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49. årgang                             nr. 372                        sept. 2020 

 

Madpakker i naturen -                  

Horne børneby lever 

Hornes sogneforening fik en 

henvendelse fra forældrerå-

det i børnehaven Regnbuen 

om at opføre et madpakke-

hus. Der var ikke langt fra ide 

til handling. Nu - et lille år 

efter - er madpakkehuset 

åbnet i Vikingelunden.                          

Læs mere inde i bladet. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 

Hjælp os!!! 
Vi mangler instruktører 

 
Det er desværre endnu ikke lykkedes os at finde instruktører til Spring, gymnastik og 
bevægelsesholdet (1.- 5. klasse).  Vi håber stadig, at der blandt forældre eller andre 
spring/gymnastikinteresserede findes nogen, der vil tage over. Vi tilbyder selvfølgelig 
DGI-kurser, så man kan blive opkvalificeret, og vi har instruktører fra sidste år, der ger-
ne hjælper i gang.  
 

Til børn og forældre –                                                                                                        
I skal selvfølgelig møde op første gang onsdag den 23. september 

kl. 17.45, så vi kan få en snak, om hvad vi gør.   
 
Vi søger også efter en instruktør mere til at hjælpe på gymnastik/dans holdet.  
                                                                                                          

Henvendelse og spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller  
Lene Jensen – tlf. 4025 4977 eller gymogfit@horne-varde.dk  

   Halløj, kalder alle børn i 2. og 3. klasse. 
   Så er der igen spejder i Horne. 
 
Så er vi igen klar til at tage imod nye og ”gamle” Ulve-spejdere.      

Det er for børn i 2. og 3. klasse. 

Vi har startet et samarbejde op med DDS Spejderne i Tistrup. Vi vil nogle gange skulle på 

besøg hos dem, og de vil nogle gange komme til Horne.  

Vores mødedag er indtil videre mandage fra kl. 15.30 – 17.00.        

Dette er med forbehold for ændringer. 

Vi er på Knuds Plads indtil uge 42 medmindre, I får anden besked. 

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte                     

Ulveleder Marianne: 60498126 

                                                    Vi ses hos Ulvene.      
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Idrætsparken holder generalforsamling 
På grund af coronapandemien afholder Horne Idrætspark først nu                                 

ordinær generalforsamling for 2019.  
Det sker 

tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 i hallens mødelokale 
 

Dagsorden ifg. vedtægterne 

Håber på stort fremmøde, så vi sammen kan få en snak om 

fremtiden. 

 

Bestyrelsen 

BADMINTON 
 

Er du allerede helt tosset med at spille badminton,    
eller har du lyst til at lære det? 

                         Så glæder vi os til at se DIG. 
 

For alle mellem 7 og 14 år. 
Hvis du er ældre end 14 år, så kan du spille badminton mandag aften fra kl. 18:30 

 

Vi træner hver tirsdag i Horne Hallen, fra kl. 15:30 – 16:30 
Husk indendørssko. Vi har ketcher og bolde og en træner,           

der glæder sig til at se DIG. 

Opstart tirsdag den 22. september 
 

/Horne Idrætsforening 
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Anita Hansen (40 68 60 08) 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Kvinde-aften 
Trænger du til at forkæle dig selv med lidt nyt tøj, lækre cremer eller bare komme lidt ud, 

så tag din veninde, nabo eller søster med 

i Horne Hallen den 2. oktober kl. 18 
Vi starter aftenen med lækker tapas a la Ulla, prisen er 120 kr. pr. person.  

Kl. 19.30 vil By Bach afholde et mini-modeshow, hvor Line viser nogle af tidens trends.  

Der vil være mulighed for at handle lidt lækkert på selve aftenen.  
Derudover vil der være besøg af bl.a  

Forever Living v. Gitte Schou  
Fru Vestkær 

Ønsker du at have en lille stand i hallen denne aften, kan du kontakte  
Ulla Lindvig på 2513 8696 eller Hanne Bach Burkarl på 2144 8962 

Det vil også være muligt at købe entré til efter spisning. Prisen er da 30 kr.  
Dørene åbner kl. 19 

Billetter købes ved Ulla i hallen eller i Brugsen 
Der vil være begrænset antal pladser  

grundet corona  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Fællesspisning afløser høstfest 
                     Der er ingen høstfest i år – MEN fællesspisning i Horne hallen 

lørdag den 26. september kl 18 
Så kom i hallen og lad os få et par hyggelige timer sammen. 
Menuen bliver sammensat, så er der lidt af hvert både for de voksne og for børnene  
Prisen er 100,- kr for de voksne og halv pris for børn under 12 år 
Drikkevarer købes hos os. 

Tilmelding senest den 23. september til Thorkil 20327352 eller Ulla 25138696. 

  
GENERALFORSAMLING 

 

Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling. 

tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. oktober. 

                          Horne Støtteforening/Eva Guldager 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 horneposten@gmail.com 

Bønder og springere skal i aktion 
Har du lyst til at spille skak, er du velkommen i Hornehallen den første  

mandag i hver måned fra klokken 09.00-11.30. 
Vi spiller mandagene den 5. oktober, den 2. november og den 7. december i 2020.  

Vi fortsætter i 2021 mandag den 4. januar, den 1. februar og den 6. marts. 
 

Vel mødt.  

Menuen klar til fællesspisning 
Nu starter gymnastikken snart igen, og det samme gør vores hyggelige fællesspisning  

onsdag aften fra kl 17 – 19. 
Kom og vær med til spisning, hygge og socialt samvær 
Vi starter ud med en længe ønsket menu.  
Menuen for oktober: 
 Onsdag den 7. okt.:  Stegt flæsk (ad libitum) kartofler og persillesovs  
                                   Børnene kan vælge pommes frites og nuggets  
Onsdag den 14. okt.:  Efterårsferie 
Onsdag den 21. okt.:  Pizza og salat 
Onsdag den 28. okt.:  Kyllingespyd, flødekartofler og salat 
 

Pris:  
Voksne: 50,- kr. (80,- for stegt flæsk) 
Børn u 12 år: 25,- kr (40,- for stegt flæsk) 
Børn u 3 år gratis  
Tilmelding skal ske til Ulla på 25138696              

senest dagen før. 

    Næste deadline d. 31. OKT. 

mailto:horneposten@gmail.com
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Pensionister spiller bankospil 
Der er både gratis kaffe og bankospil på programmet, når    
Horne Pensionistforening holder generalforsamling. 
                 Det sker  

onsdag den 7. oktober kl. 14.00 i Horne Hallens mødelokale. 
På grund af coronapandemien har vi stadig ikke adgang til lokalerne på Hornelund, hvorfor 
vi set har aflyst alle arrangementer til efter jul. 
Til generalforsamlingen er det muligt for såvel beboerne på Hornelund som pensionister i 
private boliger at blive kørt til Horne Hallen. 
De, der ønsker kørsel, kan henvende sig til formand Karen Linding tlf. 40294510 eller 
næstformand Elly Jensen tlf. 75260320. 
                                                                       Vel mødt Horne Pensionistforening  

Volleybold er i gang 
Horne IF 

DER VAR OPSTART ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER                     
KL. 19.30-21.00  
I HORNE HALLEN 

STADIONVEJ 21, 6800 VARDE 

Så er det tid til igen at spille volleybold.                                                                            
Sæsonen 2020-2021 er i gang, og vi spiller hver onsdag. 

Horne IF Volleybold er for alle, der har lyst til at komme ud og få lidt motion.  

For alle friske kvinder og mænd. 
Motion på en sjov måde. 
Kammeratskab på tværs af alder. 
Socialt sammenhold. 
Alle er velkommen, øvede og nybegynder. 
Alder 16-99 år. 

Der spilles i DGI turnering C-Mix. Er der spørgsmål så kontakt bestyrelsen: 

                            Carsten Hansen  Martin Terkildsen 

                                   61111928           51930858 

                    Vi håber på at se mange nye og tidligere spiller. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Idræt om dagen 
Starter vi Idræt om dagen onsdag den 23. september kl. 9.00 i Horne Hallen. 

Ja, det gør vi 
Vi har (Udvalget) været på kursus, så vi nu ved, vi på forsvarlig måde kan starte op igen. 
Der vil være nogle ændringer, og ting vi ikke må, men stadig dog flere ting vi gerne må. 
Husk alle selv at medbringe vandflaske, da fælles vandkande ikke tolereres. 
Rekvisitter får I med hjem den første gang, så er det kun jer, der bruger dem, og derfor er 
det ok. 
Kaffe foregår i det store mødelokale, for at imødekomme afstandskravene. Sang forsøger 
vi at løse. 
Tag naboen, genboen, vennen eller veninden under armen (på afstand) og deltag i et par 
hyggelige timer. 
Vi passer på jer, og I passer på os, så vi passer på hinanden. 
Glæder os til at se jer. 

Bente, Karen og Jette. 

Fire kirker står bag nyt børnekor 
Vil du være med i kirkens hyggelige børnekor?  
Koret er nu åbent for alle fra 2. klasse og op  
Har du lyst til at synge og dygtiggøre dig i et kor, har du muligheden i Tistrup, Hodde, 
Horne og Thorstrup kirkers børnekor. Vi synger både nye og gamle sange, og engang 
imellem optræder vi i kirkerne eller andre steder.  
Vi starter op  

den 17. september 2020 
 
og mødes hver torsdag kl. 16.00 - 17.00 i Sognehuset i Tistrup.  
Har du lyst til at være med, så ring eller skriv en besked til  
organist Jane Nielsen på tlf.: 50944356 

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

             Næste deadline d. 31. OKT.  

 horneposten@gmail.com 

Aflysning 
 
 
 

Højskoledagen lørdag den 31. oktober med Steffen Jensen er 
aflyst pga. covid-19. 

 
De Fire Vestjyske Sogne. 

Horne Menighedsråd. 

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 Bjerremo-
se.  Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der betales  

                                               senest 20. oktober 2020 
Pga. corona vil der IKKE være mulighed for at betale i Dagli’Brugsen i år. 
I stedet er det muligt at indbetale beløbet til Eva Plauborg med mobilepay                      
på nr. 40515394, eller man kan lægge pengene i en kuvert og putte den i Evas postkas-
se på Hornelund 22. 
 
VIGTIGT! Husk at skrive navn og adresse – gælder både Mobilepay og kuvert.                                                             
 
På grund af det store administrative arbejde, der er med snerydningsordningen,  
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 4. januar 2021. 
Der vil IKKE kunne dispenseres fra dette. 
      Sogneforeningen 

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

Fodbolden ruller….. 
Horne IFs fodboldafdeling har fire seniorhold med i samarbejdet HTS med Tistrup og Sig 
og spiller derfor på diverse baner. Kvinderne i serie 2 indgår desuden i et samarbejde 
med Næsbjerg. Serie 5 har overstået efterårets program, mens programmet for de øvri-
ge hold er: 

 

 

 

 

 

AFLYST  
 

Æblepressedag   
Vi har valgt at aflyse Æblepressedagen i år. 

Vores indtryk er, at der ikke er mange æbler i år, 
 og Sogneforeningen er hårdt spændt for med de store planer i Vikingelunden. 

Horne Sogneforening 

Lørdag 26. september kl. 13.30 HTS-Jerne 

Lørdag 3. oktober kl. 13.30 BV Oksbøl-HTS 

Lørdag 10. oktober kl. 13.30 HTS-Andrup 

Lørdag 17. oktober kl. 13.30 HTS-Spangsbjerg 

Lørdag 24. oktober kl. 16.00 Grindsted-HTS 

Lørdag 31. oktober kl. 13.30 HTS-Skjern 

Søndag 20. september kl. 15.00 Skjern-HTS 

Fredag 25. september kl. 17.45 HTS-Oksbøl 

Lørdag 3. oktober kl. 14.00 Nr.Nebel-HTS 

Fredag 9. oktober kl. 19.00 HTS-Varde United 

Fredag 16. oktober kl. 19.00 HTS-Borris 

Lørdag 24. oktober kl. 14.00 Ølgod-HTS 

Søndag 1. november kl. 11.00 HTS-Tarm 

Lørdag 19. september kl. 13.00 Sønderborg-NRUI/HTS 

Lørdag 3. oktober kl. 14.30 NRUI/HTS-Taulov/Skærbæk 

Lørdag 11. oktober kl. 13.00 NRUI/HTS-Toftlund 

Tirsdag 20. oktober kl. 18.30 Nr. Nebel-NRUI/HTS 

Herrerne i serie 4 spiller sine hjemmekampe på Tistrup Stadion: 

Serie 2 kvinder spiller sine hjemmekampe på Næsbjerg Stadion: 

Herrerne i serie 2 spiller alle hjemmekampe på Horne Stadion: 



11 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 



12 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

ændrede 
SE     DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN 

PÅ BAGSIDEN 

Nyt medlem i Hornelunds Venner 
Hornelunds Venner holdt generalforsamling den 31. august i grillhytten i Vikingelunden. 
Svend Bruun aflagde formandsberetning, og Grethe Ladefoged gennemgik regnskabet. 
Begge dele blev  
godkendt. 
Lis Hansen, Dagmar Kristiansen, Hanne Haaning og Frede Holm var på valg.                  
Lis Hansen, Dagmar Kristiansen og Hanne Haaning blev genvalgt. Frede Holm ønskede 
ikke at modtage genvalg. Nyvalgt blev Verner Baagø. 
  
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand:    Svend Bruun 

Næstformand:   Dagmar Kristiansen 

Kasserer:    Grethe Ladefoged 

Sekretær:    Else Jochumsen 

Medlemmer:      Lis Hansen, Anne Maria Anthonsen, Hanne Haaning 

                   og Verner Baagø 

 

Efter generalforsamlingen drøftede bestyrelsen, om kontingent skulle opkræves eller ej.  

Vi blev enige om, at vi ville gøre betaling af kontingent helt op til den enkelte. Ønsker man 

helt frivilligt at betale kontingent, er der mulighed for at betale 25 kr. pr. person på Mobile-

pay på 24458830 eller putte en kuvert med penge i Grethe Ladefogeds postkasse på Klok-

kedoj nr. 4  

Madskole i efterårsferien 
Vi gentager succesen med 3 dages madskole i efterårsferien uge 42. 
Mandag, tirsdag og onsdag fra 9.00 til 15.00 på Horne skole.         

Tilmelding på madskoler.dk  
Vi kan næsten ikke få armene ned. Vi har startet hobbyholdet op med 12 deltagere, vi er 
så taknemmelige. Det er skønt efter en så øv-periode i foråret. Tak til forældrene for, at 
vi må låne jeres børn.  
Til alle nye medlemmer:                                                                                                       

Husk at resten af året har I ret til at deltage i alle 4H fælles aktiviteter. 



13 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Et anderledes år i Dagli Brugsen 
Det er i Dagli Brugsen blevet et anderledes år i år, hvad akti-
viteter angår, da vi hverken har afholdt: 
Infoaften med banko – grillarrangement på parkeringsplad-

sen – deltagelse i Torvedagen eller andet ” kunde-pleje”.  
Ikke med vores gode vilje, men coronaen har gjort dette umuligt indtil videre. Vi følger 
naturligvis udviklingen og håber på at kunne afholde noget på et senere tidspunkt. 
Vi takker for den store opbakning, der er til vores lokale indkøbssted både i 2019 og i år. 
Regnskabet for 2019 vil komme med på en forhåbentligt snarlig infoaften. Ønsker man 
regnskabet for foreningen for 2019, kan man henvende sig hos Søren. 
Vi bestræber os på gode tilbud, og at hylderne er fyldte til alle jer loyale kunder. Mangler 
du noget, så spørg endelig personalet. 
Vores ”bland-selv-slik” tilbud er stadig ikke en mulighed (corona), derfor kommer nu et 
ny fredag/lørdag tilbud: 
Stor pose Haribo slik til 30,-  

                                                       Se oversigten over Brugsens dagstilbud på bagsiden. 

Indsamling Kræftens Bekæmpelse. 
Søndag den 16. august havde Kræftens Bekæmpelse landsind-
samling. 
Der blev i Horne indsamlet 10.980,- kr. i kontanter og ca. 2000,- 
kr. i MobilePay. 
I Varde Kommune blev der indsamlet 218.998,- kr. 
Tak for alle bidrag. Tak til Horne Skole for lån af lokaler og til Dagli`Brugsen for rund-
stykker med tilbehør. 
En hel speciel tak skal lyde til alle indsamlerne. Der var 20, som havde sagt ja til 
at hjælpe os. Det er vi meget taknemlige for, og jeg håber, at vi til næste år kan få 
hjælp af lige så mange.  
Også tak til Bessie og Kurt Aggeboe for godt samarbejde. 

     Bente Dinesen 
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Indtil videre AFLYST 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 horneposten@gmail.com 

mailto:horneposten@gmail.com
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Hos Kongsted Hjemmebryg kan du købe brygud-
styr, ingredienser, all-grain øl kits og startpakker. 
Det kræver blot lidt basisudstyr, som ethvert køk-
ken bør have: kogeplader, suppegryder, dørslag 

og si. Resten kan du købe hos mig.  

Hjemmebrygning er sjovt, hyggeligt, spændende og lærerigt. Hvis du mangler inspirati-
on, så tjek mine mange YouTube-videoer. Bare søg efter Kongsted Hjemmebryg.       

Jeg har også startet mit eget nanobryggeri, Kingspot Brewhouse, som tilbyder forskelli-
ge øltyper i min webshop www.kongstedbryg.dk og ved forhandlere i området.                

Tjek udvalget løbende. 
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På det velbesøgte borgermøde den 25. august, billedet foroven, blev der oplistet en ræk-
ke projekter, som skal gøre Horne til et endnu mere attraktivt sogn 
 
På det efterfølgende ”kickstart” møde 
den 9. september blev projekterne 
drøftet, samlet og prioriteret i fem 
grupper, og arbejdet med at gennem-
føre dem alle fortsætter med møder 
hver tredje uge. Næste møde er 
således onsdag den 1. oktober, 
men allerede den 16. september bli-
ver lokalpolitikerne i udvalget for 
Børn og Læring præsenteret for, 
hvad Horne kan, og hvad Horne vil. 
Skolens halvmur med porten mod 
Stadionvej skal shines op. Der skal etableres fodspor mod børnehaven, og hegnet ved 
børnehaven skal gøres mere indbydende. Der skal arbejdes med fodgængerfelt fra sko-
len til hallen og fra Brugsen til børnehaven. 
Det skal være muligt for forældre at kom med til morgensang på skolen. I samarbejde 
med ejendomsmæglere skal der holdes “åben by” med åbent overalt. 
En gruppe vil afdække beboernes interesse for at flytte i en mindre bolig, så deres nuvæ-
rende boliger kan sælges til yngre familier. Gruppen vil derefter kontakte boligforeninger 
for at få bygget nogle lejeboliger. 
Bymidten skal være en oase, hvor folk gerne vil opholde sig. Torvet skal rumme både 
legeplads og pergolaer, og der skal være sanseoplevelser rundt om i byen. Gruppen vil 
udarbejde fire planforslag, som skal i høring. 

BORGERMØDE 
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Nyt nyt nyt 
Gågruppe er på vej 

Gåture er sund motion og samtidig en motionsform, de fleste kan deltage i. Derfor har 
Varde Kommune i samarbejde med DGI sat sig for at få flere borgere over 60 år til tage 

vandreskoene på. 
En række sogne har etableret gågrupper, og nu følger Horne efter. 

En gruppe har besluttet at invitere alle borgere, mænd som kvinder uanset alder, til en 
gåtur hver tirsdag klokken 09.00. Første gåtur er                                                          

tirsdag den 29. september og da giver Varde Kommune gratis kaffe. 
Vi mødes ved krokethuset ved Horne Hallen og går en tur på højest en time. De, der 

ikke kan gå så langt, går bare en kortere tur. Gåværter sørger for at tage imod deltager-

ne og har på forhånd tilrettelagt både en stor og en lille tur. 

Vel mødt til en uforpligtende aktivitet, hvor fysisk velvære går hånd i hånd med socialt 

samvær. 

                                                           Gåværterne 
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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.  
 
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  

Lopperne i Hindsig  
Lopperne på Hindsigvej 29 er  

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

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 

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

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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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 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 

HORNELUNDS VENNER 
 
Hornelunds Venner afholdte den 
længe udsatte generalforsamling i 
Vikingelunden, idet Hornelund som 
bekendt har været lukket længe for 
aktiviteter. 
Formanden Svend Bruun aflagde 
beretning. Coronaen har sådan set 
ikke haft indflydelse på arrangemen-
ter afviklet i 2019 og begyndelsen af 
2020, men hvordan den kommende 
sæson kommer til at se ud, er mere 
uvis. 

Vi følger selvfølgelig sundhedsstyrelsens anbefalinger  

Har du oplevet noget spændende? Så skriv endelig til revy@horne-varde.dk 

mailto:revy@horne-varde.dk
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        - du kan også finde Horne på                                               

                     

                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Arkivet arbejder igen 
Efter en total nedlukning af Horne Sogne-
arkiv siden marts er der nu blevet lempet 
lidt på reglerne for adgang til Hornelund 
Omsorgscenter. 
Det betyder, at Varde Kommune har givet 
arkivets medarbejdere tilladelse til at komme på arkivet, men der er stadig lukket for 
adgang for gæster. 
Det skal dog ikke afholde borgerne fra at henvende sig til arkivet med materialer eller 
spørgsmål. Det skal blot ske privat, og så sørger vi for, at henvendelsen får den behand-
ling, den kræver. 
Mens arkivet var lukket ned, har vi hjemmefra arbejdet med 2. verdenskrig set fra Horne 
– en fortælling, som nu kan ses på Issusu.dk. Vi har også arbejdet med kirkegårdsvan-
dringen og opdateret nogle af de oplysninger, vi har haft liggende sognets beboere. Det 
gælder blandt andet familien Eskesen på Fruerlundvej 25. Vi har også netop modtaget 
en masse mapper med personoplysninger om borgere i Horne Sogn helt tilbage fra 1700
-tallet. Det er Niels Pallesen, som døde tidligere på året, der har samlet dem ved sine 
mange besøg på Rigsarkivet. 
Vi pusler også netop nu med et spørgsmål, som vi har brug for borgernes hjælp til at 
besvare. På huset Krosvinget 7 i Horne sidder der et blåt emaljeskilt med inskription fra 
Husqvarna – et firma, der i mange år har produceret symaskiner. I årene 1935-1995 
boede Ejnar ”vejmand” Pedersen, død 1986, og hans kone, Agnes, død 1995, i huset. 
Spørgsmålet er: - Hvorfor sidder skiltet på huset? Har Agnes været syerske og brugt en 
maskine fra Husqvarna, eller har Agnes og Ejnar måske solgt dele til symaskiner? Vi 
ved det ikke, men vi håber, at andre kan hjælpe os. 
Nok er vi lukket, men arkivet er altid åben for henvendelser fra borgerne, ligesom vores 

hjemmeside www.hornesognearkiv.dk er tilgængelig 24-7. 

http://www.hornesognearkiv.dk
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Gymnastikforeningen mangler instruktører 

Kongsted har øl i hanerne 
Et bryg var klar og tre andre var på vej, da Leon Kongsted 
inviterede til indvielse af hans bryghus i Horne Erhvervs-
park – det tidligere Boumatic. 
Bryggeriet er indrettet i det tidligere baderum – en indret-
ning, som han selv har stået for med gode venners hjælp, og da alle godkendelser var i 
hus, var han klar til at hælde de nødvendige ingredienser i tankene. Han lagde ud med fire 
øl af ale-typen, men han er nu også gået i gang med brygning af en pilsner. 
- Det er hårdt at blive selvstændig. Flere gange undervejs med at udfylde ansøgninger og 
sende dokumentationer tænkte jeg: er det, det hele værd? Ja, det var det. Jeg er godt 
tilfreds med mit jomfrubryg, selv om det er humlet lige i underkanten, sagde Leon Kong-
sted, da han dels fortalte om sit bryggeri og dels skænkede op til de mange fremmødte. 
De var også mere end tilfredse med det øl, de fik i glassene. 
- Sagt på godt vestjysk: - Det er ikke så ringe endda af et fejlbryg at være, sagde flere af 
deltagerne og var klar til en opfyldning. 
En brygdag strækker sig fra klokken 8 til ved 16-17 tiden, og når øllet er færdig efter seks-
otte uger, bliver det fyldt på halvliters flasker og solgt via hans webshop kongstedbryg.dk 
med 40 kroner for den første flaske og billigere jo flere, man køber. 
- Jeg sælger til private, men satser også på at sælge til diverse arrangementer, som kan få 

sin egen etiket på. Jeg holder også kurser i hjemmebryg og skal blandt i efteråret stå for et 

kursus i AOF i Esbjerg, siger Leon Kongsted. 

Prøvesmagning på ”jomfrubryggen” 
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”I vikingernes fodspor”    
Gruppen bag punktet ”I vikingernes fodspor” i Udviklingsplanen 2018 gik i foråret i gang 
med arbejdet. 
Det blev besluttet at reetablere den eksisterende vikingesti, som det ikke har været mu-
ligt at vedligeholde, fordi de græssende køer ødelagde stien og gjorde det umuligt at 
klippe græsset.   
 
Stien er nu blevet klippet, hvortil der blev benyttet en ATV monteret med en slagleklip-
per. Interesserede Horneborgere er velkommen til allerede nu at benytte stien igen og 
nyde den skønne natur, vi er omgivet af. Husk dog gummistøvler, hvis ikke I vil have 
våde fødder. 
Da der nu er Galloway-kvæg på arealerne, henstilles det, at man ikke tager hund med 
på turen.  
En del opgaver mangler stadig at blive løst: 

Afmærkningen af stien skal fornyes, og gruppen vil forsøge at slå stien, gerne med 
sogneforeningens almindelige græsklipper.   

Gruppen vil følge op på, hvor der skal foretages udbedringer på stien, så den bliver 
mere fremkommelig. Der er jo flere steder, hvor vand er skyld i, at stien bliver 
en mudret affære og næsten ufremkommelig.  

Vikingestien passerer stedet, hvor der i april 2014 blev fundet et bæltespænde og 
rigtig mange sølvmønter. På stedet bliver der opsat en beskrivelse af fundet. 

 
Arbejdsgruppen forventer, at første etape af stien er færdig i foråret 2021. 
Arbejdsgruppen har mange ideer til at gøre stien og området til et attraktivt område at 
bevæge sig i. 
 
NB: Hvis nogen er interesseret i at bidrage til at skabe en fantastisk sti enten via 
etableringen (praktisk) eller via 
formidlingen af naturen og hi-
storien er i velkommen til at 
kontakte Per Jespersgaard.  
 
Gruppen består af: 
Frederik Lauridsen, Allan Nymark,   
Thorkil Lindvig, Stig Larsen,               
Stig Leerbeck, Jørgen Østergaard 
og Per Jespersgaard.  
Der vil komme mere information      
fremadrettet.                            
Mvh. Per Jespersgaard 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Foto fra første møde i          
”Vikingernes fodspor” 
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Horne Gymnastik og fitness!!  
 
Så er vi klar til sæson 2020/2021   
 
Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-, fitness- yoga                                
og spinningdeltagere.  
 
I dette tillæg finder I tider og beskrivelse på de forskellige hold. Her er også oplyst, hvornår 
holdene begynder. Bemærk, der kan ske ændringer inden opstart. Så hold øje med  
skærm ved brugsen og hjemmeside.  
 
Der er sket lidt ændringer på holdbetegnelser og aldersopdeling på et par hold.  
Lopperne har fået navneændring til Hoppelopperne og er nu fra 3 ½ år til og med  
børnehaveklassen. 

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

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

Evt. spørgsmål kan rettes til: 
Hanne Burkarl  2094 0469 
Maria Højager Ladekjær  6093 1287  
Lene Jensen              4025 4977 
Berit Gram             2122 6801 
Jesper Johannesen             2895 3010 
Eller mail: Gymogfit@horne-varde.dk  

Spring, gymnastik og bevægelse er fra 1. – 5. kl. – På dette hold mangler vi  
stadig instruktører, så vi håber, at der blandt forældre eller andre spring/
gymnastikinteresserede findes nogen, der vil tage over. Der skal gerne være en 
eller to med modtagererfaring. Vi tilbyder selvfølgelig DGI kurser, så man kan 
blive opkvalificeret og vi har et par tidligere instruktører, der gerne hjælper i 
gang 

about:blank
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 Horne Gymnastik og fitness 
Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2020/2021 

 

 
Dans/gymnastik  
Holdet er fra 3. kl og opefter, men vi deler jer op niveau- og aldersmæssigt, så både de 
yngste og ældste får noget ud af det.  Vi glæder os til en sjov, udfordrende og hyggelig 
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.  
 
Hoppelopperne – piger og drenge – 4 år -  børnehaveklasse (Skal helst fylde 4 in-
den 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 – 1. – 5. klasse 
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. HUSK drikkedunk og indendørs sko. 
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Horne Gymnastik og Fitness – 2020/2021 

Mandag: Tirsdag: Onsdag: 

18.30 – 19.30 
Styrk din krop 
Lene 
  
Fitnesslokale 
Start: 21. Sep. 

  16.30 – 17.30 
Lopperne 
Anne Mette, Jesper, Maria 
M, Julie, Anna, Holger og 
Camilla 
  
Horne Hallen 
Start: 23. sep. 
  

17.45 – 18.45 
spinning 
Aksel 
  
Start: 24. aug. 
Spinningslokalet i Horne 
Hallen 

16.45 – 17.45 
Forældre/barn 
Anna, Maria og Louise J. 
  
Horne Hallen 
Start: 22. sep. 

17.45 – 19.00 
1. – 5. klasse,          
spring, gymnastik og 
bevægelse 
Vi mangler instruktører 
– se ovenfor 
Horne Hallen 
Start: 23. sep. 
  

  Mødelokale – hallen 
19.00-20.30 
Yoga 
Lena 
  
Start: 22. sep. 
  
  

18.00 – 19.00 
Spinning 
Holger og Anna 
  
Start: 30. sep. 
Spinningslokalet i Horne 
Hallen 

  19.00-20.00 
Spinning 
Dora 
  
Start: 29. sep. 
Spinningslokalet i Horne 
Hallen 
  
  

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

Ret til ændringer forbeholdes  
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 Horne Gymnastik og Fitness – 

 
Kontingentpriser efterår 2020 – forår 2021  
 

 
 
Ret til ændringer forbeholdes.  
 

Holdkontingenter skal være betalt senest 7. november 2020 
 
 

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

Hold 2020/2021 

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

600,- 

Hoppelopperne incl. T-shirt til opvisning 500,- 

Spring, gymnastik og bevægelse for 1. – 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  – maj 

800,- 

Tilkøb af holdtræning til allerede købt helårskontingent 600,- 

Klippekort – 10 klip 400,- 

Oprettelsesgebyr 100,- 

about:blank
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Horne Gymnastik og Fitness – 

 
Kontingentpriser efterår 2020 – forår 2021  
 

 
 
Ret til ændringer forbeholdes.  
 

Holdkontingenter skal være betalt senest 7. november 2020 
 
 

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

about:blank
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Forældre er tilfredse med Horne Børneby 
Fem stjerner af fem mulige på 15 af 21 spørgsmål. 
 
Der var fuld plade på nogle af de vigtigste parametre for en god skole, da Horne Skole bad 
forældrene om at vurdere en række udsagn. 53 personer af 62 mulige besvarede skema-
et, og de oplever, at Horne Skole skaber gode rammer for trivsel, for læring og for børns 
personlige og sociale udvikling. Forældrene er også enige om, at det er vigtigt for lokal-
samfundet, at Horne har en lokal skole, og at byen er afhængig af, at børnefamilierne støt-
ter op om Horne skole og Børneby. 
 
Forældrene er også enige om, at de lave klassekvotienter styrker det gode fællesskab, og 
at det nære samarbejde mellem de lokale foreninger og Børnebyen er en styrke. 
 
Et medlem af Varde Byråd har foreslået, at børnehaven flytter om på skolen. Det forslag vil 
ikke styrke Horne Børneby eller gavne børnehavebørnene, siger forældrene og giver det 
kun en stjerne. 
 
En del forældre har valgt at lade deres børn gå i andre skoler. Det kan der være mange 
grunde til, men de forældre, der har besvaret spørgeskemaet, oplever ikke, at Horne Skole 
vælges fra på grund af for få legerelationer. I hvert fald giver de kun en stjerne til det ud-
sagn. 

 

Horne Skole er en del af Trane Skole og Børneby, som slår fast: ”Sådan er vi” 

 
. 

 

 

 

Vi ved, hvad vi vil     
- vi ved, hvad vi kan. 
Vi tør det. Vi gør det. 
Og vi har det sjovt 

Vi har store ører 
- vore øjne er klare. 
Jeg ser dig. 
Jeg hører dig. 
Jeg tror på dig. 

Det kan du regne med. 

Vi er sammen 
- men ikke de samme. 
Du er dig. Jeg er mig. Vi er os. 
Vi leger sammen.  
Vi lærer sammen.                     
Vi lykkes sammen. 
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Tidevand afkortede god Mandøtur 
 Horne 4H har været på tur til vadehavet.  

Vi havde en naturvejleder med og fik en fantastisk oplevelse. 
Først en guidet rundvisning i Vadehavscentret, så turen til Manø med traktor bussen. 

Vi var på vaden, hvor vi fangede hesterejer, krabber, hjertemuslinger  
og gravede sandorm op. 

Derefter var der madpakker og en rundvisning på Mandø, hvor vi blandt andet besøgte 
kirken og fik historien om den. 

Vi måtte hjem en halv time før beregnet på grund af vinden og vandets hurtige  
tilbagekomst. Her lever man i og med naturen. 

Herefter kunne man på egen hånd udforske vadehavscentret igen. 
En fantastisk dag og en tak til Yvonne for tilrettelæggelse og til jer,  

der fandt tid tit at deltage. 

Jette og Marinus. 
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MANDØ  2020 

HORNE 

 

horne-varde.dk 
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Madpakkehuset er taget i brug 
Med pomp og pragt, snoreklip, kagemand og juice er madpakkehuset i Vi-
kingelunden blevet indviet. 
23 børn fra børnehaven var med til indvielsen af huset, der bliver den faste base for ude-
gruppen, som blev officielt indviet ved samme lejlighed. Børnehaven har 27 børnehave-
børn og nu fem børn i vuggestuegruppen. 
- Vi har fået godt gang i vores udegruppe godt hjulpet af forældrerådet og af sognefor-
eningen, som låner madpakke-
huset ud til os. Vi har altid brugt 
Vikingelunden, men nu kan vi 
bruge den endnu mere, sagde 
leder af børnehaven Tove Holm 
Andersen, da hun med hjælp af 
Ella og Emmelie havde klippet 
den røde snor over. 
Børnehaven havde gerne set 
flere forældre til indvielsen, men 
det kunne ikke lade sig gøre på 
grund af coronapandemien. 
- Forældrene bliver ikke snydt. 
Vi vil over de kommende måne-
der invitere dem i mindre hold til 
at se vores faciliteter i Vikingelunden, siger Tove Holm Andersen. 
Formanden for sogneforeningen Keld Jochumsen glædede sig, at gruppen af unge mød-
re havde henvendt sig, fordi børnehaven havde brug for et skur, da bålhytten er for tæt 
på vandet til, at den kan bruges af udegruppen. 
- Når de unge mødre træder i funktion, sker der noget. Jo flere ting, vi får i Vikingelunden, 
jo bedre. Vi har netop bestilt en shelter, men der er seks-otte ugers leveringstid. Den bli-
ver placeret ved den nye bålplads og kan blandt andet bruges til børnehavens sovebørn. 
Vi skal også have lagt el ind i huset, og endelig skal vi have renoveret legepladsen, sag-
de Keld Jochumsen. 
Legepladsen bliver ikke blot renoveret, 

men bliver også udvidet med både en 

svævebane og en sansegynge. 
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Kroen har haft omtumlet liv 
 
Horne Kro brændte i 1950. Kun salen 
stod tilbage. Under 2. verdenskrig var 
salen en del af lazarettet på skolen 
samt skolestue for nogle af eleverne. 
Fra 1907-1969 var kroen dels afholds-
hjem og dels afholdshotel uden spiri-
tusbevilling, men gæsterne fandt udve-
je for alligevel at få kaffepunch på kroen. I 1964-1968 var der flere folkeafstemninger 
om spiritusbevillingen, men det blev nej hver gang. Så tog krokone Kis Justesen fat i 
justitsminister Nathalie Lind, der var valgt for Venstre i Vardekredsen, og fra 1969 kom 
snapseflaskerne helt legalt på bordene. 
Det var bare noget af det, som 40 deltagere i årets kirkegårdsvandring kunne høre. Det 
var igen Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv, der stod for arrangementet. Det 
begyndte på kirkegården med besøg ved seks gravstene for otte af de i alt 12 kroejere, 
og det fortsatte på kroen, hvor kaffebordet var dækket af ejer nummer 12, Jeanette 
Cassøe. 
Kroen blev bygget i 1798 af Jens Pedersen Vestergaard i Hornelund, og blandt de se-
nere ejere var Maren “Kjærk”, der er med på både Bessie Aggebo, Kurt Pallesen og 
Christian V. Nielsens anetavle. Også Hans Christian “HC” Hansen har tilknytning til 
kroen, da hans bedstefar var krovært fra 1895-1907. 
Horne Sognearkiv leverede både billeder og fortællinger om byens næstældste bygning 
og krofamilierne.  
Ole Frandsen Pedersen fra Janderup og krovært fra 1865-1895, var en meget driftig 
mand. Han tjente gode penge på kroen og kom på aftægt på Østergård i Hornelund, da 
han var bedstefar til gårdejer Jes Østergaard. Han døde som 91-årig og også hans tre 
brødre blev over 90 år. Han købte kroen af Maren ”Kjærk”, som selv flyttede ned på det, 
vi kender som Svanes gård. 
Karoline Jessen var krokone i 35 år fra og hun var kendt af mange af deltagerne. Da 
hun solgte kroen til Kis og Otto Justesen, flyttede hun ind i den gamle skole i kirkediget 
og åbnede en kosmetikforretning.  
Til indledning stillede Keld Jochumsen fra Horne Sognearkiv spørgsmålet, om det er 

bedst at sidde på kroen og tænke på kirken eller omvendt. Som afslutning konstaterede 

Cornelia van den Veen fra menighedsrådet, at det er dejligt både at sidde på kroen og i 

kirken, men hver ting til sin tid. 

 Nyttig viden: HornePosten finansieres af rekla-
meindtægter og støtte fra sognets foreninger. 
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Til Horne Idrætsforening  
skal ske til  

betalingsnummer  

56253  

    Næste deadline d. 31. OKT. 

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

Brug aktivitetskalenderen bagerst i bladet når du        
planlægger et arrangement... 

Kroket og petanque er på banen 
Det er muligt at spille kroket og petanque året rundt i Horne, 

men lørdag den 17. oktober markerer afdelingen afslutning på 

sæsonen med hygge og spil. De, der vil være med, kan tilmel-

de sig på sedlen på klubhuset. Det koster 20 kroner, som ude-

lukkende går til præmier. 

Både kroket- og petanquespillere mødes i klubhuset klokken 09.00 til gratis morgenkaffe 

og snak. Klokken 10.00 går kroketspillerne på banen i Horne, mens petanquespillerne 

kører til Lyne - de skal huske madpakkerne. Når turneringerne nærmer sig afslutningen, 

bliver der finalestævne i såvel kroket som petanque i Horne en gang over middag. 

Da vejret kan være lidt ustabil i oktober, skal spillerne bare tænke på, at der ikke er dår-

ligt vejr, kun dårlig påklødning.  

De, der ikke spiller finale, må gerne tage hjem, hvis de ønsker det, da præmieoverræk-

kelsen først finder sted onsdag den 4. november. Da er der ris og ros-møde 

(generalforsamling) klokken 18.00 i Horne Hallens cafeteria med karbonader på menu-

en. 

Der er stadig plads til flere borgere, som kan prøve, om de måske skal 

være petanquespillere. 

Vel mødt 

Mads Guldager 
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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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Stregerne er sat til Vision 2030 
Den 25. august satte vi i Horne Hallen de første streger – 
streger, der vil sætte præg på Horne By og Sogn. 
For 40 år siden blev der også sat streger og drømt stort i Hor-
ne. Stregerne og ideerne blev dengang til Horne Hallen. Min-
derne, historierne og de stærke relationer fra dengang lever 
endnu. Nu er det igen tid til, at vi står sammen og får det 
stærke sammenhold at mærke på egen krop. Det arbejde, vi har påbegyndt nu, vil få 
stor betydning – også om 40 år. De relationer vi skaber nu, vil vare ved og give os en 
ballast til at stå imod små og store udfordringer fremadrettet. 

Vi vil gøre Horne bymidte til et sted, man ikke bare kører igennem, men et 
område, hvor man har lyst til at være lidt længere. 

Vi vil etablere flere mindre boliger. Dette skal gerne sikre, at vi kan frigive en 
del af de lækre boliger, der findes i byen, til nye borgere. 

Vi vil skabe langt mere synlighed omkring byen og sognet som helhed. 
Sidst, men ikke mindst har vi et ambitiøst mål om, at Horne Børneby skal væ-

re det naturlige valg for sognets borgere, da vi ønsker den bedste mindre 
skole i Varde Kommune. For de fleste er det allerede den bedste skole og 
det naturlige valg, men vi vil arbejde målrettet på hele tiden at forbedre 
og finpudse de små detaljer. 

Tak til alle jer, der mødte op til borgermødet og var med til at sætte de første streger til 
en videreudvikling af byens udviklingsplan. Det var en magisk aften, der viste en energi 
og kraft i Horne, som vi slet ikke havde turdet håbe på kunne komme så nemt op til 
overfladen. 
 
I skrivende stund er vi ved at planlægge kickstartmøde den 9. september, hvor arbejds-
grupperne vil mødes for at samle alle ideerne fra borgermødet og udarbejde en proces-
plan for det videre arbejde. (Læs om dette møde andet sted) 
Hvis du nu sidder og tænker, at du mega gerne vil være en del af det her, eller lige har 
en idé, du brænder inde med, så tøv ikke med at kontakte os på mail: vision@varde-
horne.dk eller hiv fat i  Anne Mette Bøttcher, Hanne Bach Burkarl eller Johanne Vendel-
bo. På www.horne-varde.dk/vision2030 kan du læse mere om arbejdsgrupper, proces-
ser, projekter m.m. Vi vil sørge for løbende at opdatere med nyeste tiltag. 

”Horne - en lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt.” 
Hilsen arrangørerne: 

                      HUBI, Sogneforeningen, Horne Børneby og Udviklingsrådet 

mailto:vision@varde-horne.dk
mailto:vision@varde-horne.dk
http://www.horne-varde.dk/vision2030
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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. 31. OKT. 

http://www.sanatit.dk
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fortsætter 

Aftenskolens leder brænder for udvikling 
 
I 2019 fyldte Aftenskolen i Familie og Fritid i Horne 80 år, og i år kan Henriette Nielsen 
fejre sine første 15 år som leder af aftenskolen. 
Det blev behørigt markeret med gaver og taler ved årets meget forsinkede generalfor-
samling. 
 
- Du lægger et stort   
arbejde i det og er god til 
at tilpasse kurserne til 
tiden. Du brænder for 
udvikling, sagde formand 
for Familie og Fritid,  
Bente Dinesen. 
Kasserer i Aftenskolen, 
Lise Jeppesen, tog trå-
den op. 
- Godt arbejde. Fanta-
stisk indsats. Du prøver 
at gøre alle tilpas. Du er 
en pleaser, men du skal 
også huske at stoppe op 
en gang imellem. Jeg 
tror, at du lever efter 
mottoet: ”Kærlighed er det eneste, der bliver mere af, når man rutter med det”. Du har 
om nogen fortjent et skulderklap. Du kan ikke få månedens skulderklap fra Sydbank, 
fordi du får et lille honorar, men du fortjener et skulderklap, så det får du af os, sagde 
Lise Jeppesen. 
 
Da Dagmar Kristiansen stoppede i 2005, søgte Familie og Fritid i Horneposten en le-
der.  Henriette Nielsen overvejede jobbet, men først efter anden annonce slog hun til, og 
det har hun ikke fortrudt - især ikke efter, at Lise Jeppesen overtog regnskabet. 
- Det var helt klart det sværeste for mig og meget tidkrævende. Nu kan jeg koncentrere 
mig om kurserne - få ideer til nye hold og skaffe undervisere, siger Henriette Nielsen, der 
får nogle forslag til hold fra andre, men først og fremmest selv fornemmer, hvad der er 
oppe i tiden. 
- Jeg bruger meget tid, når kurserne skal tilrettelægges, men også når holdene er i gang. 
Jeg satser på at være med 1-2 gange på hvert hold for at hilse på kursister og undervi-
sere. Jeg tror på, at den personlige modtagelse betyder noget. Det giver i hvert fald vore 
kursister udefra udtryk for, så sammen med spændende tilbud er den med til at sikre 
aftenskolen overlevelse.  

Formand Bente Dinesen tv, takker sin leder, Henriette Nielsen, for 

en kæmpe indsats. 
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I 2019 var der 25 hold med 397 kursister, og Familie og Fritid kan glæde sig over, at aften-
skolen er i fremgang, og at den nyder større og større respekt. 
Indtil videre nyder Henriette Nielsen lederjobbet, som hun tidsmæssigt kan få mingeleret 
ind med arbejdet hjemme i bedriften. “Det vil ikke være muligt at have et fuldtidsarbejde 
ved siden af”. Det er dog tvivlsomt, om hun fortsætter de næste 15 år. 
- Jeg får en masse energi fra kursisterne og af opgaven med at finde spændende emner, 
men jeg håber at kunne stoppe, inden bestyrelsen for Familie og Fritid synes, at jeg ikke 
har mere at give til aftenskolen. 

Lise Jeppesen med et foto af        
Henriette Nielsen, der er glad for 
sine gaver. 

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 
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SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 31. OKT.  horneposten@gmail.com  

OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 
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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  
September: 
19. kl. 09-15: Kreativ Sy på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
21. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
22. kl. 15.30: Start på badminton for 7-14 årige i Horne Hallen, arr. Horne IF  
23. kl. 09.00: Idræt om dagen i Horne Hallen, arr. Udvalget 
23. kl. 17.45: Forældre til børn på spring, gymnastik og bevægelseshold mødes i hallen, arr. Horne 
Gymnastik og Fitness 
26.               Høstfest i Horne Hallen AFLYST 
26. kl. 18.00: Fællesspisning i hallen for alle 
28. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
 
Oktober: 
02. kl. 19.00: Kvindeaften med mad, mode og andre lækkerier 
03. kl. 09.00: Årsmøde i 4H på skolen. arr. Horne 4H  
04. kl. 17.00: Filmklub starter, arr. Horne Aftenskole 
04. kl. 09.00  Loppemarked på Hindsigvej 29 
05. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle 
05. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
06. kl. 16-18: Litteraturkreds begynder på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Aftenskole 
06. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Idrætspark i hallens mødelokale 
07. kl. 14.00: Generalforsamling i Horne Pensionistforening, Horne Hallens mødelokale 
07. kl. 17-19: Fællesspisning i hallen 
07. kl. 19.00: Start på madlavning for mænd, Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
12. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
12.-13. kl. 10.00: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
17. kl. 09.00: Afslutning for kroket og petanque med morgenkaffe og spil i klubhuset, Horne Stadion 
19. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
20.                 Sidste frist for betaling af snerydning, arr. Horne Sogneforening 
20. kl. 19.00: Lav dit efter fotoalbum, Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
21. kl. 17-19: Fællesspisning i hallen 
24. kl. 10.00: Halloween i Fælleshaverne, arr. 4H i Horne 
26. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
27. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Støtteforening, Horne Hallens mødelokale 
28. kl. 17-19: Fællesspisning i hallen 
31.                Højskoledag i Tistrup Hallen, medarr. Horne Menighedsråd AFLYST 
31. kl. 00.59:DEADLINE HORNEPOSTEN 
 
November: 
01  kl. 09.00: Loppemarked på Hindsigvej 29 
02. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle 
02. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
04. kl. 18.00: Ris og ros møde i kroket og petanque i Horne Hallens cafeteria 
07. kl. 19.30: Revy i Hallen, arr.: Horne Idrætsforening. 

mere november næste side 
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AKTIVITETSKALENDER 2020/21  
November fortsat: 
09. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
13. kl. 20-08: Aktiv nat på Horne Skole, arr. 4H i Horne 
16. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
23. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
27. kl. 14-16.30: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
28.                4H  Julemarked på Skolen, arr. Horne 4H 
30. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 

 
December: 
05. kl. 09.00: Fællesjagt, mødested Anders Jensen, arr. Horne Jagtforening 
06. kl. 09.00: Loppemarked på Hindsigvej 29 
07. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle 
07. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallen, arr. Torvedagsudvalget 
20. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening 
 
2021 
Januar: 
04. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle 
Februar: 
01. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle 
Marts: 
06. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle 
27.                 Lokalopvisning i Horne Hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness 
Maj: 
1.-2. kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
Juni: 
26.-27. Kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 

Horneposten deadline 2020 
Udgave 373:  Deadline 31. oktober        udkommer   14. november 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 
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HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

         

 

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 

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil  

August: 
300 kr.    57, 

200 kr.  580, 578, 

100 kr.       475, 276,     235, 

  50 kr.            393, 378, 100, 358, 192, 182, 64, 404, 576, 513, 

              44, 423, 333,   16, 572, 596, 613, 317, 461. 205,  

              620, 134, 271,   69, 102, 307, 213, 556, 476, 367,     

                        552, 622, 251,     43,      151, 

 

Ovenstående er næstsidste trækning på grønne kort. Sidste trækning kommer i næste 
nr. af Horneposten. 
I oktober måned vil vore sælgere igen komme rundt i sognet og sælge nye kort.         
De koster 100 kr. for et år, som gælder for 12 trækninger. Tag godt imod dem. 
                                                                                                            Udvalget                                                 

mailto:as@farmorsunivers.dk
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horneposten@gmail.com 

www.hornesognearkiv.dk 

  

 

Lørdag 19. september                        09.00 og 11.00            Konfirmation Thorstrup-hold   

Søndag 20. september                       10.30                                15. søndag efter trinitatis 

Søndag 27. september                       10.30 Høstgudstj.             16. søndag efter trinitatis 

Søndag 04. oktober                            09.00                                17. søndag efter trinitatis 

Søndag 11. oktober                            09.00                                18. søndag efter trinitatis 

Søndag 18. oktober                            10.30                                 19. søndag efter trinitatis 

Søndag 25. oktober                            09.00 (Lars Bom)             20. søndag efter trinitatis 

Søndag 01. november                        09.00 og 10.30                 Allehelgensdag 

Søndag 08. november                        09.00 (Lars Bom)             22. søndag efter trinitatis 

                      Thorstrup Kirke er lukket foreløbig pga. renovering 

KIRKETIDER  2020 

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

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

mailto:horneposten@gmail.com
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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: Stor pose Haribo slik til 30,-  

Søndag: 1 stk. COOP pizza (dybfrost) 12 kr. 


