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50. årgang                             nr. 374                          feb. 2021 

 

Billederne herunder illustrerer med alt tydelighed hvor stor og vanskelig 
opgaven er, men som man siger: ”Det skal være skidt før det bliver godt” 
men mon ikke vi skal/kan leve med alle ulemperne et par år endnu, men 

så bliver det altså også godt. 
Se også side 29 og 32 

OG DE GRAVER… 
Separering i Horne by. 

...Læs også præstens nytårshilsen side 16... 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

AFLYSES sandsynligvis –                
orientering gives på skærmen og på 
hjemmesiden 

 
  
         Horne Sogneforening afholder generalforsamling 
 

onsdag den 24. februar 2021 kl. 19.00 på Horne Kro 
 

 Dagsorden: 
 

Valg af ordstyrer 
Valg af referent og stemmetællere 
Beretning ved formanden 
Regnskab aflægges 
Valg til bestyrelse, valg af suppleanter og revisorer 
Fastsættelse af næste års kontingent 
Behandling af indkomne forslag 
Eventuelt 

 
Alle er velkomne 

 
Horne sogneforening 

Næste deadline d. 27. februar  

Generalforsamling i Hornelunds Venner 

 
Der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses datoer for  

generalforsamling og diverse arrangementer 
Hornelunds venner 

HORNE SOGNEFORENING – GENERALFORSAMLING 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Generalforsamling i Horne IF 
 

HIF afholder generalforsamling onsdag den 3. marts kl. 19.00  
i Horne Hallen,  såfremt coronaen tillader det.  

 
Dagsorden til generalforsamlingen er i følge vedtægter.  

Vel mødt alle sammen. 
 

Med venlig hilsen 
HIF’s Hovedbestyrelse 

Generalforsamling  
 

KFUM Spejderne 
Horne-Tistrup Gruppe 

 

 

I henhold til vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling inden udgangen af februar.  

Men på grund af de nuværende Coronarestriktioner ved vi ikke om, og hvordan det 

vil blive muligt.  

Nærmere info vil komme til at fremgå på infotavle og hjemmesiden horne-varde.dk

    

 

Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening vil blive afholdt i forlængelse. 

 

Vi håber på god opbakning 

 

Dagsorden ifølge vedtægter.  

Den kan findes på: 

 https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/

gruppen 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Generalforsamling i  
Horne Gymnastik og Fitness  
 
 
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 23. feb. 2021 kl. 19.00  

i hallens mødelokale.  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt  

i hænde senest 14 dage før.  

Vi giver selvfølgelig kaffe med brød. 

Som nævnt andet steds i bladet, så bliver der behov for et par ny ansigter i bestyrel-

sen, så kom og vær med til at stemme et par ny ind.  

 

    HGF/Lene Jensen  

 
              Idrætsparken mødes 
 

Horne Idrætspark afholder generalforsamling 
tirsdag den 23. marts kl. 19 

i Horne Hallen. 
Dagsorden ift. vedtægterne. 

 

Mvh. Bestyrelsen. 

 
Familie&Fritid Horne - generalforsamling 2021 

      

På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse datoer for generalforsamling  
    og diverse arrangementer. 

 
Familie & Fritid 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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 torsdag den 1. april 2021 

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

Husk at 
Spejderne som altid til foråret sælger gødning  

 

Det vil blive i en af weekenderne op til påske. 

 

Det endelige tidspunkt samt priser vil være i næste nummer af 

Horneposten 

 

En tidlig januar morgen duk-
ker der to røde storke ud af 
morgentågen. Det er dejligt, at 
være kommet i gang med 
storkene her i det nye år, og 
så to på den samme dag. De 
to piger er født på selv samme 
dag. Velkommen til Horne 
Sogn til de nyfødte og tillykke 

til de nybagte forældre.  
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Orientering fra Horne Gymnastik og Fitness 
 

I skrivende stund er alle vore aktiviteter desværre lukket ned.  

Det gælder både gymnastikhold, holdtræninger som yoga, spinning, styrk 

din krop og den individuelle træning.  

Vi håber, det snart bliver muligt at få lov at træne igen, så derfor hold øje med opslag på 

infoskærm, hjemmeside og Facebook.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til sige, at I er tålmodige medlemmer.  

Vi har et spinkelt håb om, at det bliver muligt for vore børnegymnastikhold at lave en form 

for fremvisning inden sæsonen slutter.  

Vi håber også, at det bliver muligt at afvikle generalforsamlingen den 23. februar 

2021 – ( se annonce andetsteds) alternativt hold øje med eventuelt ny dato.  

Der bliver brug for et par nye i bestyrelsen, da Hanne Burkarl og Lene Jensen efter mange 

års frivilligt arbejde har valgt at træde tilbage.  

Fastelavnsfest 

 
 
 
 
 

 
Søndag d. 14. februar 

  
 
 
Der bliver desværre ingen fastelavnsfest for sognets børn og deres forældre i år…      
men vi glæder os til at se alle igen næste år. 

 

Med venlig hilsen  

 
 

& Horne Kirke Menighedsråd 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Horne Hallen byder på Take away  

Tirsdag den 9. februar er det international pizzadag, og 

det skal vi selvfølgelig fejre.  

 

Så der er frit valg mellem følgende varianter: 
Hawai – skinke, ost og ananas 
Kebab og salat 
Pepperoni  
Serano skinke, mozzarella, friske tomater og krydderurter 
Alle pizza er str. ø23 
Pris 50,- kr. 
Bestilling skal ske på 25138696, og I får tilsendt et afhentningstidspunkt (17.00-18.30) 

 

Tirsdag den 16. februar er det så pandekagedag, og ja det fejrer vi da også lige. 
Madpandekager (2 stk. pr person ) med farsfyld ( varm selv ) og salat:  50,- kr. 

Pandekager (3 stk. pr person ) med syltetøj og sukker:  30,- kr. 

 

Igen: bestilling skal ske på 25138696  
Ulla Lindvig – Horne hallens cafeteria 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

AF             TAK! 
2020 har været et meget anderledes år. Vi har i den grad manglet at kunne samles og 

hygge med vores glade og trofaste kunder, til grillarrangement, torvedag og infoaften.  

Vi sætter stor pris på, at I stadig handler lokalt, og vi smiler bredt inde bag mundbin-

det, når I kommer i jeres lokale Dagli´Brugs og støtter os – uden jer, ingen os! 

Tusind tak fordi I er så gode til at få hentet jeres pakker hurtigt, så vi ikke drukner i pak-

ker og poser. 

De Bedste hilsner fra 

Søren, Personalet og Butiksrådet. 

 

God Råd til indkøb i denne Corona-tid: 

Kom kun 1 person fra hver familie 

Kom gerne i ydertimerne af brugsens åbningstid – der er åbent hver dag kl. 

7.45 til 19.45 

Husk at benytte håndsprit ved både ind og udgang 

Rør kun ved de varer du ønsker at købe 

Bliv hjemme, hvis du er syg 

Hold afstand til andre kunder og personalet 

Brug COOPs Scan & Betal funktion 

 

Scan & Betal funktion i appen: 
I Coops app har du mulighed for selv at scanne 

dine varer, når du handler. Dermed undgår du at 

stå i kø, og at alle varer skal op på båndet i kas-

sen. Du kan blot scanne varerne med din mobil-

telefon via appen. Når du er færdig, scanner du 

QR-koden, der hænger i loftet over kassen, viser 

den grønne skærm til personalet, og du kan gå 

ud med dine varer. 

Har du nogle spørgsmål eller brug for hjælp til at 

komme i gang, så er personalet behjælpelige. 

Uddeler Søren Dinesen og hans personale er 

klar til at hjælpe kunderne med at komme i gang 

med Scan & Betal. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Seneste nyt fra VISION HORNE  
 

I sensommeren 2020 blev der udvalgt 5 områder, der skulle 
arbejdes med i VISION HORNE. 

 
Horne Bymidte 
Forskønnelse af Horne Børneby 
Markedsføring 
Befolkningssammensætning 
Borgeren i centrum i Horne Børneby 

 
Vi vil gerne opfordre jer til løbende at læse artikler og indlæg på www.Horne-Varde.dk. 

 

Efter en skøn juleferie er vi nu klar til at tage arbejdstøjet på igen. Hvis DU sidder med 

en god idè, en kommentar til det foreløbige arbejde eller andet, der kan hjælpe, så tøv 

ikke med at kontakte os. 

Vi træffes altid på vision@horne-varde.dk. 

I denne udgave af Horneposten vil vi fokusere på gruppen, der arbejder med befolk-
ningssammensætning. 
Gruppen arbejder på at få opført attraktive, mindre boliger, ældreboliger og boliger til 
mindre familier. 
Dette skulle gerne medvirke til et større udbud af boliger til unge familier.  
I løbet af februar bliver der husstandsomdelt et infobrev, som også indeholder et kort 
spørgeskema. Vi håber, I har mulighed for at svare, da det vil hjælpe os meget i de 
kommende måneder. 
Helt konkret har vi blandt andet brug for en tilkendegivelse af, om DU har interesse for 
at flytte i en mindre, nyopført bolig.  
Carsten Bøttcher er tovholder for denne arbejdsgruppe, og han sidder klar til at tage 
imod henvendelser og spørgsmål vedr. opførelse af boliger. (Træffes på tlf. 40806270 - 
bedst efter kl. 19:00) 
Vi glæder os til at arbejde videre i de enkelte grupper - og husk vi vil meget gerne høre 
fra dig hvis du har det mindste input. 

Med venlig hilsen 
                              VISION HORNE 

 

”Horne – en lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt”. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Five-a-side i år 2021 i Horne-hallen  
tirsdage kl. 19.30 - 20.30  

 

 
MAND som KVINDE - ALLE er velkommen  
fra 21 år+ 

Sjov motion for hele kroppen. 

 

En Five-a-side træning består af øvelser med løb, styrke, koordi-

nation, balance, boldspil med en blød bold, som ikke 

kan drible og sidst men ikke mindst lidt for lattermusk-

lerne.  

 

For at deltage skal du blive medlem af Facebookgrup-

pen ”Five-a-side Håndbold i Tistrup/Horne”. Her skal 

du melde dig til træningerne via begivenhederne samt 

holde dig opdateret. Har du ikke Facebook, så kon-

takt Gitte eller Lene for deltagelse. 

 

Det er sjovt, når vi motionerer og fejl laver vi også.  

Men med et smil på læben, kan vi klare det meste. 

 

Kom til en prøvetime og mærk stemningen, pulsen og 

musklerne arbejde. 

Første gang er gratis, derefter koster det 40 kr. pr. gang. 

 

Det skal da prøves. 

 

På gensyn til sportslig  

samvær i Horne-hallen 

Gitte Høj, tlf. 23605241 &  

Lene Nissen, tlf. 60886087 

                                 

Ring / skriv sms hvis du vil vide mere. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

    Næste deadline d. 27 feb. 

Sognearkivet er stadig i live 

 
2020 var et helt usædvanligt år for man-
ge, og starten på 2021 er ikke meget 
anderledes. Det gælder også for Horne  
Sognearkiv, som har været lukket ned 
rent fysisk mere eller mindre siden marts 2020. Vi har kun haft adgang til lokalerne et 
par måneder i sensommeren, men sognearkivet er alligevel ikke lukket. 
Medarbejderne kan stadig nås på både mail og telefon, og det er der heldigvis en del, 
der har benyttet sig af. 
Vi tager således stadig imod papirer og andet, der skal bevares og dermed være med til 
at tegne et billede af datidens sogn og dets beboere for eftertiden. 
- Hvad vil I gerne have, vil mange nok spørge. 
Det kan være svært at svare helt konkret på, da vi kan blive præsenteret for noget, vi 
ikke vidste fandtes, så lad os få en snak om det, inden det bliver destrueret. 
I den seneste tid har vi blandt andet modtaget en tysk dåbsattest og lovning på diverse 
papirer fra et dødsbo, blandt andet beviser for æresmedlemskab af en Horneforening. 
Gamle billeder fra sognet med personer i private sammenhænge eller i en arbejdssituati-
on, dagbøger og eventuelt breve med oplysninger om livets gang, dokumenter fra gårde 
og huse er bare få af mange eksempler på, hvad sognearkivet gerne tager imod. 

Vi tager også med stor taknemmelighed mod beskrivelser af, hvordan borgere, unge 

som ældre, er blevet ramt af corona-pandemien, så vores efterkommere kan få et indblik 

i livet i Horne Sogn, da det meste gik i stå. 

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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Nyt firma er kørt ind i byen 

Han købte en varevogn til eget brug, men da han ikke brugte den så ofte, tænkte han, at 
andre måtte kunne få gavn af den. Det var godt tænkt. Der var rift om bilen, og det var 
startskuddet til Bjerby Biludlejning. 
Mathias Bjerby er manden bag firmaet, som har til huse på Porsevej 5. Og firmaet har nu 
ikke kun en, men fire varevogne samt en personbil til udleje. 
Han stammer oprindeligt fra Odense, men var for nogle år siden på jagt efter en lejebolig 
til sig selv og to hunde. Den fandt han i Glejbjerg. 
- Det var umiddelbart det eneste sted, hvor jeg måtte have hunde. Jeg fandt så min kære-
ste Christina, og da vi begyndte at kigge på hus, faldt vi for huset på Porsevej i Horne. Det 
trængte til renovering, men det klarer vi selv i takt med, at vi har overskud til det, siger 
Mathias Bjerby, der ikke længere har hunde, men til gengæld et firma, der var i fremdrift, 
indtil coronaen ramte. 
- Der var gang i udlejningen indtil alle restriktionerne. Så faldt udlejningen, men der er sta-
dig lidt gang i det, så jeg tror på en god fremtid, når samfundet igen åbner, siger Mathias 
Bjerby. 
Biludlejningen er en hobby ved siden af arbejdet i Post Nord. Han kører Pakkepost, så han 
har haft både mange og lange arbejdsdage i den senere tid. 
- Der har været lidt pres på med at få logistikken omkring mit arbejde og udlevering af biler 
til gå op, men det er gået. Mine tanker omkring fremtiden er, at biludlejningen fortsat skal 
være en hobby, men gerne på et niveau, så jeg ikke behøver at tage så mange vagter ved 
Post Nord, siger Mathias Bjerby. 
Han udlejer både selv og igennem One2move. De, der har brug for en bil, kan leje via kæ-
dens hjemmeside. 
- Det gør det nemmere for mig, siger Mathias Bjerby. 
Hans fire varevogne er nye Fiat Ducati med 13 kubikmeter lastrum. Han spørger ikke, 
hvad bilerne skal bruges til, men ved fra nogle af lejerne, at de både bruges til flytning og 
til en tur på genbrugspladsen. 
- De er meget anvendelige til mange formål, og de kan lejes både for en dag og for længe-
re tid. 
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Mathias Bjerby samarbejder med udlejningskæ-

den One2move, så han bliver markedsført i et 

større område. Han tager også selv mod bestillin-

ger på hjemmesiden 

Bjerby.dk.  

Mathias Bjerby har haft lidt vanskeligheder med at finde parkeringsplads til sine 

biler, hvor de ikke generer nogen. I den senere tid har det stået på p-pladsen ved 

den gamle Andelskassen. 
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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 

Skolen glæder sig hverdagen igen 
 
I samme takt, som smittetallet falder, stiger presset på 
regeringen for at få åbnet samfundet op. 
Der er mange forslag til, hvad der først skal genåbnes, 
men hos de fleste står de yngste elever i skolen i forre-
ste række til at vende tilbage til klasselokalet. 
Det glæder afdelingsleder Anne Øbo, Horne Skole. 
- Både børn og voksne har så hårdt brug for at mødes ansigt til ansigt, til at få en normal 
hverdag tilbage. Det betyder meget for alle i skolen, at de mødes med deres kammera-
ter og kollegaer. Det giver en bedre skoledag for alle.  
Anne Øbo glæder sig over, at undervisningen på afstand faktisk går OK. 
- Vi har hver dag 9-12 børn på skolen. Det er børn i de mindste klasser, hvis forældre 
arbejder ude og derfor ikke har mulighed for at have børnene hjemme. De sidder på 
skolen sammen med deres lærer, som både underviser dem og de børn, der er hjem-
me, online. Det fungerer faktisk rigtig godt. 
De ældste elever bliver undervist af to lærere, som sørger for at holde eleverne til ilden 
med hyppig online-kontakt. 
- Det er vigtigt, at der er jævnlig kontakt, da det er nemt at miste fokus, når man sidder 
alene. Det er der ikke noget at sige til. Det kender vi vist alle sammen, siger Anne Øbo 
og tilføjer. 

- Selv om vi er blevet gode til den virtuelle undervisning, har den sine begrænsninger.  

Vi er ved at være trætte af situationen og trænger sådan til en almindelig hverdag.   
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 horneposten@gmail.com 

Gravemaskinerne er i 

fremdrift 
Grundvandet viste sig at være en 

større udfordring, end folkene bag 

kloakprojektet havde forestillet sig. 

- Det har forsinket projektet en hel 

del, men nu går det fremad. Vi 

arbejder nu ud fra en ny tidsplan. 

Den blev sat i værk umiddelbart 

efter nytår, og den overholder vi, 

siger anlægsingeniør ved Din For-

syning, Kenneth Nybo. 

Han understreger, at nok er den umiddelbare tidsplan ændret, men der er ikke ændret 

på sluttidspunktet. Separeringen af kloaksystemet skal stadig være færdig i foråret 

2022. 

- Vi har endnu ikke indhentet den tid, vi satte til i efteråret, men nu skrider arbejdet godt 

frem. Vi har tre arbejdshold på, og når vi kommer længere op mod bymidten, vil jord og 

grundvand ikke drille os så meget. Derfor bliver det muligt at indhente den tabte tid, 

siger Kenneth Nybo. 

Nogle beboere har undret sig over, at der bliver pumpet en del vand ud i bækken, men 

der er ingen grund til bekymring, slår Kenneth Nybo fast. 

- Det er ikke kloakvand, men derimod oppumpet grundvand, som vi med tilladelse fra 

Varde Kommune pumper ud i bækken. 

Kloakprojektet omfatter nedlægning af nye rør til overfladevand samt udskiftning af 

både de gamle kloakrør og vandrør. Desuden bliver projektet afsluttet med etablering 

af et regnvandsbassin på arealet bag Klokkedoj. Det vil fremstå som en sø omkranset 

af beplantning, og vandet skal konstant stå i minimum en meters højde 

 - Vi opdaterer tidsplanen hver anden eller hver tredje måned, så borgerne kan følge 

med i, hvornår gravemaskinerne kommer i deres gade. Planen kan ses på Hornes 

hjemmeside, siger Kenneth Nybo. 
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Præstens nytårshilsen 2021 
De nye menighedsråd er netop trådt i arbejdstøjet, og som nyt menighedsrådsmedlem 

har man underskrevet det såkaldte menighedsrådsløfte, som retter sig mod 

”menighedens liv og vækst” – vel at mærke inden for rammerne af den evangelisk-

lutherske folkekirke. Det er dét, det handler om! Både for menighedsrådene og for alle 

dem, de repræsenterer: nemlig de godt 74 procent af den danske befolkning, der har 

valgt at være medlemmer af Folkekirken. 

”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var 

blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.” (Luk.2,21) 

Vi har nytårsdag årets korteste evangelie-tekst. Den står i umiddelbar forlængelse af 

juleevangeliet. Det er Jesu navn, som kirken stiller som fortegn for det nye år! Hvad 

betyder så det? Hvad betyder det, at Jesu navn – som ordret betyder: ”Gud frelser” 

eller ”Gud er frelse” -skal være det prisme, hvorigennem vi skal se det nye år? 

Lørdag den 5. december – dagen før 2. søndag i advent - havde jeg en besynderlig 

oplevelse, som jeg her vil fortælle om. Jeg så, som så ofte før, DR-programmet ”Før 

søndagen”, hvor skiftende kulturpersonligheder – med større eller mindre held - fortol-

ker søndagens tekst eller en salme som optakt til helligdagen. Denne dag var det den 

kendte forfatter Peter Høegh, som udlagde den gamle julesalme: En rose så jeg skyde. 

”Jeg er jo ikke kristen”, lød det til indledning fra Peter Høegh. Fint nok! Men hvad sal-

men angik, fik vi seere at vide, at det smukke billede med rosen, der skyder op af den 

frosne jord jo dybest set ikke handlede om personen Jesus Kristus, men om det enkelte 

menneskes spiritualitet – nærmere betegnet: ”kristus-bevidstheden”, altså et bestemt 

åndeligt niveau, som kan bryde igennem hos den enkelte. Eller måske rettere: opøves i 

den enkelte ved spirituel træning og meditativ praksis. 

Hvad vi seere desværre ikke fik at vide som redelig forbrugeroplysning var, at Peter 

Høegh - ud over at være en kendt forfatter - også gennem en længere årrække har 

været tilknyttet det såkaldte ”Vækstcenteret” i Nr. Snede. En bevægelse af nyreligiøst 

tilsnit med inspiration fra bl.a. tibetansk buddhisme og med det selverklærede mål at 

arbejde for det, der kaldes ”en frisat og dogmefri spiritualitet.” Noget som i de senere år 

har inspireret bl.a. den danske skoleverden i form af mindfulness-kurser og lignende. 
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En frisat og dogmefri spiritualitet – det er ikke det, Folkekirken og dens forkyndelse hand-

ler om! Og det synes jeg vi bør være glade for! Det er ikke en mangel, men tværtimod en 

styrke! Vi forkynder ikke ”kristus-bevidstheden”, men ”Kristus – og det som korsfæstet”! 

Som nu Paulus udtrykker det. Vi gør det inden for rammerne af de kristne dogmer og 

bekendelsesskrifter – først og fremmest dogmet om den treenige Gud, som det formule-

res i Den apostolske Trosbekendelse – vor dåbsbekendelse. Og vi gør det vel at mærke 

inden for rammerne af den lutherske opfattelse af, hvad kirke og kristendom er. 

Det er i kirkens perspektiv ikke dogmerne, der begrænser os – de gør os tværtimod frie! 

Kirkens dogmer – som jo heller ikke er statiske – er det koncentrerede resultat af århund-

reders samtaler om, hvad kirke og kristendom retteligt er. En fortsat samtale med sig 

selv, som den kristne kirke har haft og stadig har. 

Oldkirken kæmpede bl.a. mod de såkaldte gnostikere, som mente, at det at være kristen 

var at tilegne sig og besidde en særlig esoterisk viden – så kristendommen kun blev for 

de særligt indviede. Martin Luther kæmpede ikke blot imod Pavekirken i Rom og dens 

misbrug af kristendommen, men også mod sværmerne og døberne, som påkaldte sig en 

særlig åndelig autoritet, som gjorde kristendom til noget eksklusivt for de få. Og også i 

dag har vi religiøse retninger og bevægelser, der fx ivrer for ”en frisat og dogmefri spiritu-

alitet”, men som jo reelt blot udskifter én type dogmer med nogle andre dogmer – der 

måske kan være sværere at gennemskue som de dogmer, de er. 

”Vor tro er ej på hvad som helst / man kristendom vil nævne”, digter Grundtvig. Vi skal i 

Folkekirken minde os selv og hinanden om, hvor god en kirke, vi har, og hvad den bety-

der for os. Vi skal også huske at tale den op. Og vi skal huske at tage os tid til fordybelse! 

Den kristne forkyndelse, vi møder i Folkekirken, er ikke en kristendom for de få, men for 

de mange, for alle! Den er ikke eksklusiv, men inklusiv. Den er netop ikke esoterisk eller 

elitær. Her handler det ikke om at perfektionere sig eller om at opøve et bestemt åndeligt 

niveau, men om at modtage Guds rige og Guds frelse ligesom det lille barn, som bliver 

båret til dåben - dvs. af Guds nåde alene. Det er Jesus Kristus, personen bag navnet, der 

møder og frelser os – ikke en eller anden opøvet bevidsthedstilstand i os selv.  Det er det 

opløftende og løfterige perspektiv i at begynde det nye år i netop hans navn! 

 Godt nytår og på glædeligt gensyn i kirkerne! 

 Finn Pedersen, sognepræst. 
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4H tror på åbning efter påske 
Horne 4H tror på, at vi kommer til at have aktiviteter igen efter påske,                          

så derfor tilbyder vi:  

 

 
Madhold på Horne skole fra 14.30 til 17.00 I lige uger.  
Onsdag 7. og 21. april, -   5. og 19. maj – 2. og 16. juni. – 11. og 25. august – 8. sep-
tember. 
Lørdag den 11. september deltager vi i 4H børnedyrskuet på Hindsig Ridecenter. 
Vi går helt kok-amok og laver fantastiske lune småretter, sunde som søde, lærer at 
begå os i et køkken og har fokus på køkken-hygiejne. Først og fremmest skal vi udfor-
ske maduniverset og hygge os.  Max 8 på holdet. 

 

Træhold på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 i lige uger.  
Onsdage 7. og 21. april – 5. og 19. maj – 2. og 16. juni – 11. og 25. august – 8. sep-
tember. 
Lørdag den 11. september deltager vi i børnedyrskuet på Hindsig Ridecenter. 
Vi arbejder i træ og laver sjove småting. Ha` gerne ideer klar til første møde. 
Max 4 på holdet. 

 

Hobbyhold på Horne skole fra 14.30 til 16. 30 i lige uger. 
Torsdage 8. og 22. april – 6. og 20. maj – 3. og 17. juni – 12. og 26. august – 9. sep-
tember. 
Lørdag den 11. september deltager vi i børnedyrskuet på Hindsig Ridecenter. 
Til Hobby får du lov at lave sjove småting af forskellige materialer og at udforske din 
kreativitet. 
Max 8 på holdet. 

 

Spirergruppe Natur/Dyr. På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 i ulige uger. 
Max 8 på holdet. 
Onsdage 14. og 28. april – 12. og 26. maj – 9. og 23. juni – 18. august - 1. september.  

Lørdag den 11. september deltager vi i børnedyrskuet på Hindsig Ridecenter. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

(Programmet for hele 2021 er på vej). 



19 

 

 horneposten@gmail.com 

 

Åbningstid: 
Mandag – fredag 13 -17.30  lørdag 10 -12 

Åbent for arrangementer efter aftale.  
Tlf. 3049 2368,  

mail:  as@farmorsunivers.dk 

Højvangen 10, Horne, 6800 Varde 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 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 

Lopperne satser på åbning i marts 

Horne-Tistrup Spejderne holder stadig loppemarked. 
Den 1. søndag i hver måned kan du komme til loppemarked hos spejderne fra           
klokken 9-12. Vi lover en god og billig handel og et kæmpe udvalg af brugte ting og sager, 
som f.eks. bøger, møbler, nipsgenstande, køkkengrej, elektronik, legetøj osv. osv.  Vi mod-
tager også gerne brugte ting og møbler, så hvis du har noget du gerne vil af med, modta-
ger vi det på Hindsigvej, ellers henter vi gerne hjemme hos dig. Du kan løbende følge med 
på Loppernes Facebook gruppe  
Første åbningsdag i år bliver 7 marts. (Håber Mette tillader det). 
 
Vi glæder os til at se jer hos ‘Lopperne’!   
Det forgår på: Hindsigvej 29, 6800 Varde 
Alle penge fra salget går til Horne-Tistrup Spejderne 
 

Indsamling af lopper: 
Hans Guldager 24 84 10 25 
Ove Bertelsen 81714846 
Rene Guldager 31474712 
Preben Jensen 30 59 37 34 
Henrik Kobberholm 31 65 95 58  



20 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

        - du kan også finde Horne på                                               

                     
                                                         
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Saml affald på turen i naturen 
Lige nu er der ikke mange arrangementer, som samler os (tja nærmest ingen:)) 
på grund af  denne trættende virus. Vi plejer hen i foråret at have en "rengør na-
turen dag", hvorfor ikke afholde det nu (februar evt)??? 
De senere år har arrangementet været afholdt lige før konfirmationerne, men 
hvem ved, om de også i år bliver ramt/udskudt? 
Det er meget nemt at se, der ligger affald, når vi går, løber og cykler.  
 
I forvejen gør vi måske det lidt mere i denne tid, det må vi for Mette og Søren! 
Så kunne vi samtidig gøre nytte og have det som et fælles projekt. Måske ikke 
blot en enkelt dag, kunne også være over nogle dage, og at man sluttelig stiller 
affaldssækkene på genbrugspladsen. 
 
Tror på, hvis I beder om hjælp, er der mange, som melder sig -  også til at sorte-
re efter endt samling. 
I kunne lægge det op til hver enkelt gade/
område, hvordan de løser opgaven. "Malle"-
metoden, hvor alle samler affald fra eget 
hjem til næste nabo evt? 
Dette er blot et forslag, I har måske tænkt 
tanken? 
 
M.v.h. 
Linda Møller 
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SE DAGLI´BRUGSEN´S  DAGTILBUD  
PÅ BAGSIDEN 

Gymnastikforeningen mangler nye til bestyrelsen 

Horne IF fik penge fra Nybolig 
Det går godt med hussalget i Horne, og det kommer Horne IF til gode. 

Således har indehaver af Nybolig i Varde, Jesper Brorson Hansen - tidligere 

Horne-dreng - netop overrakt 18.000 kroner til Horne IFs formand, Svend Jensen. 

Det skyldes, at Nybolig Varde reklamerede i HornePosten sidste år med, at firmaet ville 

yde et tilskud til Horne Idrætsforening på 3000 kroner for hvert hus, Nybolig Varde solgte i 

Horne Sogn. 

Torsdag den 21.  januar mødtes Svend Jensen med Jesper Hansen, der havde den store 

check med. 

- HIF siger tusinde tak til Nybolig Varde og tusind tak til jer, som valgte at bruge Nybolig 

Varde til salget af jeres hus/ejendom, siger Svend Jensen og tilføjer:  

- Nybolig Varde og HIF fortsætter med aftalen i 2021, så overvejer du at sælge dit/jeres 

hus, er det værd at tage kontakt til Nybolig Varde. Det støtter også lokalt. 

 

Jesper Brorson Hansen

(tv) sælger mange huse 

i sin barndomsby, og 

det kommer nu Horne IF 

til gode. Formand 

Svend Jensen (th) har 

således sat de første 

18.000 kroner ind på 

foreningens konto. 
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Er du medlem af Horne Sogneforening?                     
                                                                                
Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit 
medlemskab vil støtte og styrke vores forening, - hermed er du 
aktivt med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt 
sted at bo. 
 
Hvad laver Horne Sogneforening: 
Foreningen har mange opgaver – både store og små. Bl.a. sørger Sogneforeningen for 
opsætning af julebelysning - juleoptog med Varde Garden - snerydning i Horne og Bjer-
remose – INFO-skærmen ved Dagli’Brugsen - vedligehold af Vikingelunden, Hjem-
meside, byportaler og flag/flagstænger - bevilling af fondsmidler - medarrangør af Sankt 
Hans i Vikingelunden og juletræsfest i hallen – uddeler Velkomstpakker og Babypak-
ker.  Underudvalget – Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torve-
dag.                                                          

 

Alle vi beboere i Horne Sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og 
derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening. 

 

I løbet af februar/marts måned 2021 vil der blive lagt en kontingentopkrævning                
i din postkasse. 

Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 12. marts, kan du kontakte kasserer  
        Eva Plauborg på tlf. 40515394 eller på mail evaplauborg@bbsyd.dk 

 

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn. 
 

Horne Sogneforening 
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Toget kørte julen ind 
Da corona-restriktionerne satte en stop-
per for den årlige togmesse i Horne Hal-
len, tænkte messeholdet kreativt. 
Horne-borgerne skulle have mulighed for 
at se de små tog, og det fik det i julemå-
neden. 
I samarbejde med Horne Brugs blev der 
indrettet en togbane i brugslokalet lige 
indenfor døren, og da togene stoppede 
årets kørsel, kunne messeholdet gøre 
kørslen op. 
Fire lokomotiver kørte på skift cirka ni 
timer dagligt. Hver omgang var på 4,5 
meter, og togene kørte 22,5 meter per 
minut. Det blev dermed til 12.150 meter 
per dag i 28 dage. Der var nogle stop og 
nogle justeringer undervejs, men alt i alt 
blev det til 340,2 kilometer. 

Både små og store borgere nød synet af 

de små tog, og alle kan glæde sig over et 

gensyn til december. Messeholdet har 

nemlig besluttet at køre igen i år. 
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www.hornesognearkiv.dk 
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Til Horne Idrætsforening  
skal ske til  

betalingsnummer  

56253  

    Næste deadline d. 27.feb. 

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... 

Nyt i Regnbuen – DGI certificering på vej i Regnbuen 
 

Regnbuen ønsker Horne skole et stort tillykke med DGI certificering                     
og går samme vej.  

Undersøgelser viser, at aktive børn er glade børn med bedre selvværd og       
stærkere sociale kompetencer - parate til at lære nyt.                                              

Det vil Regnbuen gerne være en del af. 
Fra marts og frem til november måned trækker personalet derfor i                         

uddannelsestøjet, med mål om at blive DGI certificeret.  
Vi ønsker at blive endnu mere bevidste rollemodeller, som giver børnene lyst, 
mod og forudsætninger til at bruge deres krop alene og i sociale fællesskaber. 

 
Se mere, følg da linket: 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland/

projekter/skoler-og-institutioner 
DBH. Tove 
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DAN EL A S 

www.dan el.dk 
DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 

2021 
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6-8 

1-5 

1-3 

9-11 

1-3 

3-8 

TIDSPLAN for  
starten af 2021 
med angivelse af uge nr. 
Planen opdateres ca. hver   
anden mdr. 
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MÆLKEVEJENS ZONETERAPI 
BALANCE I KROP OG SJÆL 

Zoneterapi, KST, Muskelmassage/dorn terapi, Kinesiologi, 
NADA øreakupunktur, Clairvoyance og husrensning. 

 
TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184 

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde. 

www.maelkevejenszoneterapi.dk 

Er du medlem af Sygeforsikring ”Danmark”,  
kan du få tilskud til zoneterapibehandling. 
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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. 27. FEB. 
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Gravearbejdet med Kloakering på Habrehøjvej jan. 2021 
Gravearbejdet er ret omfattende, dels på grund af dybden ca. 4 m. og den høje 

grundvands stand, men også på grund af de forhindringer som opstår når over-

sigtsplanen over eksisterende rør og ledninger ikke passer helt, kort som har en 

margen på plus - minus ½ m. Det resulterede i at man rev en vandledning over 

og inden skaden var repareret fossede der alligevel ca. 1000 l. vand ud.  
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Kontakt HHST Udviklingsråd 

Formand HHST udviklingsråd : 

Anton Peder Nørgård Nielsen 

Ølgodvej 89 

6800 Varde 

M: 2179 7978 

E: antonpedernielsen@outlook.com 
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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 27. FEB.  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. 
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Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

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

 horneposten@gmail.com 

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

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

NYT 

Lige indenfor den sydlige indgang til 
kirkegården ses et nyt skilt. Skiltet 
henviser til, at der er en allieret krigs-
grav på kirkegården.  



37 

 

AKTIVITETSKALENDER 2021  

Februar: 
23. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness  
 
Marts:  
03. Kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, arr. Horne IF 

06. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle  
23. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, arr. Horne Idrætspark 
27.                 Lokalopvisning i Horne Hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness 
 
April: 
1. Frist for ansøgning om midler fra Fonden til                                     
           Horne Sogns forskønnelse   
 
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  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Horneposten deadline 2021 

 
375   Deadline 27. februar  

376   Deadline 1. maj  

377   Deadline 24. juli  

378   Deadline 4. september  

379   Deadline 30. oktober  

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

Udkommer 13. marts 

Udkommer 15. maj 

Udkommer 7. august 

Udkommer 18. september 

Udkommer 13. november 
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HORNE AUTOVÆRKSTED 
Kirkebakken 8 

6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

horneposten@gmail.com 

 

 
November: 
300 kr. nr.  329 
200 kr. nr.   18   46 
100 kr. nr. 629 260 262 
  50 kr. nr. 661, 299,     1, 211, 318, 690, 442,     424,    147,     389, 
  422, 396, 144, 555, 427, 315, 606, 255, 497,   65,        
  158, 313, 224, 314, 201, 531, 682,   59, 494, 215, 
  432, 366, 640, 113, 493,      45,     266, 

 
December: 
300 kr. nr. 175 
200 kr. nr. 463   15 
100 kr. nr.   49 144 382  
  50 kr. nr. 401, 399, 602,   77, 381, 587, 598,   86, 557, 432,            
                       105, 273,       25,  475,      40, 615,     554, 513,     223,    694, 
  495, 511,   96, 387, 100, 132,   17, 378, 467, 416, 
   107, 192, 646, 684, 392, 133,  274,  

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 
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horneposten@gmail.com 

www.hornesognearkiv.dk 

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorstrup Kirke er lukket foreløbig pga. renovering 

KIRKETIDER  2021 

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

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

Søndag 07. feb.  

Søndag 14. feb.  

Søndag 21. feb. 

Søndag 28. feb. 

Søndag 07. mar. 

Søndag 14. mar. 

Søndag 21. mar. 

Søndag 28. mar. 

Torsdag 01. apr.   

Fredag   02. apr. 

Søndag  04. apr. 

Mandag  05. apr. 

10.30 

10.30  

10.30  

09.00    

09.00 Lars Bom  

10.30    

09.00 Lars Bom   

10.30        

10.30            

09.00                   

10.30               

09.00                 

Seksagesima søndag  

Fastelavn 

1. søndag efter fasten  

2. søndag efter fasten  

3. søndag efter fasten  

Midfasten  

Mariæ bebudelsesdag  

Palmesøndag  

Skærtorsdag  
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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. 


