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49. årgang                             nr. 369                        marts. 2020 

 

MGP-fest var en succes 
Der var næsten 100 børn og voksne i Horne Hallen, da den første MGP-fest blev 

sat i gang. Omdrejningspunktet for festen var Børne Melodi-Grand Prix på TV, og 

hallen var pyntet med balloner, lys og glimmer, og børnene kunne også få glimmer i 

håret. Der blev serveret tapas, og humøret var højt, så der er ingen tvivl om, at del-

tagerne håber på en gentagelse i 2021. 

Se flere billeder fra MGP inde i bladet hvor du                                                                                              
også kan se og læse om: 

SPORTSUGEN 2020 
SKOLEN 

GYMNASTIKOPVISNINGEN 
FASTELAVNS ARRANGEMENTER 

Og meget meget mere…... 
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Fonden til forskønnelse af Horne sogn 
Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål. 

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde 

       senest onsdag den 1. april. 
                                                                                                                                        

Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde   jochumsen@bbsyd.dk 

Horne Sogneforening 

 
                              

Mød op og få betalt dit medlemskontingent.                                                                       
I år vil vi være i Dagli’Brugsen, Horne  

mandag den 16. marts kl. 15.30 – 16.30. 
 

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn. 
 

Horne Sogneforening 

Årets konfirmander i Horne 
Søndag den 3. maj bliver ni unge mennesker fra Horne konfirmeret i Horne Kirke kl. 10. 

Konfirmanderne er elever i 7. klasse på Tistrup Skole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
OBS: Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus lørdag den 2. maj ml. kl. 10-12 
og afhentes af konfirmanden ml. kl. 12-12.15. Kirkens personale påtager sig intet an-
svar for bortkomne telegrammer. 
Der er officiel konfirmand-fotografering i kirken kl. 9.30 

Ditte Løvendahl Damgaard, Ringkøbingvej 265, Horne. 

Anne Hvolbæk Nissen, Mallevej 41, Horne. 

Ditte Petrea Kristiansen, Porsevej 14, Horne. 

Caroline Skytte Terkildsen, Snorupvej 5, Horne. 

Magnus Dammark Jensen, Gl. Præstevej 86, Horne. 

Lasse Hedegård Jessen, Mallevej 23, Horne. 

Simon Puggaard Mikkelsen, Gl. Landevej 69, Horne. 

Kevin Frede Nielsen, Aspgårdvej 6, Horne. 

Malthe Møller Pedersen, Gl. Præstevej 73, Horne. 
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Er du medlem af Horne Sogneforening? 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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Naja Horn, Tilde Krarup, Lærke Oxfeldt, Kasper Henriksen, 
Kristian Nørtoft, Jeppe Jeppesen  

Niels Wølch Frederiksmose, Sara Nygård Nielsen,       
Emma Gram og Lene & Brian Hansen  

Anna Kohls Jensen, Louise Risbøl Johannesen &                         
Maria Højager Ladekjær  

 
 
 
 

Lørdag den 21. marts  
Indmarch kl. 14.30 – Bemærk nu eftermiddag 

 
Juniortræningsholdet   
Blåbjerg                
 
Spring, gymnastik og  
bevægelse –bh.kl.- 5. kl.   
 
Lopperne                
4 – 5 årige                              
 
Forældre/Barn                                                         
                                                
 
VIP Damer – Varde               
Motionsmænd - Tistrup       
 
Dans/Gymnastik –               
3. – 6. kl.  
                                          Alle instruktører fra Horne på gulvet 
 
Dejbjerglund  
Efterskoles Elevhold 
              

Ret til ændringer i programmet forbeholdes   

PÅ GENSYN 
HORNE GYMNASTIK og FITNESS  

GYMNASTIKOPVISNING I  
HORNE HALLEN 

Anne Mette Bøttcher, Jesper Johannesen, Maria Møller,        
Anna Hjørngaard & Julie Hansen  

Inger Marie Ditlevsen  
Kirsten Christensen  

Frida Andersen, Asta Hjørngaard  

Louise Raunkjær, Gitte Bie, Malene Arnbjerg 
Anders Bie, Mads Clausen & Simon Kirk  

Efter opvisningen er der mulighed for fællesspisning. 
Mad skal være bestilt og betalt i Horne hallens cafeteria senest 17. marts  

Se annonce andetsteds i bladet.  
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        - du kan også finde Horne på                                               

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

Familie&Fritid holder generalforsamling  
Familie og Fritid i Horne holder generalforsamling i Natur- og Teknik lokaler                     

på Horne Skole 

mandag den 20. april kl. 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forhandling af bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Ruth Jensen og                                

Karen Margrethe Harck - begge modtager genvalg 
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard 

8. Valg af revisor – på valg er Dorthe Bejder 
9. Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen 
10. Beretning for Aftenskolen v/ Henriette Nielsen 
11. Evt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 5. april sendes til 
formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller på mail: b.dinesen@bbsyd.dk 
                                                  Alle er velkommen  

                                                     Familie&Fritid 

 
  Fodboldtræning veteraner  
Veteranerne i Horne IF tager hul på forårets fodboldtræning.  
Det sker: 
             Lørdag den 14. marts kl. 13.00 
             Lørdag den 21. marts kl. 13.00 
             Lørdag den 28. marts kl. 13.00 
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NYT - NYT 
FÆLLESSPISNING EFTER                        
GYMNASTIKOPVISNING  

LØRDAG DEN 21. MARTS 2020  
KL. 17.00 

Nu da lokalopvisningen er flyttet til lørdag eftermiddag, vil der som noget nyt              
være mulighed for efterfølgende fællesspisning ca. kl. 17.00.  
Bedsteforældre eller andre gæster, der er med til opvisning,                                            

er også velkomne til fællesspisning.  
 

Der serveres mørbradgryde med løse ris og salat.  
Pris kr. 50,- pr. person – børn u/3år gratis  

 
Tilmelding og betaling til Horne hallen via MobilePay 72653 senest 17. marts 2020 
Nedenstående tilmeldingsseddel afleveres i Postkassen i hallens foyer. Hænger på 
væggen til højre for døren ind til cafeteriaet.  
 
Tilmelding og betaling til fællesspisning foregår til Horne Hallens cafeteria  
senest den 17.  marts. MobilePay 72653  
 
Navn : ______________________________ 
 
Mobilnr.: ________________ 
 
Antal: _________  

Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse 
 

Der holdes landsindsamling søndag den 29. marts  
Vi håber, mange vil hjælpe os med indsamlingen. 
Tilmelding til Bente Dinesen tlf. 21 78 76 55 – Bessie Aggeboe tlf. 24 83 72 75 
Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker. 
                                                                                      Bessie Aggeboe/Bente Dinesen. 
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Kroketspillerne skal på banen 
Horne IFs kroketafdeling starter den nye sæson med et opstartsmøde i 

Horne Hallen 

søndag den 22. marts kl. 10.00, 
hvor vi mødes til formiddagskaffe med rundstykker, gennemgang af hold og referat fra 
DGI’s ris/ros-møde. 
Hvis vejret tillader det, kan vi efterfølgende gå på banen og tage et spil kroket. 
Forårstræningen starter, når vejret tillader det, med træning mandag og torsdag efter-
middag kl. 13.30. 
Tilmelding til Jørgen Søndergård på tlf. 40357270 – jsaama131@hotmail.com   

senest onsdag den 18. marts. 
Bestyrelsen håber, at der den dag også møder nye kroketspillere op, som har lyst til at 
lære kroketspillet at kende og til at få mange fornøjelige timer i fællesskab og ude i den 
friske natur. 

 

Vel mødt 
Bestyrelsen 

. 

 Generalforsamling i Hornelunds Venner 
Der afholdes generalforsamling på Hornelund  

mandag den 27. april kl. 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

Alle er velkommen 
 

 Hornelunds Venner 

 horneposten@gmail.com 

                     

                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

about:blank
mailto:horneposten@gmail.com
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Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde” 
Nok en gang afholdes dette arrangement, – igen med det formål at få 

alle grøftekanter i Horne Sogn tømt for skrald  og skidt, så alt              
ser pænt ud til foråret og konfirmationen. 

Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne og sorterer affaldet. Når alt skraldet er 
sorteret, giver Sogneforeningen en øl/vand.                                                                    

Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd. 

Affaldsindsamlingen finder sted                     
tirsdag den 7. april ca. 16 – ca. 18 

I alle dele af sognet vil vi gerne have en person, der denne dag vil koordinere arbejdet. 
Vi kan give Mallevejs idé videre: 
Husstanden nærmest hovedvejen samler skrald hen til næste nabo, som så samler hen 
til sin nabo, og sådan fortsætter man ind mod Horne. På indsamlingsdagen samler én 
fra vejen alle sækkene op og kører dem til genbrugspladsen i Horne. 
Hvis du vil være kontaktperson i dit område, og/eller gerne vil hjælpe, så: 
Tøv ikke – meld jer og tilbyd jeres hjælp !  
 
Tilmelding til Aksel Hansen aksel.hansen08@gmail.com  (tlf. 29860294)                    
senest tirsdag den 31. marts. 
                            Sogneforeningen 

 
Gæs måske på vej i haverne 
Skal vi have et gåselaug i fælleshaverne?   (billede af gås) 
Er der nogen, der kunne tænke sig at” GRO” sin egen julegås. 

Der er lidt forarbejde med at rævesikre og lave gåsehus, men - er der vilje, er der vej – 

så er der stemning for det, hører vi gerne fra jer.  Sms til 24818463 

Horne IF får ”huspenge” 
HIF vil gerne sende en stor tak til Nybolig Varde for det fremtidige sponsorat. 
Det er ikke, fordi Horne IF vil opfordre borgerne i Horne til at sælge deres hus, men vi 
synes, at det er prisværdigt, at Nybolig tænker på os, idet firmaet vil sponsere 3000 kro-
ner til Horne IF efter hver hushandel, Nybolig Varde har i Horne.  Igen en stor tak til Ny-
bolig Varde. 

Med venlig hilsen 
Horne Idrætsforening.  

mailto:aksel.hansen08@gmail.com
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3 dages madskole på Horne skole. 
Da skolen holder ferie i dagene op til påske, laver vi en 3 dages madskole 6., 7. og 
8. april fra 8.00 til 15.00 
Maraton i mad og motion. Morgen-, middags- og aftensmad. Fokus på madspild, 
køkkenhygiejne, nøglehulsmærket og kostråd. 
Tilmelding på Madskoler.dk efter først til mølle. . . .  

 
Håber vi ses. 

Horne 4H. 

VIGTIGE  4H datoer  
 
 
25. Mar ˃ Madhold på Skolen kl. 14.30 til 17.00 i skole køkkenet  
 
25. Mar ˃ Heste hold på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  
 
01. Apr ˃ Spire hold og træ hold på Dejgårdvej 12 fra kl.  14.30 til 16.30  
 
02. Apr ˃ Hobby hold på Horne skole kl. 14.30 til 16.30 i formningslokalet  
 
                   Alle Hold er hver anden uge, og ligger stille i ferierne  
 
6-7-8. Apr ˃ Mini Madskole på Horne skole uge 15 i Påskeferien. For de 8-12 årige.  
 
Uge 32 d. 3-4-5-6 & 7. august i sommerferien: Madskole for de 8-12 årige.  
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Brugsens dagtilbud 
 – prisen på 10 stk. frugt ændres til 18 kr. 

 
Dagli’brugsen inviterer til bankospil 
Der er generalforsamling i Nørre Nebel brugsforening torsdag den 23. april, hvor der er 
beretning fra bestyrelsen og gennemgang af regnskabet 2019. Underholdning og kaffe-
bord går vi heller ikke glip af, hvis vi møder op.                                                               
Så tag med til Newl, det plejer at være en god aften. 
 

Efterfølgende, nemlig den 6. maj klokken 18.30, holder vi traditionen tro vores Infoaften 
om Dagli´Brugsen på Horne Kro. 
Søren vil berette om resultatet for 2019. Dernæst skal vi spille banko, hvor der er spæn-
dende gevinster, og der vil også være mulighed for at smage lidt på vine fra butikken. 
Så kom frisk kære medlemmer og Horne-borgere, det er hyggeligt og skønt, når vi er 

mange – og ganske gratis også. Af hensyn til kaffen må du hente billet i Brugsen 

senest søndag den 3. maj. 

 

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 

     TAK 
 til alle vores sponsorer, som gav et bidrag til vores arrangement – ”Velkommen i Horne”  

 

 

                                                                               

 

 

Og stor, stor tak til alle der deltog - det styrker vores lille samfund.  

Styregruppen 

Berit Gram, Anette Schmidt, Lene Jensen og Ulla Lindvig 

Horne Hallens cafeteria 

Farmors Univers 

Horne Gymnastik og Fitness 

Keld Jochumsen  

Støtteforeningen 

Saxofoni v/Lisbeth Stig 

Dagli’Brugsen  

Lotte Dahl Andersen  

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Brug aktivitetskalenderen bagerst i bladet når du        
planlægger et arrangement... 

Så er det igen tid til 

Spejdernes gødningssalg 
Søndag den 29. marts mellem kl. 10 - 13   

kommer Spejderne rundt i Horne by og sælger plænegødning og kalk. 

 

Bor du uden for byskiltet, kommer vi kun forbi, hvis du har forudbestilt.  

Bor du i byen, men ikke er hjemme i det tidsrum, vi kommer rundt, kan varerne ligeledes 

forudbestilles. 

 

Priser: 

15 kg Plænegødning NPK 14-3-15 

1 stk. 120 kr. 

2 stk. 220 kr. 

3 stk. 310 kr. 

 

15 kg granuleret kalk 

1 stk. 40 kr. 

 

Bestillingsseddel til brug ved forudbestilling kan findes på Hornes hjemmeside: 

        horne-varde.dk/fritid/spejder 

Vi beklager meget, at vi sidste år ikke kunne levere alle bestillinger på den aftalte 

dag. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at det ikke kommer til at gentage sig. 

Skulle det alligevel ske, vil information om leveringsforsinkelsen komme til at frem-

gå af vores hjemmeside: horne-varde.dk/fritid/spejder 

about:blank
about:blank
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Den gode historie er i fokus 

Ruban tager sig af en række 
hjemmesider i det sydvestjyske 
og har blandt andet Udviklingsrå-
det for Horne, Tistrup, Hodde og 
Sig samt en række nabobyer 
som medlemmer. Ruban desig-
ner hjemmesider, står for alt det 
tekniske og tilbyder nu også at 
hjælpe alle, der skiver lidt eller 
meget til en hjemmeside, med at 
blive bedre til at kommunikere 
budskaberne og de gode historier ud. Det sker via en kursusrække i foråret. 

Kursusrækken med journalist Kathrine Friisberg og fotograf Rasmus Bendixen som tov-
holdere blev introduceret i Horne Hallen, hvor Bjarne Buhl kunne byde velkommen til 
cirka 30 deltagere.  Han fortalte også om det nye foto- og videoudstyr, Ruban har fået, 
inden bestyrelsesmedlem Rud Larsen præsenterede kurserne og Rubans indgangsvin-
kel til kurserne.  

- Det er vigtigt at aktivere alle de lokale kræfter og at vi så vidt muligt afholder kurserne 
lokalt i lokale lokaler, da Ruban ikke har søgt midler til lokaleleje. Her har især de lokale 

kræfter meget viden om, hvilke muligheder de har, sagde Rud Larsen. 

Der var en god stemning på mødet, og det gode humør havde journalist Katrine Friis-
berg og fotograf Rasmus Bendix også taget med til gennemgangen af de enkelte kurser, 
og workshops og den gode historie. 

Mange relevante spørgsmål blev besvaret, inden kasserer Claus Larsen opfordrede de 
enkelte foreninger til at oplyse, hvis de havde fået ny kasserer. 

 
De, der vil deltage i kurserne, 
kan kontakte Rud Larsen  på 
rudlarsen@gmail.com.  

Da alle kurser skal være   
afviklet senest den 31. maj, 
gælder det om at være hur-
tigt ude.                               
Alle kurser er gratis. 

mailto:rudlarsen@gmail.com
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Horne Pensionistforening 

 

Pensionistturen byder på biler og horn 
Tirsdag den 30. juni kl. 08.00 kører Ansager Turist fra 
Horne Kirke nordpå med alle dem, der har tilmeldt sig 

Horne Pensionistforenings sommerudflugt.  
 
Første stop bliver ved Hellig Kors Kloster på Dejbjerg Hede, hvor de smurte rundstykker 
bliver serveret.                                                                                                                  
Turen fortsætter nordpå til VW & Retromuseet ved Ulfborg. Museet byder ikke blot på nog-
le unikke VWere, men også på ting fra gamle butikker og private hjem.  
Næste stop er ved hornvarefabrikken ved Bøvlingbjerg. Her bliver der lejlighed til at se, 
hvordan horn bliver bearbejdet til brugsting.                                                                     
Turen tilbage mod Horne og aftensmaden på Horne Kro går via Thorsminde. 
Prisen for turen er 500 kroner, og de, der vil med, skal tilmelde sig til Elly på tlf. 
75260320 eller Karen på tlf. 75260180 senest den 15. juni. 

Påskeinspirationsaften hos Mormors Ting & Sager 
Familie&Fritid arrangerer en hyggeaften i Lyne  

onsdag den 18. marts  
Vi mødes på Brugsens P-plads kl. 18.30 og fylder bilerne op, hvorefter 

vi kører til Lyne i samlet trop. 

mailto:horneposten@gmail.com
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Fastelavnsfest var sjov og hyggelig 
Som det kan ses af billederne, så har vi igen i år holdt fastelavnsfest på 
Horne Skole, hvor børnene hyggede sig og havde det skægt. Fastelavnsfe-
sten er for alle børn i Horne og omegn. Jo flere jo bedre. I år var vi omkring 90 deltagere.  
 
Arrangementet er et samarbejde mellem Menighedsrådet og Spejderne i Horne.  
Dagen begyndte i Horne Kirke, hvor der i år blev afholdt en børnegudstjeneste. Vores 
sognepræst Finn fortalte en historie fra Johannes Møllehaves børnebibel. Der var en 
god stemning i kirken.    
Efter gudstjenesten gik vi alle over på Horne Skole, hvor børnene skulle være med til at 
slå katten af tønden. Der blev uddelt præmier til konger, dronninger og bedste udklæd-
ninger i 4 grupper. Herefter kunne alle købe pølser og sodavand. 
Gruppebestyrelsen havde lavet løb, hvor børn og voksne skulle rundt til en række po-
ster.  
Vi vil gerne sige tak til Magnus Dammark Jensen og Simon Linding for hjælpen. 
Der blev kæmpet for at få det bedste resultat. Vi sluttede dagen af stille og roligt med 
fastelavnsboller, saftevand, kaffe og the.                                                                          
Vi vil gerne fra Menighedsrådet og Spejderne sige tak til alle for en rigtig hyggelig dag.  

                                            Menighedsrådet / KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe 

                                                                                                       Se mere på næste side  
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Række 1  til og med børnehave  

Kattekonge og dronning Gul Prinsesse Frida 

Udklædning: 3. plads Dinosaur Mathias 

2. plads Hund Frederik og Magnus 

1. plads Popcorn Signe 

Række 2  Børnehave    

Kattekonge og dronning Ninjago Leo 

Udklædning: 3. plads Pyjamashelt Fie 

2. plads Leopard Marie 

1. plads Anna Fie 

Række 3  0. til 2. klasse    

Kattedronning Spiderman Malthe 

Kattekonge Mus Laura 

Udklædning: 3. plads Krokodille Mikkel 

2. plads Gammel dame Yohanne 

1. plads Pakke Freja 

Række 4  Fra 3. klasse    

Kattekonge og dronning Ko Krista 

Udklædning: 3. plads Harry Potter Frederik 

2. plads Sheik Holger 

1. plads Chokoladeæske Mathilde 

Konger - Dronninger og Udklædninger 
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Små gymnaster var i hopla 

Gymnastiktøjet var skiftet ud med prinsessekjolen, soldatertøjet, drage-
kostumet og julemandsdragten. De yngste medlemmer af Gymnastik og 
Fitness, deltagerne på forældre/barn, brugte en gymnastiktime på at 
fejre fastelavn. 
20 børn var med, og de var alle udklædte. Mange af dem havde selv valgt deres kostu-
mer.-  Jonathan er tre år, og han skulle bare være drage, fortæller hans mor, Tenna 

Hansen. Villads på tre år var sikker i sin sag. 
- Han siger, at han vil være julemand, når han bliver 
stor, så selvfølgelig skulle han have en julemandsdragt 
på, siger Maria Ladekjær. Derimod var Gry på to et 
halvt år ikke begejstret for sit tigerkostume - i hvert fald 
i starten, men hun blev  efterhånden en lille, glad tiger. 
- Vi bor i Ølgod, men holdet i Ølgod passede ikke tids-
mæssigt. En kollega fortalte om holdet i Horne, og vi  
er bare begge så glade for at komme her, så nu kom-
mer vi også til fællesspisning om onsdagen, siger mor 
Julie. 
 
 
 

Børnene passerede en masse redskaber på 
vej mod de to tønder – en i hver ende af hal-
len til henholdsvis de mindste og de lidt stør-
re børn. Der blev slået godt til tønderne med 
en masse slik sponseret af Horne Brugs, 
inden der var kage og hygge. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Mere på næste side…. 
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Holdet ledes af Anna Kohls Jensen og Louise Johansen. 
- Børnene er fra halvandet år til tre år. Det er noget af en flok at holde styr på. Det er derfor 
forældrene er med. Det er rigtig hyggeligt at være på holdet. Det er første gang, vi laver 
fastelavnsfest. Der skulle ske lidt nyt, og det er dejligt, at både bør og forældre har taget så 
godt imod det, siger de to ledere. 

Petanque kommer på banen 
Som tidligere skrevet i Horne Posten, har HIF spurgt borgerne, om der er ønske om petan-
que i Horne. 
Det er der, og derfor bliver der etableret petanquebaner på Horne Idrætsanlæg, så snart 
vejret tillader det. 
Petanque er en sport for alle små som store, yngre som ældre, og alle kan komme og prø-
ve at spille det, når banerne er etableret.  
HIF glæder sig til at kunne tilbyde denne idrætsgren til nuværende og nye medklemmer.  
I vil blive holdt orienteret om, hvornår vi forventer, der kan spilles. 
 

Med venlig hilsen 
Horne Idrætsforening 
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A æ frustreret..! 
 

Jeg har ved flere lejligheder og af forskellige mennesker hørt vores 

by Horne karakteriseret som et smørhul. 

Vi har så mange ildsjæle, foreninger og foretagender, der kører 

derudaf. Vi kan sgu bare i Horne. 

Efter at have kørt som vikar ved landbruget i omkring 20 år og såle-

des har bevæget mig rundt i hele Varde Kommune og lidt til, syntes 

jeg også, jeg må sige, vi er godt med. 

For mig at se er der nogle ting, som bare skal være i en by, for at tingene kører. Det er 

sådan noget som skole, brugs og et velfungerende foreningsliv. 

Der, hvor det ikke findes, kører tingene den vej, som hønsene skraber. Jeg tænker 

her  på byer som Stakroge, Kvong, Lydum og Sdr. Vium bare for at nævne nogen. 

 

I sidste nr. af dette blad redegjorde Stig Leerbeck for tallene omkring Horne Skole. En 

tredjedel af de fødte børn i byen bruger ikke skolen, men vælger en anden løsning - det 

være sig friskole eller andre folkeskoler. 

Jeg skal ikke kloge mig på, hvorfor i alverden det er således. Jeg forstår det ganske 

simpelt ikke. 

I min verden er der ikke anden skoleløsning end folkeskolen, især fordi der her må og 

skal være plads til alle. Forskellighed gør stærk. 

Jeg må sige, at beboerne i vores skoledistrikt skal efter min mening vælge Horne Skole, 

ikke fordi det er det nemmeste eller det nærmeste, men ene og alene, fordi det er det 

bedste. Ikke for byen eller de gamle tudser, vi er så mange af, men for vores børn og for 

her igennem at ruste dem til tilværelsen nu og fremover. 

Skolen kører efter, hvad vi hører godt, alligevel vil mit forslag være, at vi rykker sammen 

om skolen og af al kraft forsøger at hjælpe med alt, hvad den kan ønske for at gøre tin-

gene bedre. 

Det kan være for sent, før end vi aner. 

 

Med venlig, men frustreret hilsen 

Søren Dahl 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Gymnastik og Fitness er i stadig udvikling 

Der er godt gang i Gymnastik og Fitness. Der kommer til stadig-

hed nye tilbud, og medlemstallet er stigende, så der nu er 101 

medlem i gymnastikdelen og cirka 150 i fitness-afdelingen. 

 

Formanden Lene Jensen kunne på generalforsamlingen også 

glæde sig over, at der er kommet nye voksne og unge instruktører på børneholdene. 

- Det er rigtig dejligt, at der kommer nye til. Vi vægter leder/instruktørplejen meget højt. 

De får nye input via kurser, og hvert andet år ser vi Verdensholdet, mens vi i år skal ud 

at skyde i skydesimulator og derefter nyde Ulla Lindvigs gode mad. 

Gymnastik og Fitness har stor tilslutning til især børnehold og forældre/barn i gymna-

stik. Alle aktiviteter foregår i hallen bortset fra gymnastik/dans, der træner i gymnastik-

salen om onsdagen. Et forsøg over tre gange med “bevægelse for mor og barn” bliver 

gentaget for at lodde interessen. 

 

Der er også godt gang i fitnesslokalet, hvor der er fire spinningshold, masser af indivi-

duel træning af medlemmer i alderen 15-80 år, et KOL-hold, et hold for type 2-diabetes 

og hjerte/kredsløbssygdomme, et hold “styrk din krop” og åben træning for mænd med 

fokus på både træning og det sociale aspekt. 

 

Lene Jensen udtrykte håb om, at der også i fremtiden er frivillige, der vil være med til at 

udvikle tilbuddene. Hun gør det selv et år endnu, men så er det slut. Efter mange år 

forlader hun næste år bestyrelsen i Horne Gymnastik og Fitness. 

 

Berit Gram og Maria Højsager Ladekjær blev genvalgt til bestyrelsen. Lone Munk-

Guldager blev valgt som suppleant, og Hanne Haaning blev genvalgt som revisor.   

Jesper Johannesen har siden sidste generalforsamling besat den vakante plads i be-

styrelsen. 

GYMNASTIKOPVISNING I  
HORNE HALLEN 

Lørdag den 21. marts  
 kl. 14.30 – Bemærk nu eftermiddag 
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MADHOLD Horne skole fra 14.30 til 17.00. onsdag 25. marts – 15 og 29. april – 13 og 27. 
maj - 10 og 24. juni - 19. august - 2. sep-tember – lørdag 12. september 4H skuet. Vi går 
helt KOK-AMOK og laver fantastiske småretter, sunde som søde. Lærer at begå os i et 
køk-ken og har fokus på køkken hygiejne. Først og fremmest skal vi hygge og udfordre 
mad universet. Max.8 på holdet.  
 
HOBBYHOLD På Horne skole. Fra kl. 14.30 til 16.30  
Torsdage 2.- 16.og 30. april – 14. og 28. maj –11.og 25. juni  
20. august – 3. september – lørdag d. 12. september 4H skuet. Her kan du udfordre din 
kreative side. Hav gerne ideer med til første møde, så snakker vi om det og ser hvad vi 
kan finde ud af. Max 8 på holdet.  
 
SPIRE På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  
Onsdage 1 og 22. april – 6. 0g 20. maj – 3. og 17. juni  
12 og 26. august – 9. september – lørdag d. 12. september 4H Dyrskue. Vi skal lære lidt 
om naturen, lave lidt mad, besøge dyrene og gro lidt grøntsager. Snuse til hvad 4H er for 
en størrelse. Max 8 på holdet.  
 
TRÆHOLD På Dejgårdvej 12 kl. 14.30 til 16.30  
Onsdage 1 og 22. april – 6. og 2o. maj – 3 og 17. juni. 12. og 26. august – 9. september - 
lørdag d. 12. september 4H skuet  
Vi arbejder i træ, og kreerer sjove småting. Hav gerne ideer klar til før-ste møde. Max 4 på 
holdet.  
 
HESTEHOLD På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  
Onsdage 25. marts – 15. og 29. april – 13. og 27. maj – 10. og 24. juni  
19. august – 2. september – lørdag 12. september 4H Skuet.  
Det er primært læren om hestens røgt og pleje der er i højsædet. Det med at ride er en 
bonus hvis der kan blive tid. Max 4 på holdet.  
 
 

 

HORNE 4H  hold 2020 
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           Drømmer du også om: 
 

En eftermiddag, hvor du ikke skal lave mad 
Hyggeligt selskab med andre voksne og børn 

 
Så læs videre herunder… 
 
I løbet af vinterhalvåret vil der om onsdagen fra kl. 17.15-19.15 være hyggeligt samvær 
for alle i Horne Hallen. 
 
Ulla kokkererer lækker aftensmad, som serveres fra kl. 17.15-19.15 
Næste uges menu vil kunne ses på infoskærmen ved brugsen, på Horne-varde.dk og 
lignende steder. 

 
 
  

Vi lever i et samfund, hvor drømme stadig går i opfyldelse – det er bare 
med at blive ved med at tro på det 

 
Kontakt meget gerne Ulla Lindvig 2513 8696 eller Anne Mette Bøttcher 

2299 1360, hvis du har spørgsmål. 

Pris: 
Voksne  50 kr. 
Børn under 12 år  25 kr. 
Børn under 3 år Gratis 
Tilmelding skal ske til Ulla på    
2513 8696 senest dagen før. 
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2020: 
21. marts: Hjortebane på Måde skydebaner fra kl. 9-12 i fællesskab med Thor-
strup. Der er også mulighed for indskydning denne dag. 
 
28. marts: Skydesimulator ved Varde fodboldgolf fra kl. 15–17 med efterføl-
gende spisning. Tilmelding nødvendig til Carsten Bøttcher senest d. 21.3 – 
”invitation” vil blive sendt ud pr. mail samt på Facebook 
 
25. april: Kommunemesterskaber i flugtskydning (Arrangør, De Danske Vetera-
ners Jagtforening)  
 
18. april: Feltskydning i militærets øvelsesterræn. (Kontakt Claus Due for til-
melding) 
 
15. august: Torvedag.  
Sæt kryds i kalenderen, det kan være vi får brug for hjælp til at sælge fisk om 
fredagen. 
 
06. september: Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15. 
Afgang fra Horne Stadion  kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, 
Sig. Der vil denne dag være Pokalskydning for Horne. 
 
05. december: Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen kl. 9:00. Gratis del-
tagelse for nye jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.  
Der er i år efterfølgende fællesspisning som nævnt på generalforsamlingen  
 
 
2021: 
09. januar: Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. 
 
05. februar: Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00.  
 
13. februar: Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært 
for Gule ærter.  
 

PROGRAM  

Horne Jagtforening  
 
 

2020-2021  
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Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

 
 
 
 
 
Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening. 
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år. 
Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på vores hjemmeside og 
på Facebook. Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med hjemmesiden 
www.hornesognsjagtforening.dk samt Facebook gruppen: 6800 Horne Sogns Jagtfor-
ening. 
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher, så I   
modtager evt. ændringer.  
Bestyrelsen:  
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk 
Næstformand: Kristian Mortensen – 40 78 33 27 – 6800kristian@gmail.com 
Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com 
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk 
Best. medlem: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com 
Foreningens kontonummer: Reg. 7780 – konto: 1976349 

PROGRAM  

Horne Jagtforening  
 
 

2020-2021  

mailto:amcb@amcb.dk
mailto:6800kristian@gmail.com
mailto:holsemix@hotmail.com
mailto:fam.jeppesen@live.dk
mailto:brianjacobsen1971@gmail.com
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Dejlig udsmykning på skolen 
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Biksen står i påskens tegn 
 
Biksen er fyldt op med en masse påskeinspiration.                                                         
Kom forbi og bliv inspireret eller book en hyggelig workshop. 
Vi modtager også grupper til en hyggelig aften med inspiration, med forplejning og med 
muglighed for at købe. 
Ring og forhør nærmere på tlf. 22511542. 
 
Venlig hilsen 
Corrie van der Veen 
Mallevej 19, Horne 

Lopperne i Hindsig  
Lopperne på Hindsigvej 29 er  

åben den første søndag i hver måned kl. 9 -12 
 

Har I noget, I vil have afhentet, så ring til en af nedenstående: 

Hans Guldager 
Ove Bertelsen 
Preben Jensen 
Renè Guldager 
Mikkel Holdgaard 
Henrik Kobberholm 
Flemming Guldager  

24 84 10 25 
81 71 48 46 
30 59 37 34 
31 47 47 12 
53 55 04 19 
31 65 95 58 
13 31 37 16 

HJEMMESIDEN  
 

horne-varde.dk 
Har fået nyt look 
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Til Horne Idrætsforening  
skal ske til  

betalingsnummer  

56253  

    Næste deadline d. 2. MAJ. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

OBS            
VEDRØRENDE SKÆRMEN 

VED BRUGSEN 
Materiale til opslag skal      

sendes til  
Anders Burkarl på     

infotv@horne-varde.dk 
 

 

 

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 

Glem ikke  
at støtte de  
sponsorer  
der støtter  

HORNEPOSTEN 

I liggende  
A-4 format 
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 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 

God tilslutning til generalforsamling 
Horne Sogneforening har afholdt generalforsamling tirsdag 

den 18. februar på Horne Kro. 54 medlemmer var mødt op til 

en god og konstruktiv aften. Bestyrelsens beretning kan læses 

på Hornes hjemmeside: www.Horne-Varde.dk.  

Der var genvalg til bestyrelsen for Eva Plauborg. Frederik Lauridsen ønskede 

ikke genvalg, og Britta Grøndahl blev nyvalgt. 

Konstitueringen vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter første bestyrelses-

møde. 

Betal dit medlemskontingent. I år vil vi være i Dagli’ Brugsen, Horne  

mandag den 16. marts kl. 15.30 – 16.30. 

http://www.Horne-Varde.dk
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Nyt fra menighedsrådet: 
Forårskoncert: 
Der afholdes forårskoncert i Horne Kirke søndag den 22. marts kl. 16:00 med deltagelse 
af Vokabilitum og De fire vestjyske sognes børnekor. Vi indbyder til fællesspisning efter 
arrangementet i samarbejde med Familie og Fritid på Horne Skole. Prisen er 25 kr. Tilmel-
ding senest 17. marts til Dorthe på mobil 22629916 
 

     Kom og syng med! 
     Alsangsstævne i anledning af 75-året for Danmarks befrielse. 

Lørdag den 25. april inviterer menighedsrådene i Varde provsti til et 

stort Alsangsstævne i Tambours Have, på Bredmosevej ved Øse, 

hvor vi synger fra Højskolesangbogen fra kl. 10.00 til klokken 18.00. 

Sangene vil blive introduceret af forskellige oplægsholdere, og et ud-

valg af menighedsrådenes dygtige organister står for musikken. Un-

dervejs vil der være mulighed for at købe en kop kaffe og noget at 

spise.  

Dåbstræ: 
Horne menighedsråd sætter et dåbstræ op i våbenhuset. Alle børn, der bliver døbt i Horne 
Kirke, vil få en lille keramikengel med navn og dåbsdato på træet. Træet og englene bliver 
fremstillet af SamStyrken i Ølgod. Tanken er, at dåbsenglen kan hentes 1. søndag i advent 
og derefter bruges på juletræet. 
 
Menighedsrådsvalg: 
I år er der valg til menighedsrådet. Der er derfor orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 
19:00 på Horne Kro. 
Den 15. september er der opstillingsmøde. Herom senere. 
 
Lørdagsdåb: 
Husk at der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet. næste gang er den 23. maj. 
Husk at der er tilmelding til dåben en måned før. 
 
Kirkegårdsvandring: 
Vi afholder igen i år kirkegårdsvandring ved Horne Kirke tirsdag den 25. august kl. 19:00. 
Her fortæller Sognearkivet om tidligere sognebørn og deres skæbner.  
Menighedsrådet er vært med kaffe, te og kage. 
 
Højskoledagen: 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Højskoledagen med foredrag og højskolesang  
lørdag den 31. oktober i Tistrup Hallen. 
 
Husk: 
At gudstjeneste-tider og arrangementer kan findes i Horne Posten, på Horne-Varde.dk og 
på Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen). 

 

 

Alsang: 
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Arkivet går i slægters spor 
Horne Sognearkiv får mange henvendelser fra både lo-

kale borgere og fra borgere andre steder i landet. Det 

kan være forespørgsler om bygninger, forretninger eller 

foreninger, og arkivets medarbejdere kigger gerne i papi-

rer og kasser efter svar. 

Vi får også undertiden henvendelser som “min bedstefar har haft tilknytning til Horne”. Vi 

vil gerne vide noget om hans slægt”. 

Det er de nuværende medarbejdere knap så skarpe på at finde ud af, og derfor er det 

meget glædeligt, at Anne Metha Andersen, Asp, har sagt ja til at hjælpe os med at gran-

ske i slægters historie. 

Hun har været på flere kurser i slægtshistorie og er parat til at hjælpe arkivet med hjæl-

pe borgerne.                                                                                                                       

Derfor: er der nogle borgere i Horne, der gerne vil finde ud af, hvad de kommer af, er de 

meget velkomne til at henvende sig til Horne Sognearkiv på mail: hornesognear-

kiv@gmail.com eller i arkivets åbningstid den 1. og 3. tirsdag i hver måned. 

www.hornesognearkiv.dk 

mailto:hornesognearkiv@gmail.com
mailto:hornesognearkiv@gmail.com
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Anne Marie har sagt farvel 
I godt 20 år ved kassen og mellem hyl-
derne har Anne Marie Jensen, 63 år, 
snakket med og hjulpet mange kunder i 
Horne Brugs, men nu er det slut. Brug-
sen sagde farvel og tak med en recepti-
on, og der var trængsel i butikslokalet. 
Mange kunder stod i kø for at sige tak 
og ønske held og lykke med den nye 
tilværelse som efterlønner. 
- Selvfølgelig er det vemodigt, men det 
vil det jo være uanset, om jeg stopper 
nu eller senere. Jeg vil helt sikkert komme til at savne mine kollegaer. Brugsen er en fan-
tastisk arbejdsplads, hvor vi har det sjovt og hyggeligt sammen og samtidig får bestilt no-
get. Jeg vil også komme til at savne kunderne. Til gengæld vil jeg ikke komme til at sav-
ne, at vækkeuret ringer klokken 5.45. Det er tidligt, især om vinteren, siger Anne Marie 
Jensen. 
Hun er vokset op i Lyne og blev udlært i Brugsen i Ølgod fra 1973-1976. Derefter blev hun 
hjemme ved Jes på gården i Bjerremose, og hun har gennem årene malket en masse 
køer.  
- Da Jes fik nye knæ i 1999, solgte vi køerne, og jeg blev ansat i Horne Brugs. Jeg be-
gyndte den 14. august, men selvom jeg havde været vikar mange gange i Strellev Brugs i 
de mellemliggende år, var det hårdt at komme i gang igen. Mel og margarine var det sam-
me, men nu foregik det meste over computer. Det gjaldt bare om at kny på og få det lært, 
siger Anne Marie Jensen, der altid har været glad for arbejdet. 
 - Jeg har aldrig haft en dag, hvor jeg har tænkt, at i dag gider jeg ikke gå på arbejde. 
I 2010 blev hun i bil påkørt bagfra af en bil på motorvejen, og det har medført en masse 

smerter i skuldre og nakke. 

- Nogle dage er bedre end andre, men 

jeg har altid smerter. Jeg har dog aldrig 

overvejet at stoppe af den grund. For mig 

har det i hvert fald været bedst at have 

noget at bestille.  

Anne Marie stoppede den 1. februar og 

har således haft lidt tid til at vænne sig til 

livet som efterlønner. 

- Jeg har spillet kroket tre dage om ugen. 

Det har jeg aldrig prøvet før. 
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TAK 

for den flotte afskedsreception, som Horne Brugs gav mig                                        

ved afslutningen på mit arbejdsliv. 

Tak til alle, der deltog.                                                                                                 

Det var helt overvældende, at så mange kom for at sige farvel. 

Tak for de mange gaver og små snakke.  

Tak for alt gennem 20 år. 

                                           Anne Marie Jensen 

OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 
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BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

      

 

 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 

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 
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Hva’ så nu? 

Oplev et sjovt og livsbekræftende foredrag, hvor Geo uden filter og med masser 
af humor vender de tragedier, han har oplevet gennem livet, og hvordan han 
har vendt dem til noget positivt. 

I foredraget vender Geo tunge emner såsom sin fars terror gennem hele livet, sine karriere-
mæssige fejltagelser, sin sygdom og sin skilsmisse, alt sammen pakket ind i humor og sjove 

anekdoter, men uden alvoren heller går tabt. 

Geo kommer med nogle vilde eksempler på de absurditeter, hans far har udsat ham og hans 
familie for. Han fortæller, hvordan han har brugt disse professionelt ved at bygge flere ekstre-
me humorkarakterer i skuespil og tv-produktioner op omkring hans persona – og ikke mindst 
hvordan han har kunnet bruge sin fars afvigende mentale tilstand til at komme igennem eks-
tremt pressede situationer. 

Nogle forkerte karrieremæssige valg, en kræftdiagnose – og oveni det hele lige en skilsmisse 
også -har givet Geo meget modgang på både job- og privatfronten. Men selv, hvor det så 
allermest sort ud, har Geo formået at vende modgangen til noget positivt og komme tilbage på 
sporet hver gang. I processen med at rejse sig igen, fortæller Geo hvilke redskaber, han bru-
ger mentalt, når han er allermest presset. 

SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN 
PÅ BAGSIDEN 
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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 

    Næste deadline d. 2. MAJ. 

http://www.sanatit.dk
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SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

REDAKTIONEN: 
Bente Jacobsen…… 
Kurt Burkarl………… 
Keld Jochumsen…... 
Leif Sønderskov…… 
Hanne Haaning……. 

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

Horneposten deadline 2020 
Udgave 370:  Deadline   2. maj               udkommer  16. maj 
Udgave 371:  Deadline 25. juli                udkommer    8. august 
Udgave 372:  Deadline   5. september   udkommer   19. september 
Udgave 373:  Deadline 31. oktober        udkommer   14. november 

 Nyttig viden: HornePosten finansieres af rekla-
meindtægter og støtte fra sognets foreninger. 

horneposten@gmail.com 

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 2. MAJ.  horneposten@gmail.com  

 

horne-varde.dk 

mailto:horneposten@gmail.com
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SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   

Ndr. Bounumvej 11 

6870 Ølgod 

Tlf. 75241233 

Fax 75241083 

 

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

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

 
 

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?  

mailto:hephorne@gmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2020  
  Marts:  
16. kl. 15.30-16.30: Kontingentbetaling i Dagli’Brugsen, arr. Horne Sogneforening 

16. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

17. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallens mødelokale, arr. Horne Idrætspark 

18. kl. 18.30: Afgang fra brugsen til påskeinspiration i Lyne, arr. Familie og Fritid 

21. kl. 09-12: Hornebanen i Måde, arr. Horne Jagtforening 
21. kl. 14.30: Gymnastikopvisning i hallen med fællesspisning, arr. HGF og Fitness 
22. kl. 10.00: Opstartsmøde i kroket i Horne Hallen, arr. Horne IFs kroketafdeling 
22. kl. 16.00: Forårskoncert i kirken med Vokabilitum og kirkens kor, arr. Horne Menigh. 
23. kl. 14-17: Reception i Saxofoni, Ølgodvej 33, 25 års jubilæum 
23. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
25. kl. 14.30: Madhold starter på Horne Skole, arr. 4H 
25. kl. 14.30: Hestehold begynder på Dejgårdsvej 12, arr. 4H 
28. kl. 15-17: Skydesimulator ved Varde Fodboldgolf, arr. Horne Jagtforening 
29. kl. 10-13: Gødningssalg, arr. Spejderne i Horne 
29. kl. 09.30: Indsamlere mødes til info på Horne Skole, arr. Kræftens Bekæmpelse 
30. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
 
April: 
01.                 Slutfrist for ansøgning til forskønnelsesfonden, arr. Horne Sogneforening 
01. kl. 14.30: Spire begynder på Dejgårdsvej 12, arr. 4H 
01. kl. 14.30: Træhold begynder på Dejgårdsvej 12, arr. 4H 
02. kl. 14.30: Hobbyhold begynder på Horne Skole, arr. 4H 
05. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
06. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
07. kl. 16.00: Giv en hånd til dit nærområde, arr, Horne Sogneforening 
18.                 Feltskydning i militærets øvelsesterræn, arr. Horne Jagtforening 
20. kl. 19.00: Generalforsamling på skolen, arr. Familie og Fritid   
25. kl. 10.00: Alsangsstævne i Tambours Have, medarr. Horne Menighedsråd     
27. kl. 19-21: Generalforsamling på Hornelund, arr, Hornelunds Venner 
 

Maj: 
02. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

03. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
06. kl. 18.30: Infoaften med bankospil på Horne Kro, arr. Dagli’Brugsen i Horne 
11. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
12. kl. 19.00: Infomøde på Horne Kro om menighedsrådsvalget, arr. Horne Menighedsråd 
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  Juni: 
07. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
30. kl. 08.00: Sommerudflugt med afgang fra kirken, arr. Horne Pensionistforening 
 

  Juli: 
05. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
25. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

 

  August: 
02. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
15. kl. 09:       Torvedag i Horne, arr. Torvedagsudvalget 
15. kl. 09:       Horne Jagtforening deltager på torvedagen 
25. kl. 19.00:  Kirkegårdsvandring, arr. Horne Sognearkiv og Horne Menighedsråd 
31.                  Højskoledag i Tistruphallen, medarr. Horne Menighedsråd 
 

September: 
05. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

5.-6.:              Stort sytræf på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
06. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
06. kl. 9-15:   Skydevogn, afgang fra Horne 08.45, arr. Horne Jagtforening 
26.                 Høstfest i Horne Hallen. 
 
Oktober: 
31.                 Højskoledag i Tistrup Hallen, medarr. Horne Menighedsråd  
31. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

 

 December: 
05. kl. 09.00: Fællesjagt, mødested Anders Jensen, arr. Horne Jagtforening 
20. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening 

AKTIVITETSKALENDER 2020  

horneposten@gmail.com 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

mailto:horneposten@gmail.com
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             Næste deadline d. 2. MAJ.  

        Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 

 
Januar: 
300 kr.  141, 
200 kr.  520, 391, 
100 kr.    78,   37, 216, 
  50 kr.  456, 376, 509,   67, 590, 307, 630, 516, 547, 193, 182,   87, 
  161,   33, 121, 652, 513, 665, 51, 100, 474, 248, 676, 251, 
  321, 134, 682, 385, 642, 314, 132, 573, 562, 625.   71, 
 
 
Februar: 
300 kr.   85, 
200 kr.  366,   10, 
100 kr.  592, 483, 212, 
  50 kr.  628, 521, 673, 384, 535, 278, 247,   87, 283, 624, 110, 474, 
  690, 694, 269, 391, 281, 488, 116,   72, 259, 198, 695, 360, 
 103, 648, 165, 189, 295, 682, 322, 154, 689, 193, 2,  

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  
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HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

www.hornesognearkiv.dk 

  
KIRKETIDER  2020 

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

Søndag 15. marts 10.30 3. søndag i fasten 

Søndag 22. marts 10.30 (Lars Bom) Midfaste 

Søndag 29. marts 09.00 (Lars Bom) Mariæ bebudelses dag 

Søndag 05. april 09.00 Palmesøndag 

Torsdag 09. april 10.30 Skærtorsdag 

Fredag 10. april 09.00 Langfredag 

Søndag 12. april 10.30 Påskedag 

Mandag 13. april 09.00 2. påskedag 

Søndag 19. april 10.30 1. søndag efter påske 

Søndag 26. april 10.00 Konfirmation  

Søndag 03. maj 10.00 Konfirmation 

Lørdag 23 maj  Lørdagsdåb 

Thorstrup Kirke er lukket pga. renovering. 
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7.30 - 19.45 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

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 18 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. 


