre end beboerne på Hornelund, som ønsker hjælp til at komme til kirke, 
kan man ringe til Else Jochumsen tlf. 29901407 eller Svend Bruun tlf. 81714366 – se-
nest dagen før. 
            Sognepræst Finn Pedersen, Horne Menighedsråd og Hornelunds Venner 

Fodbold i efteråret 
Mens serie 3 spiller på Tistrup Stadion, har holdet i serie 5 hjemmebane på Horne Sta-
dion. Programmet er: 
Serie 3: 
21.09 kl. 13.30: HTS-Næsbjerg 
05.10 kl. 13.30: HTS-Varde 
26.10 kl. 13.30: HTS-Billund 
Serie 5: 
28.09 kl. 12.30: HTS-Næsbjerg 
05.10 kl. 11.30: HTS-Strellev/Lyne 

Hornes Hartel var i finalen! 
I 1952 vandt Lis Hartel OL-sølv i dressur trods hårdt ramt af po-
lio.  Hun lod sig ikke slå ud, og det gør Jes Jensen heller ikke. 
Trods store rygproblemer og behov for en rollator spillede han 
sig i finalen i kroket for par i 1. division sammen med sin kone, 
Anne Marie. 1. division er landets næstbedste række, og de kom 
i finalen ved at vinde finalestævnet i Nordenskov. 
Finalestævnet om DM blev afviklet i Ørnhøj, hvor modstanderparrene kom fra Holstebro, 
Midtjylland, Hasle på Borholm og Bodum/Ydby i Thy. Horneparret havde ikke en af dets 
bedste dage, men bare det at komme i finalen var en flot præstation, som kroketafdelin-
gen under Horne IF ønsker tillykke med. 
Også holdet i 1. division med Erling Anthonsen, Jørgen Søndergaard, Bente og Frede 
Rasmussen har kvalificeret sig til finalestævnet om DM. Det er andet år i træk, og de 
sikrede sig finalepladsen ved at vinde regionsmesterskabet i Næsbjerg i kamp mod 
Vestkysten og Vorbasse. 
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Frivillige har ydet en stor indsats 
Igen i år har rigtig mange personer ydet et stykke frivilligt arbejde til 
fordel for Horne Idrætspark. Der er blevet lagt rigtig mange timer hos 
House of Sandwich - det samme firma, som vi hjalp ved Tall Ship 
sidste år. Vi har været med ved Seebach i Odense, Rock Under 
Broen i Middelfart, Bon Jovi i Sønderborg, og ”Vi elsker 90'erne” i 
Holstebro. Næsten 450 timer blev givet af frivillige til disse fire arran-
gementer. Det har givet ca. 50.000 kr., som er med til at gøre det muligt for HIP at forta-
ge nogle investeringer og vedligehold, vi ellers havde måttet lade ligge. Sidste år fik vi 
noget af taget på klubhuset skiftet, i år skifter vi gulvet i mødelokalet, og måske fornyel-
se af legepladsen. 
Til vores alt overskyggende arrangement Nordisk Hundeudstilling i begyndelsen af au-
gust ydede mere end 30 frivillige rigtig mange timers arbejde. Det blev gjort med et en-
gagement, som gjorde, at vi fik topkarakter af DKK og udstillerne. Så godt gjorde vi det, 
at der er bestilt tid igen om fire år. Desuden er der et par andre udstillinger i støbeskeen. 
Vi kan sgu et eller andet med frivilligt arbejde og sammenhold i Horne. Tak til STB Byg 
for lån af hegn og kabler, Sdr.Malle for lån af skilte m.m., skolen og sogneforeningen for 
lån af bord/bænkesæt, HIF, Anders Burkarl og Arne Albertsen for lån af kabler, Frede 
Holm for lån af en total uundværlig minilæsser, Søren Hvidberg for lån af campingareal 
samt 4H for lån af flagstænger og flag, og endnu engang skal lyde en stor tak til alle og 
enhver, der på den ene eller anden måde hjalp til. 
Horne Idrætspark. 

”Vi elsker 90erne” i Holstebro 
Vi var 12 personer, der mødtes lørdag den 31.08 kl. 8.50 ved Horne Hallen til morgen-
kaffe i strålende solskin.  Vi var på vej mod Holstebro for at bidrage med vor arbejdskraft 
i to telte til et musikarrangement på Holstebro Stadion.  
Jan Kryger fra House of Sandwich havde indrettet teltene og stået for alle indkøbene. 
Der var en liflig duft af flæskesteg, som vi skulle bruge i tilberedningen af flæskestegs-
sandwich i det ene telt.  I det andet telt blev der tilberedt pommes frites og burgere. Hen 
på eftermiddagen fik vi hjælp af yderligere to personer fra Horne. 
Det blev en travl dag, hvor der det meste af tiden var kø ved vore telte, men timerne fløj 
afsted, og humøret var højt og samarbejdet godt. Øregangene kunne samtidig nyde godt 
af den gode 90er musik.  
Inden dagen var gået, havde vi solgt ca. 2.500 flæskestegssandwich og ca. 2.500 burge-
re og ekspederet 475 kg pommes frites over disken til glade, feststemte mennesker i alle 
aldre. Benene var blytunge, da vi kl. ca. 0.30 satte kursen mod Horne efter en begiven-
hedsrig dag. 

          Hilsen fra en deltager 
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Brugsens grillfest  
Fredag d. 30. august var 204 horneborgere samlet ved Brugsen til dette års grillfest. 
Igen i år stod menuen på grillet ølmarineret svinekam med tilbehør. Det var yderst veltil-
beredt kød fra Superbrugsen i Nr. Nebel, og vi håber ikke, der var nogen, der gik sultne 
hjem, for der var rigeligt med mad og kolde drikkevarer. Som noget nyt var der arrange-
ret lidt aktiviteter for de mindste af byens borgere. Tak til Thorkild for at bygge en midler-
tidig kravlegård til de små, der hyggede sig med spil, gadekridt og tegninger. De små 
fandt dog hurtigt tilbage til bordene, da desserten blev serveret. En stor tak skal lyde til 
Ulrik Thøstesen for musik under spisningen. Tusind tak til alle, der hjalp med at gøre 
klar, servere mad, skænke øl og rydde op efterfølgende. Vi sætter stor pris på alle hjæl-
pende hænder. 

Venlig hilsen 
Uddeler Søren og Butiksrådet 
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Vi mangler tip til årets revy!  
I må være nogen derude, som har oplevet et eller andet,                                                

der er værd at dele med resten af byen. 
 

Hvis vi intet modtager, må vi selv brygge historierne.                                                        
Så kan DU jo risikere blive inddraget på den ene eller anden måde.  

Send dine tip til revy@horne-varde.dk                                                                         
eller ligge et anonymt brev i postkassen hos Kurt på Hindsigvej 29. 

 
Vi glæder os til at læse Jeres ”stikkerbreve.” 
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    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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Glem ikke  
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 

 
 
 
 

Kloak skubber asfalten... 
 Det var med stor fornøjelse, jeg tidligere på året kunne            

viderebringe kommunens planer om ny asfalt i Horne startende allerede i år. 
Efter en inspektion af dele af vores kloaknet har Din Forsyning imidlertid i stedet       
besluttet at fremrykke separatkloakeringen, hvilket også skubber asfalteringen. 
Vi vil løbende blive informeret af forsyning og kommune. 
 
Jeg skal i øvrigt anbefale, at man benytter sig af kommunens 
tilbud om at indberette udfordringer ved vore veje, stier og 
grønne områder. Det sker via App'en "Giv et praj". Den er 
utrolig enkel at bruge, og der sker faktisk noget, når man gør 
det! 
                                                                                                                 fra App´en 

Stig Leerbeck (V) 
Horne 
Medlem af Varde Byråd 
skriver: 

….HUSK BESTILLING TIL HØSTFESTEN…. 

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Højskoledag med kriminalitet og musik 
Menighedsrådene i Horne, Thorstrup, Hodde og Tistrup inviterer til højskoledag i Horne 

kirke og Horne Hallen lørdag den 26. oktober kl. 9.30-16 
Kom til højskoledag, hvor foredrag, sang, musik og hygge vil krydre hele dagen. 
Der er gudstjenesten kl. 9.30 - 10.00. Derefter kaffe, boller og fællessang i Horne hallen kl. 
10.00 - 10.30. 
Drabscheferne Kragh og Dahl kommer på scenen 10.30-12.00 og fortæller levende om de 
mange kriminalsager, de har været involveret i.       
Middag kl. 12.15 – 13.30 (ta` selv bord). 
Efter middagen er der ”En stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm” – den lille dame med 
den store stemme. Ud over at synge akkompagnerer hun selv på cello, guitar og guitarlut. 
Få en sjælden og intens oplevelse. 
Kaffe serveres i Jeannets pause. 
Dagen slutter senest kl. 16.00. 

Tilmelding er nødvendig senest 18/10 til Niels mobil 60651235, eller                                     
mail: niels.tradsborg@gmail.com  

eller til Dorte mobil 22629916, eller  
mail: dorthebejdernielsen@gmail.com. 

Pris for hele arrangementet: 275 kr. 
Deltagelsen kan betales på MobilePay eller kontant på dagen. 
    Mange hilsner 
Horne, Thostrup, Hodde og Tistrup Menighedsråd. 

 

De to drabschefer, og til højre Jeannet Ulrikkeholm 

Se annoncen i Ugebladene. 

mailto:niels.tradsborg@gmail.com
mailto:dorthebejdernielsen@gmail.com
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Brug aktivitetskalenderen her i bladet når du planlægger et arrangement... 

Abrahams efterkommer var på besøg... 
 
Nogle gange forenes fortid og nutid 
på en overraskende måde. Det skete 
forleden, da Horne Sognearkiv fik en 
henvendelse fra Rie Biersted fra Åls-
gårde i Nordsjælland. Hun havde på 
arkivets hjemmeside læst historien 
om tateren Abraham Johansens liv, 
og nu ville hun gerne se den jordhule 
ved Abrahams Dam, hvor han levede 
sine sidste år. 
Abraham var hendes tiptipoldefar, 
men det var først for cirka 10 år si-
den, da hun begyndte at forske i sin 
slægt, at hun opdagede, at hun er ud af taterslægt. 
- Jeg havde altid fået fortalt, at min slægt var fiskere fra Harboøre og Agger. Da jeg 
begyndte at granske slægten, blev jeg gjort bekendt med Else Marie, og derved kom 
jeg ind i andre taterfamilier, som jeg også er en del af, fortæller Rie Biersted, der i au-
gust var på besøg på Horne Sognearkiv og var med på tur til både Abrahams Dam på 
Anni og Erik Thomsens mark og i Horne Kirke, hvor Abraham blev døbt, fik døbt sine 
børn, blev gift og blev begravet fra – alt sammen i årene 1797-1856. 
Else Marie (1830-1870) var Abrahams datter, som han fik med sin kones halvsøster i 
1930 – samme år, som han fik en søn med sin kone og en anden søn med Else Sophie 
Caspersdatter. Under forskningen af slægten fandt Rie Biersted i politiets efterretninger 
en dom fra 1900. Da blev hendes oldeforældre dømt til fem dage på vand og brød for 
at have sendt deres børn ud at tigge. Hendes oldemor Vilhelmine Abrahamsen (1858-
1899) døde året før dommen.- Min bedstemor, Laura Dusine (1894-1975), var dengang 
fire år, så enten var hun med som tigger, eller også må hun have hørt om det fra sine 
søskende, men det er aldrig blevet snakket i familien. Man har nok skammet sig, men 
jeg synes bare, at det er spændende at være ud af taterslægt, og det har givet mig 
mange gode historier og givet anledning til mange tanker om, hvor hårdt det må have 
været at være tater.                                                                                                                            
De havde ingen mulighed for at vælge et andet liv, siger Rie Biersted, der har været 
flittig bruger af både Rigsarkivet, landsarkiverne og lokalarkiverne i sin fritid fra arbejdet 
som social- og sundhedshjælper. 
                                                                                                        Fortsætter næste side.. 
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

    Næste deadline d. 2. NOV. 

Abrahams… fortsat 
Abrahams far var rakkeren Johannes Hansen (1764-1821) og blev kaldt ”den gule rak-
ker” og ”gule Fanden”. Han boede i Transbøl, og her blev Abraham født den 3. juni 
1797. Som ni-årig blev han sendt i hattemagerlære i Middelfart, men han forlod sin 
læreplads flere gange og fik igennem, livet flere domme for løsgængere og betleri. Han 
vendte i 1818 tilbage til Horne og boede både i Transbøl og Rotbøl samt i Stundsig. 
Han fik i alt syv børn og døde i 1856. 
Datteren Else Marie gik også på landevejen og fik fem børn med fem forskellige mænd. 
Hun ombragte det sidste barn og blev dømt til døden. Hun blev dog benådet, inden hun 
døde som 40-årig i Christianshavn Kvindefængsel. Hun havde sin datter Vilhelmine 
med på landevejen. Vilhelmine, hvis mand udvandrede til Canada og var far til i alt 22 
børn med tre kvinder, fik 12 børn, blandt andet Laura Dusine Pedersen (1894-1975), 
som er mor til Jens Hyll (1922-2009) – Rie Biersteds far. 

 
Generalforsamling i STØTTEFORENINGEN d. 22. okt.. 

 
Generalforsamling i IDRÆTSFORENINGEN d. 13. nov. 
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Hans Guldager         
Ove Bertelsen          

Preben Jensen         
René Guldager         

Mikkel Holdgaard      
Henrik Kobberholm   
Flemming Guldager  

Tlf.: 
24841025 
81714846 
30593734 
31474712 
53550419  
31659558 
13313716 

 

Lopperne tager mod ting og sager 

Når I står med ting og sager, I ikke længere har brug for, vil den første tanke nok være 
bare at smide det hele ud. Der er også en anden mulighed. Den anden tanke kunne være 
at bede spejderne om at hente jeres ting og sager med henblik på at sælge det.              
Så skal I bare ringe til en af dem, der står bag loppemarkedet. 
Pengene, der kommer ind ved salg på loppemarkedet, går ubeskåret til spejdernes ture og 
til indkøb af nye materialer til gavn for spejderne. 
Loppemarkedet på Hindsigvej 29 har åbent den første søndag i måneden. 
Lopperne har fået ny besætning bestående af: 

 
 
 

LOPPEMARKED 
På Hindsigvej 29 
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To gravsteder var i fokus 

Familien Larsen fra Stauskjær og familien Horsbøl i Horne og Bounum var i fokus, da me-

nighedsrådet og Horne Sognearkiv for tredje år i træk inviterede til kirkegårdsvandring. 

Både familien Larsen og familien Horsbøl var godt repræsenteret blandt de 51 deltagere, 

som først fik en kort gennemgang ved gravstederne og derefter en mere grundig fortælling 

inde i kirken. Keld Jochumsen fortalte, mens Leif Sønderskov supplerede med billedmate-

riale.  

Sine Larsen og senere hendes søn, Hans, - kendt som “den kloge kone” og “store Hans” - 

havde nogle særlige evner, så de kunne hjælp folk med diverse skavanker. Sine kørte ud 

til patienterne i en lille hestevogn og havde også træffetid på Højskolehjemmet i Varde. 

Hans cyklede rundt og tog desuden imod patienter i sit hus i Outrup, og da han engang var 

indlagt på sygehuset, behandlede han både læger og sygeplejersker. 

Fortællingen om familien Horsbøl koncentrerede sig om Jens Horsbøl, der forlod sin gravi-

de kone og sin gård på Ndr. Bounumvej 16 for at deltage i krigen 1864. Han skrev flere 

breve hjem til konen - breve, som fortæller lidt om krigens gang og meget om hans bekym-

ringer for dem derhjemme. Sognearkivet har fem breve, og der blev læst uddrag af tre af 

dem. 

Aftenen sluttede med salmen “Du, som har tændt millioner af stjerner” samt kaffe og kage, 

som blev indtaget udenfor kirken i det flotte sensommervejr. 
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Nyt fra menighedsrådet: 
 
Menighedsmøde og høstgudstjeneste: 
Menighedsrådet afholder menighedsmøde (orientering om menigheds-
rådet arbejde og planlagte aktiviteter).  
 
Menighedsmødet afholdes søndag den 6. oktober med høstgudstjeneste kl. 10.30 og 
med efterfølgende frokost på Horne Kro, hvor menighedsmødet afholdes. 
Vi fortæller om, hvad der er foregået i løbet af året, og hvad vi planlægger for det næste 
år.                                                                                                                                      
Vi vil gerne have ideer til arrangementer og renoveringen af kirken samt ris og ros. 
Alle er velkomne.  Tilmelding af hensyn til spisning senest den 1. oktober på 
8868@sogn.dk eller på 226229916 gerne som sms. 
 

Højskoledag: 
Husk Højskoledagen i Horne den 26. oktober 2019 med foredrag af drabscheferne.  

Mere information andetsteds i Horne Posten. 
 

Torvedag: 
Tak for opbakningen til vores bod på Torvedagen. Vindere var: 

1: Jette Enemark 
2: Peder Enemark 

 
Organist: 

 Vi vil gerne byde velkommen til vores nye organist, Jane Nielsen, som er ansat i     
samarbejde med Tistrup, Thorstrup og Hodde.                                                             

Jane har allerede startet et børnekor op fra 2. klasse. 
 

Højtalere: 
Vi har fået installeret et nyt højtaleanlæg i kirken, som vi håber giver en bedre lyd end 

det gamle anlæg. 

    Næste deadline d. 2. NOV. 

mailto:8868@sogn.dk
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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 

TORVEDAGEN 2019 
 

Tak for den store opbakning til 
Torvedagen på trods af det dårli-
ge vejr. Der var en god stemning 
hele formiddagen, så der skal 
mere til at ødelægge en god tra-

dition! 

Tak til Jeanett og Rene for at de 
åbnede kroen for os til morgen-
kaffen. Det er godt nok ikke sket 
mange gange i løbet af de over 
40 år Torvedagen er 
blevet afviklet.          
 
Vi mødes igen lørdag 
den 15. august 2020. 
 
Torvedagsudvalget 
og  
Sogneforeningen 
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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 på og beskrivelse af 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.  
 

Vi har også en ledig plads i bestyrelsen,                                     
som vi gerne vil have besat.  

 
Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse til holdtrænin-
ger.  
 
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  
                     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  

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 hygge-
lig sæson og håber,  at der er en masse unge, friske tøser, der er klar på at få en fed og 
sjov sæson. 
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 måt-
ter. 
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 – 

 
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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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, Ma-
ria, Anna og Julie 
  
Horne Hallen 
Start: 25. sep. 
  

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

16.45 – 17.45 
Forældre/barn 
Louise, Stine og Anna 
  
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. 
  

 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 
  
  

 Gymnastiksal:  
18.00 -19.00 
Dans/gymnastik  
3.kl. og opefter  
Frida og Asta 
 
Start: 25. sep.  

Ret til ændringer forbeholdes  
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HUSK             

VEDRØRENDE SKÆRMEN VED BRUGSEN 

Materiale til opslag skal sendes til Anders Burkarl på     

infotv@horne-varde.dk 
   
 I liggende  

A-4 format 
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Børne Dyrskuet som var nr. 60 i rækken blev fejret med maner. Der var som sædvanlig 
mange flotte udstillinger, 86 i alt. Uddeling af præmier til flotte kager, heste, kaniner, fugle 
og meget andet. Kagerne var meget dekorative, og kunne ikke skjule, at der var 60-års 
jubilæum, og under auktionen fik den også lige et nøk op i prisen på grund af jubilæet.  

I programmet kunne man se at Carsten Knudsen fra de Nattergale ville underholde,    
dette blev et morsomt indlæg. Som en sidste opvisning trak Varde Garden op med en 
musikalsk tato, flot og vel disciplineret som altid. 

4-H er en ungdoms organisation som beskæftiger mange børn og unge, som ser ud til at 
være en god ambassadør for fremtiden bæredygtige landbrug. Det lyste også helt igen-
nem, ved at de unge mennesker er meget behjælpelige, som man kunne oplevede i de 
forskellige boder, hvor udbuddet var stor og betjeningen hurtig og behagelig, det er også 
rart, når mange mennesker skal beværtes, der var langt over 1000 besøgende til denne 
den 7. i rækken ved Hindsig Ridecenter, som har perfekte rammer for et sådant arrange-
ment. 

4H Dyrskue fejrede 60-års Jubilæum 
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Lidt tanker fra skolen  
 
Det er ingen hemmelighed, at vi godt kunne bruge flere børn på vores fantastiske skole. 
Det er heller ikke en hemmelighed, at vi har familier, der har valgt, at deres børn skal gå 
i friskole. Det er er heller ikke en hemmelighed, at vi har en skole, der har et dygtigt per-
sonale, en høj faglighed og en høj trivsel – både test og målinger understøtter dette. Alt 
dette taler vi gerne højt om og roser vores børn og forældre. 
Vi glæder os hver dag over positive forældre og børn, som kommer her og er en del af 
vores hverdag. Vi værdsætter den konstruktive feedback, vi får fra vores forældre, og vi 
har en dialog om de udfordringer, der måtte være. Vi skal løse udfordringer sammen - 
det har vi som skole og forældre et ligeværdigt ansvar for, det står der i folkesko-
leloven og SAMMEN laver vi den gode skole. 
Tak for opbakningen til alle vores forældre. 
Men-men-men: der tales i Horne by om skole, personale og ledelse, som vi ikke kon-
fronteres direkte med, men skal høre ad omveje i forskellige sammenhænge. Merete og 
jeg har ikke haft besøg af nysgerrige borgere, som gerne vil vide mere om skolen, eller 
som har hørt noget, de kunne stille sig undrende over.  
Vi undrer os over, at hvis der er så mange med gode ideer i Horne om skolen, hvorfor 
kommer de så ikke på skolen, så vi kunne få en spændende snak om disse. Vi vil meget 
gerne udvikle os og gøre hverdagen endnu bedre, hvis vi kan. 
Vi undrer os MEGET over, at man som borger i byen vælger at tale skolen ned i stedet 
for op. Hvad er egentligt målet med at tale dårligt om noget. Vi forstår det ikke. Vi lærer 
vores børn, at hvis de ikke har noget positivt at sige, så skal de holde deres mund eller 
være nysgerrige på den gode måde.  
Så hvad vil I? 
 
I er altid velkommen til at ringe, komme forbi eller lave en aftale - så kom hvis I 
har noget på hjertet.    
                                                                                                        Anne & Merete. 
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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  

Storkegavlen 

Det ser da ganske lovende ud, og der er flere børn på vej – men. 
I de seneste år har der været mange storke oppe at hænge på Horne Skoles Storke-
gavl, og der er såmænd 10 storke i år ved indgangen til det sidste ½ år, så det lover jo 
godt for børnetilgangen, og for at kunne beholde Skole og Børnehave, men er det også 
nok? 
Det viser sig faktisk, selv om vi har en god og sund skole og børnehave, så er det ikke 
nem at holde alle børn hjemme, når 0. kl. starter op, da nogle forældre vælger at sende 
deres børn til andre skoler uden for sognet. 
Når der er så mange ny børn på vej, hvem er det så der lukker skolen? Her er et citat 
som en betydningsfuld foreningsmand fra Horne engang har sagt: 
Det var ikke Bageren, Købmanden, Slagteren, Trikotagen eller Skomageren der lukke-
de, det var os beboer der lukkede dem, fordi vi ikke i tide støttede dem. 
Er Horne, der engang havde 250 landbrug, og henved 50 handelsdrivende ved at kun-
ne se enden på den velstand, vi engang havde. Det kunne man være bange for, for det 
ser ud til der er for få mennesker der kæmper for det lille samfund, som Horne er.  
Det er da godt nok at Horne har fået 5 blomster som blomstrende Landsby hvis ikke vi 
formår at gøde blomsterne, og flot ser det da også ud med udarbejdelse af en Udvik-
lingsplan, men hvis ikke vi støtter op omkring projekterne, som vil gøre Horne sogn til 
et attraktivt sted at bo og bosætte sig. Nytter det så noget alt sammen? 

Synspunkter fra gaden og skolegården 

mailto:horneposten@gmail.com


34 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

      

 

 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 

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

REVY 
No. 60 

I Hallen 
Lørdag d. 9 nov. 

Kl. 19.30 

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 
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horneposten@gmail.com 

BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

Torsdag den 5. september afviklede 
Sogneforeningen den traditionelle 
æblepressedag. Vejret var ikke det 
bedste, og for en del har æblehø-
sten ikke været optimal. 
Der var god hjælp fra meget unge 
hjælpere.  

Æblepressedag 

mailto:horneposten@gmail.com
http://horne-varde.dk/n/aeblepressedag-6/
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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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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 

 Så kom storken igen til Horne, og 
det blev en pige, som også bety-
der at pigerne har lagt sig i spid-
sen med 6 piger mod 5 drenge. 
Det bliver så spændende                                   
om det skulle gå hen og blive et 
”pigeår” i år. 
Vi ønsker de nybagte forældre 
tillykke, og velkommen til Horne 
sogn til den lille pige.                   
11 storke er det blevet til de første 
ni måneder af 2019 

http://www.sanatit.dk
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Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 02. NOVEMBER.  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
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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 

Søndag 22. sep 

Søndag 29. sep 

Søndag 06. okt 

Søndag 13. okt 

Søndag 20. okt 

Lørdag  26. okt                                                          

Søndag 27. okt                                                          

Søndag 03. nov                                              

Søndag 10. nov                                               

Søndag 24. nov                                              

Søndag 01. dec                                                  

10.30 

Ingen 

10.30 

09.00 

Ingen 

09.00  

09.00                      

10.30                       

09.00                        

09.00  

10.30 

14. søndag efter trinitatis 

 

Høstgudst. 16. søndag efter trinitatis 

(Lars Bom) 17. søndag efter trinitatis 

 

Højskoledag  (Lars Bom)   

19. søndag efter trinitatis 

Alle helgens dag 

21. søndag efter trinitatis 

(Lars Bom)   Sidste søndag i kirkeåret 

Første søndag i advent  

 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  
 
September: 
21. kl. 09.30-12: Børnedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
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: 
03. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
09. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
10. kl. 15.30-16.30: Betaling for snerydning i brugsen, arr. Horne Sogneforening 
14. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
14. kl. 14-16: Foredrag af Dorthe Karlsmose på Hornelund, arr. Horne Pensionistf. 
21. kl. 14-16: Foredrag af Allan Vinge på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
22. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallens mødelokale, arr. Horne Støtteforening 
26. kl. 09.30-16: Højskoledag i Horne Kirke og Horne Hallen, arr. Menighedsrådene i Hor-
ne, Thorstrup, Tistrup og Hodde 
27. kl. 09.30-12: Børnedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
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 
 
November: 
02. kl. 00,59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
04. kl. 14-16: Tøjbussen kommer på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
06. kl. 19.00: Vinsmagning med mad på Horne Kro, arr. Horne Brugs 
07. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
09. kl. 19.30: Revy i Horne Hallen 
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 
13. kl. 19.00: Generalforsamling i Hornehallen, arr. Horne Idrætsforening 
18. kl. 14-16: Ziva sang og musik på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
20. kl. 18.30-22: Julemarked på Horne Kro, arr. Familie&Fritid 
23. kl. 09.30-12: Børnedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
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 
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December: 
02. kl. 14-16: Demenskonsulent på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
05. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
05. kl. 14.00: Hornelunds gudstjeneste i Horne Kirke, arr. Hornelunds Venner, menig  
hedsrådet og præsten 
07. kl. 09.00: Fællesjagt med mødested hos Anders Jensen, arr. Horne Jagtforneing 
09. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
09. kl. 14-16: Foredrag af Jacob Rasmussen på Hornelund, arr. Horne Pensionistfor-
ening 
11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
16. kl. 14-16: Juleafslutning på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
29. kl. 09.30-12: Børnedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
 
Januar: 
02. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
08. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
11. kl. 09.25: Rævejagt med mødested på Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 
25. kl. 00,59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
 
Februar: 
01. kl. 09.25: Jagt med gule ærter, mødested Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 
06. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
29. kl. 00,59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
 
Marts:  
06. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

AKTIVITETSKALENDER 2019-20 

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 
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MobilePay 
Til Horne Idrætsforening  

skal ske til  
betalingsnummer  

56253  

Horneposten deadline 2019 
Udgave 367: Deadline 02. november        udgives 16. november 

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 
  
 
August: 
300 kr. nr. 306, 
200 kr. nr. 100, 692, 
100 kr. nr. 353, 378, 177,  
  50 kr. nr. 558, 293, 385, 170, 248, 114, 249, 458, 71, 487,
 342, 204, 540, 47, 216, 124, 529, 510, 88, 62, 412,
 653, 238, 503, 550, 245, 273, 109, 81, 118, 332, 66, 
 
Det var næstsidste trækning af solgte numre af gule kort. 
Sidste trækning offentliggøres i novemberudgaven af Horne Posten. 
I oktober vil vore sælgere igen komme rundt i sognet for at sælge kort for et nyt år. 
Prisen er uændret 100 kr. pr kort for 12 trækninger.  

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 finder sted 

søndag den 19. januar 2020 kl. 9.30 – 13.00 
Mere info om arrangementet følger i Horne Posten. 

Hilsen Styregruppen v/Anette Schmidt. 
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             Næste deadline d. 2. NOV.  

 

SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   

Ndr. Bounumvej 11 

6870 Ølgod 

Tlf. 75241233 

Fax 75241083 

 

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

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

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

 

HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

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. 


