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Vision Horne 2030 er på ingen måde
”lukket ned”. Inde i bladet kan du læse om
nogle af aktiviteterne såsom “Kend dit
sogn” og måske vinde et gavekort til Brugsen, om at bevæge sig sammen, om nybyggeri, om hvordan du kan blive reservebedste og om forskønnelse af byen. Det er
ikke det hele. Vision Horne 2030 har også
lavet en film om skolen. Den kan du se
på www.horne-Varde.dk
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Det sker………
AKTIVITETSKALENDER 2021

Marts:
27. kl. 10.00: Gymnastik og Fitness holder afslutning i Vikingelunden
27. kl. 10.00: Generalforsamling i 4H Horne i Fælleshaverne
April:
01.
Frist for ansøgning om midler fra Fonden til Horne Sogns forskønnelse
08. kl. 13.30: Start på kroketsæsonen, arr. Horne IFs kroketudvalg
11. kl. 09.30: Indsamling til Kræftens Bekæmpelse, mødested: Horne Skole
15. kl. 19.00: Infomøde i Horne Hallen om nye boliger, arr. Vision Hornes bolig
gruppe
27. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Gymnastik og Fitness i hallens mødelokale
Maj:
01.-02. kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
01. kl. 23.59: Deadline HornePosten
Juni:
26.-27. kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole

Brug aktivitetskalenderen her
når du planlægger et arrangement...
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Familie&Fritid Horne - generalforsamling 2021
På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse datoer for generalforsamling
og diverse arrangementer.
Familie og Fritid

Generalforsamling i
Horne Gymnastik og Fitness

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 27. april 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 bestyrelsen,
så kom og vær med til at stemme et par ny ind.
HGF/Lene Jensen

Aflyst-aflyst
Generalforsamling i Horne Idrætspark er aflyst.
Vi holder generalforsamling når corona-situationen
tillader det.
Søren Dahl
formand for HIP
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Horne Sogneforening – generalforsamling
Ny dato kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt –
orientering gives på skærmen og på hjemmesiden
Horne Sogneforening

Generalforsamling i Hornelunds Venner
Der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses datoer for
generalforsamling og diverse arrangementer
Hornelunds Venner

Generalforsamling i 4H
Vi forventer at afholde generalforsamling i 4H Horne
lørdag den 27. marts kl. 10.00
i Fælleshaverne.
Husk varmt tøj. Det foregår udendørs.
HÅBER PÅ STORT FREMMØDE. ☺
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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:

(Programmet for hele 2021 er på vej).

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. sept.
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 udforske
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. sept.
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. sept.
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.
Spireholdet tager på besøg og udforsker forskellige steder i vores natur og lærer om
pasning af smådyr.

Hestehold: På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 i ulige uger. Max 4 på holdet.
Onsdage den 14. og 28. april – 12. og 26. maj – 9. og 23. juni – 18. august – 1. sept.
Lørdag den 11. september deltager vi på Børnedyrskuet på Hindsig Ride Center.
Vi lærer at passe en hest. Hvor og hvordan den skal bo. Hvad den spiser, og hvor meget
motion den skal have. Pleje og passe den og rense hove.
Det er ikke her, man lærer at ride. Dette er en bonus, hvis der bliver tid.
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Fonden til forskønnelse af Horne Sogn
Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål.
Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest torsdag den 1. april 2021
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde – jochumsen@bbsyd.dk
Horne Sogneforening

Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse.
Der holdes landsindsamling søndag den 11. april 2021.
Vi håber, mange vil hjælpe os med indsamlingen.
Tilmelding til Bente Dinesen tlf. 21 78 76 55 – Bessie Aggeboe 24 76 00 31.
Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker.
Bessie Aggeboe/Bente Dinesen.

Opstart af kroket
Sker torsdag den 8. april kl. 13.30.
Der er kaffe og brød.
Nye medlemmer kan spille med tre måneder gratis.
Tidspunktet er med forbehold for corona-situationen.
Vel mødt.
Kroketudvalget

Idræt om dagen
Hej raske gutter og skjønne møer.
Desværre ser det lige nu ud til, at der ikke bliver en forårssæson 2021.
Håber, I alle har det godt og er raske og ved godt mod.
Ses til efteråret. Indtil da: pas godt på jer selv.
Luft- knuser
Jette
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Orientering og tak fra Horne Gymnastik og fitness
Desværre blev det heller ikke muligt i denne genåbning at få lov til at
træne indendørs - hverken i hal, gymnastiksal eller fitnesslokale.
Alle vore individuelle medlemmers medlemskab i fitness er stillet i bero, og vi beder jer
holder øje med opslag om, hvornår det igen bliver muligt at træne i lokalet.
Igen i år blev det ikke muligt at slutte sæsonen ordentlig af for gymnastik, dans og holdtræninger, men se opslag andetsteds om udendørsafslutning lørdag den 27. marts i Vikingelunden.
Vi vil gerne rette en kæmpe tak til vore medlemmer for tålmodigheden. Vi har derfor
besluttet, at alle medlemmer der har betalt fuldt holdkontingent i sæson 2020/2021 får
40% rabat på deltagelse på lignende hold i sæson 2021/2022.
Ny dato for generalforsamling – tirsdag den 27. april 2021 – se annonce andetsteds
Der bliver som tidligere nævnt brug for nye kræfter i bestyrelsen, da Hanne Burkarl og
Lene Jensen efter mange års frivilligt arbejde har valgt at træde tilbage.
Vi glæder os til og håber at se rigtig mange af jer til gymnastik, dans, holdtræninger og i
fitnesslokalet i sæson 2021/2022, da det er vigtigt, at vi værner om det aktive foreningsliv i sognet.

Se mere, følg da linket:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland/
projekter/skoler-og-institutioner
DBH. Tove
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Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde”
Saml affald på turen i naturen!
Corona-restriktionerne er stadig over os, skønt de dog lige nu lettes en smule.
Vi vil derfor også i år opfordre folk i sognet til hver for sig
at samle skrald i grøftekanterne
rundt i vores dejlige sogn, når I går tur eller cykler rundt.
Vi beder jer også selv sortere skraldet.
Sogneforeningen

Vores formål:
At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn
og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.
At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af
institutioner i Horne sogn.
Ansøgninger modtages og vurderes løbende – se meget mere på
www.horne-varde.dk/fritid/hubi
Det er altid muligt at støtte HUBI ved at indbetale til mobilepaynummer BOX50981
eller ved at overføre direkte til
Reg. nr. 7045 Kontonr. 1373826

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål eller input til vores arbejde.
Med Venlig Hilsen HUBI
Mette Egsgaard Nielsen, Serena Reffs Kristensen, Line Madsen, Anne Mette Bøttcher,
Martin La Cour Vendelbo, Lone Munk-Guldager og Malene Vendelbo Toft.
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Lørdag den 27. marts kl. 10.00 vil vi gerne se de medlemmer, der har gået til gymnastik, dans og holdtræninger i Horne gymnastik og fitness i sæson 2020/2021.
Vi mødes i Vikingelunden kl. 10.00. Vi har bestilt skønt forårsvejr, så tag cyklen, da der
ikke er så mange parkeringspladser.
Vi glæder os til at se jer, og vi står klar til at mødes med de enkelte hold, så vi får afsluttet på en god måde.
Foreningen udleverer en pose til hver husstand, der har været deltagere fra, hvor der vil
være lidt godter og en lille ting til medlemmet samt en rabatkupon til næste sæsons
medlemskab.
Med venlig hilsen
Bestyrelse og instruktører i
Horne gymnastik og fitness

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Fodboldtræningsstart forår 2021
Horne-Tistrup-Sig Fodbold

Hold/årgang

Træningstidspunkter

Træningssted

Træningsstart

U14//15
Drenge
Årg. 2006/2007

Tirsdag og torsdag
16.55-18.25

U12/U13
Drenge
Årg. 2008/2009

Tirsdag og torsdag
17.05-18.35

Marts: Horne
April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne
Marts: Horne
April: Tistrup
Maj: Sig
Juni: Horne

U10/11
Drenge
Årg. 2010/2011

Mandag og torsdag
17.00-18.30

Marts: Tistrup
April: Sig
Maj: Horne
Juni: Tistrup

1/3

U10/11/12
Piger
Årg.
2009/2010/2011

Tirsdag og torsdag
17.00-18.30

Marts: Sig
April: Horne
Maj: Tistrup
Juni: Sig

2/3

U9/8
Drenge/Piger
Årg. 2012/2013

Tirsdag og torsdag
17.00-18.15

Marts: Sig
April: Horne
Maj: Tistrup
Juni: Sig

23/3

U7
Drenge/Piger
Årg. 2014

Mandag
17.05-18.05

April: Sig
Maj: Horne
Juni: Tistrup

6/4

Små Fødder
Årg. 2015/2016

Mandag
16.55-17.40

April: Sig
Maj: Horne
Juni: Tistrup

6/4
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2/3

2/3

Spejdernes gødningssalg
KFUM Spejderne i Horne sælger traditionen tro igen i år plænegødning og kalk i Horne
by og opland. Vi vil i år på grund af Corona ikke stemme dørklokker.
Det vil kun være muligt af købe ved forudbestilling.
Forudbestilling:
MobilePay: Overfør penge til 2179 7978 (Anton Peder Nørgård Nielsen) + send en
MMS med billede af udfyldt bestillingsseddel til samme nummer.

eller
Udfyld bestillingssedlen og aflevere den sammen med
aftalte penge i en lukket kuvert hos:
Christina Sønderskov, Stadionvej 42

Vi takker for støtten

Spejdernes gødningssalg
Levering i weekenden d. 27.-28. marts.
Bestillingsseddel

Pris

15 kg Plænegødning NPK 14-3-15

1 stk. 120kr.
2 stk. 220kr.
3 stk. 310kr

15 kg Granuleret kalk

1 stk. 50kr.

Navn og telefonnummer:

Antal

I alt

Totalpris:

Leveringsadresse:

12

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

Kontakt HHST Udviklingsråd
Formand :
Anton Peder Nørgård Nielsen
Ølgodvej 89, 6800 Varde. Mobil: 2179 7978

Mail: antonpedernielsen@outlook.com

HORNE AUTOVÆRKSTED
Kirkebakken 8
6800 Varde
61 33 54 39
Rasmus Holm Madsen
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FRA BIKSEN
Solen skinner, og det dufter af forår. Det kribler i fingrene for at komme i gang med alle
mine ideer til påske.
Jeg håber virkelig, at jeg få lov til at åbne min Biks lige om lidt og skabe glæde med nogle lækre workshops.
Jeg er åben for alle jeres bestillinger nu, men mit hjertebarn er workshops, men intet er
sikker nu på grund af covid 19.
Hvis det ikke er muligt, håber jeg på jeres støtte og tager imod jeres bestillinger med
kyshånd.
En forårshilsen
fra Corrie
Mallevej 19, Horne
Tlf. 22511542

Biblioteket er åbent!
Når diskussionen handler om noget skal være Coronaåbent eller -lukket, kan der ofte udregnes en risiko.
Andre gange bliver der enten åbnet eller lukket, selvom det
er svært at se, hvad gavn det har.
I kommunalt regi var det den digitale biblioteks-bestilling og udlån, der pludselig blev
ramt af lukning, medens netop digitale tjenester i andre samfundsfunktioner har været
set som løsningen.
Med mere end 20 lokale udleveringssteder i Varde Kommune virkede det forkert at afskære hjemsendte borgere eller indelukkede plejehjemsbeboere fra at kunne fordrive
tiden med en god bog.
Biblioteket har kreativt forsøgt at give borgerne mulighed for inspiration ved hjælp af
biblioteks-lykkeposer til glæde for 700-800 borgere, medens desværre 7000-8000
bestilte bøger i første omgang ikke fandt vej til borgernes hjem og lænestole.
En ihærdig indsats fra forvaltning og bibliotek har nu fået både bestilling og udlevering
af bøger i gang igen.
Så nu kan vi igen bestille bøger digitalt og få dem udleveret og afleveret i Brugsen.
Med venlig hilsen
Stig Leerbeck, medl. af Varde byråd
Porsevej 18, Horne
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Lokale ideer til et flot bassin
Når det store regnvandsbassin bliver etableret på marken bag Klokkedoj, kan det blive
et rekreativt område.
Det mener Horne Sogneforening og arbejdsgruppen “I vikingernes fodspor”, som i fællesskab har sendt en række ideer og spørgsmål til Varde Kommune. Det skete forud for
Varde Byråds endelige godkendelse tirsdag den 2. marts af bassinet. I samme forbindelse sagde byrådet ja til ekspropriation af jord, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.
Byrådet har også sagt, at Din Forsyning A/S, der står for hele kloakprojektet, skal indgå i
en dialog med sogneforeningen og arbejdsgruppen om “rekreative sammenhænge mellem regnvandsbassin, adgangsvej og de lokale stier uden, at de tekniske funktioner forringes eller fordyres”.
- Der kunne etableres store områder med vilde blomster, der kunne tiltrække forskellige
insekter.
- Stien omkring bassinet bliver en del af Vikingestien, som skal føre ud til oldtidsfundene
længere ned af Gunderup Bæk. Det vil være en god ide at planlægge en sti, da området
bag Klokkedoj til Habrehøj er gravet op og skal retableres. Det grønne område kunne
udover stien omdannes til flere områder med vilde blomsterbede til gavn for både insekter og områdets beboere, hedder det i høringssvaret fra Horne.
Foruden ideerne til et rekreativt område ønsker sogneforeningen og arbejdsgruppen
svar på, om stien ved bassinet bliver kørestols-venlig, om der fortsat bliver afgræsning,
og om man tjekker, hvorvidt de mange dræn i området er blevet beskadiget under gravearbejdet.
Bassinet forventes etableret i foråret 2024 som afslutning på kloakprojektet. Det samlede areal bag Klokkedoj er på 30.900 kvadratmeter fordelt på to matrikler, men bassinet
med tilhørende driftsveje dækker “kun” 9500 kvadratmeter.
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Vil DU bidrage til et skønnere Horne?
Gruppen, der arbejder med forskønnelse af Horne Børneby under
Vision Horne 2030, har haft travlt. De har udformet forslag til forskønnelse af hegnet omkring børnehaven Regnbuen, så det bliver
flot at se på, både for børnene og borgerne.
Beskrivelse af projektet:
Vi ønsker at dekorere hegnet mod Højvangen med to skilte formet som regnbuer. Vi vil
gerne gøre børnehaven mere indbydende og spændende at se på udefra, hvilket kan
være med til at gøre den attraktiv for forældre, der bor i Horne eller kunne have interesse i at flytte til byen.
Horne Børnehave skal være første prioritet, når man skal vælge pasning til sit barn, inden det skal i skole.
Derudover ønsker vi ligeledes et nyt skilt over selve indgangen. Dette bliver også udformet som en regnbue, så der er et gennemgående tema. Et nyt skilt med regnbuens farver vil gøre indgangen mere imødekommende.
Tegning af skilte mod Højvangen samt over indgangen:

Gruppen har indhentet tilbud fra Skilte og reklameværkstedet v. Jan Juel Rasmussen i
Varde. Prisen for store regnbuer og skilt over døren bliver ca. 12.500kr.
Kunne du tænke dig at bidrage med forskønnelse til børnebyen, kan du sende et
økonomisk bidrag til bankkonto 7045 0001373826 eller mobilepay BOX50981. Skriv
meget gerne Børnehave i teksten.
(Det er HUBI´s bankkontonummer – der anvendes)
Med venlig hilsen
Udvalget for forskønnelse af Horne Børneby, Vision Horne 2030
Horne – en lille storby. Hvor noget er småt, men alt er godt
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Vi bygger nye boliger i Horne - vær med fra start, og sæt dit præg på
din drømmebolig.

I løbet af februar måned blev der omdelt et spørgeskema til alle husstande i Horne Sogn.
Vi har fået MANGE besvarelser retur – TUSIND tak for det.
Spørgeskemaet kan fortsat findes på www.horne-varde.dk, hvis du ikke har indsendt din
besvarelse, kan du nå det endnu.
Blandt alle besvarelserne har vi trukket lod,og fundet 2 vindere. Vinderne af de 2 gavekort
á kr. 300,- til Dagli´Brugsen i Horne, blev Michelle Skovdal og Alona Osadcha.
Vi har gennemlæst alle besvarelser. Besvarelserne er konstruktive, ærlige og har givet os
endnu mere motivation til at fortsætte arbejdet i Vision Horne. Vi kan altid træffes på
vision@horne-varde.dk, så hold jer ikke tilbage, hvis I har ideer eller kommentarer.
Der afholdes et infomøde torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Horne Hallen. Varde Bolig Administration deltager og fremviser tegninger samt forventede priser på lejeboliger i Horne.
Denne aften vil der også blive præsenteret muligheder for opførelse af parcelhuse og ejerboliger i form af rækkehuse.
Vi forventer der vil være mange interesserede, tilmelding er derfor nødvendig. Ring til Carsten Bøttcher på tlf. nr. 40806270 – eller send en mail til vision@horne-varde.dk. I modtager en bekræftelse retur.
De gældende restriktioner vil blive overholdt, og der vil derfor være et begrænset antal
pladser. Pladserne fordeles efter først-til-mølle, send derfor jeres tilmelding allerede i dag.
Vi har behov for flere boliger i Horne, jo flere, der viser interesse, jo flere boliger kan vi
bygge – det er derfor vigtigt, at I inden infomødet har gjort jer tanker om ønsker og behov.
Hvis der ikke er mulighed for at møde op, sender vi gerne materialet, der fremvises på
infomødet, direkte til jer.
Med venlig hilsen
Boliggruppen, Vision Horne 2030
Horne, en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt
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Nu skal de sidste byggegrunde i Horne sælges. Byens gader skal
fyldes med liv og glade børn. Vision Horne har derfor udarbejdet denne
salgsopstilling. Vis den til jeres kollega, familie og venner, så vi sammen
kan få spredt budskabet.

Lundagervej, Horne
6800 Varde
Nyopført bolig på 145 m2.
Kontantpris 1.995.000*
Se grundplan forslag næste side..
Drømmer I om en nyopført bolig til under kr. 2.000.000 – så er det ikke længere bare
en drøm, men et realistisk mål for 2021.
I kan flytte ind i jeres nyopførte drømmehus allerede i år,
hvis I slår til nu.
Huset ligger i et skønt område med natur, skole,
børnehave, indkøbsmuligheder, et rigt foreningsliv og idrætspark lige om hjørnet.
Og når vi skriver lige om hjørnet, så mener vi
lige om hjørnet.

Udsigten fra jeres kommende stue

Indenfor 900 meter findes skole, dagpleje og børnehave. I Dagli´ Brugsen kan du handle
dine dagligvarer og købe friskbagt bagerbrød. Det er også her, du afhenter apotekervarer, afleverer og afhenter bøger fra biblioteket og sender/henter pakker fra alle tænkelige pakkeudbydere.
På www.horne.nu, kan du læse meget mere om, hvad byen ellers byder på. De lokale
velkomstambassadører er klar til at vise jer rundt og svare på alle tænkelige spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte dem allerede nu på tlf. 22991360
Huset ligger lige om hjørnet, af en lang række arbejdspladser.
Alt dette betyder, at når du kommer hjem fra arbejde,
kan du stille bilen derhjemme og nyde en gåtur i fred
og ro og hente børnene.
Den vigtigste detalje er, at huset endnu ikke er opført. Det betyder, at I kan sætte jeres helt særlige
præg på huset.
mere næste side...
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✔

Ring til Varde kommune, på tlf. 7994 7447 og reserver jeres grund.

✔

Ring til HusCompagniet på tlf. 88 62 26 69 og bestil tid til gennemgang af projektet.

✔ Flyt ind i jeres drømmebolig.
Hvis i har spørgsmål eller kommentarer er i meget velkomne til at kontakte
VISION HORNE på tlf. 40 80 62 70.

*Prisen er beregnet ud fra følgende: Kampagnepris på huset kr. 1.660.000,-, byggegrund ca. kr.
100.000, have og belægning kr. 100.000 + diverse omkostninger kr. 135.000. Der tages forbehold
for prisændringer og trykfejl. De endelige priser forhandles direkte imellem køber og byggefirma,
Varde kommune mm. I priseksemplet er HusCompagniet valgt som bygherre. I vælger naturligvis
selv det byggefirma, I ønsker.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Reservebedste – er det noget for dig?
Horne Vision 2030 er, blandt meget andet, en ambitiøs vision med omdrejningspunktet at få flere beboere til Horne
by og sogn.
Horne by og sogn er et attraktivt område at bosætte sig i. Vi
arbejder på hele tiden at gøre det endnu mere attraktivt.
Vi har derfor valgt at sætte fokus på, at der skal være mulighed for at finde en reservebedste i Horne.
I første omgang vil vi meget gerne i kontakt med jer, der ønsker at være reservebedste.
Kontakt os på vision@horne-varde.dk, eller ring på tlf. 22 99 13 60.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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DGI, Dansk skoleidræt med flere står bag projektet ”sammen i bevægelse”. Herunder
ses et lille udsnit fra DGI´s hjemmeside.
”I 2021 skal vi alle ud at gå – sammen og hver for sig. Gåture gør godt for kroppen, og

frisk luft og motion er godt for sjælen – og så er det pærelet, socialt og drønhyggeligt”.
Dette fantastiske projekt skal vi naturligvis være en del af. Vi håber, I alle vil deltage,
men især håber vi, at skolebørnene hopper på cyklen og tager denne udfordring op.
Vi kan love jer, at I får masser af frisk luft og skønne naturoplevelser. Der vil hver måned
være opgaver fordelt rundt i hele sognet. Opgavernes placering er indtegnet på et kort,
som kan ses på horne-varde.dk/sammen.

Når opgaven er løst, skal besvarelsen registreres på www.horne-varde.dk/sammen. Her
er det vigtigt, at du registrerer dig med samme navn hver gang. Der er en lille præmie til
alle deltagere, der lander i TOP3 hver måned.
Vi forventer, at dette fortsætter i flere måneder, og der vil være en helt særlig præmie til
den deltager, der har deltaget flest gange.
Præmierne er sponsoreret af Dagli´ Brugsen Horne, Horne Gymnastik og Fitness, og
Keld Jochumsen.
Tjek hjemmesiden allerede i dag - der er nye gåture, opgaver og præmier hver måned

WWW.HORNE-VARDE.DK/SAMMEN
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Brugsen har åben alle dage i påsken
Kl. 7.30 – 19.45
Mangler du specialvarer, så tøv ikke med at henvende dig til personalet, det meste kan skaffes.
God Råd til indkøb i denne Corona-tid:
Kom kun 1 person fra hver familie
Kom gerne i ydertimerne af åbningstiden – 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 kassen. Du kan blot scanne varerne
med din mobiltelefon 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.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Horne - Gør det med et smil…

Husk vi har åben
Alle ugens dage fra

7.30 - 19.45
Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde 75260144

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.

Fisk på bordet
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads
hver onsdag fra kl. 17.00-17.30.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Abrahams pæl er tilbage
Knap var havde Horne Sognearkiv placeret pælen ved
Gl. Landevej med oplysninger om Abrahams Dam, inden
den forsvandt. Også to tavler for Drivvejen var væk. Nu
er oplysningerne via QR-koden om Abrahams Dam atter på plads, og dammens ejer,
Erik Thomsen, har været med til at sætte den i jorden på en måde, så den ikke er sådan
lige at fjerne igen.
De, der kommer forbi på Gl. Landevej, kan via QR-koden læse om Abraham Johansen,
der var rakker og levede et rigtigt rakkerliv i blandt andet Horne. Han boede i sine sidste
år - han døde i 1856, 58 år
gammel - i en hytte gravet ind
i kanten i grusgraven på
marken ved Gl. Landevej.
Det er i dag en ren idyl med
beplantning og skrænter.
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Horne sogn er et sogn med mange indbyggere
fordelt over et stort område. Sognet rummer meget
mere, end de fleste kan forestille sig.
Det vil vi gerne sætte fokus på og har derfor valgt at oprette en
konkurrence, vi kalder ”kend dit sogn”.

Besvarelsen kan afleveres i VISION HORNE postkassen i Dagli´ Brugsen i Horne
eller besvares direkte på www.horne-varde.dk
Alle besvarelser, der er modtages senest d. 31. marts, er med i lodtrækningen om et
gavekort på kr. 300,- til Dagli´ Brugsen i Horne.
Vinderen får direkte besked og offentliggøres i næste nummer af Horne posten.
Herunder og på de næste sider findes en række spørgsmål,
der skal sættes et eller flere krydser ved hver besvarelse.

Hvilke af disse
byer/områder hører
til Horne sogn?

Hvilke fritidsaktiviteter
kan du gå til i Horne
Idrætspark?

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Badminton
Volleyball
Håndbold
Fodbold
Kroket
Petanque
Idræt om dagen
Billard
Fitness
Spinning
Præmiewhist
Gymnastik

Bjerremose
Lervad
Bounum
Gårde
Gunderup
Malle
Hindsig
Stavskær
Rotbøl
Fruerlund
Asp
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...flere spørgsmål
På Horne Kro kan du holde små og store
fester og alle typer af arrangementer
Hvor mange personer, kan der sidde i den
store sal iflg. Horne kro´s hjemmeside?

Hvilke udvidelser sker i Vikingelunden i 2021?
O
O
O
O
O

Der anlægges stier udvalgte steder og omkring søen
Der opsættes lys udvalgte steder og omkring søen
Der opsættes 2 shelters
Der etableres et madpakkehus til børnehaven
Legepladsen udvides med sansegynge og svævebane

!!

O 25
O 150
O 175

!!

I Horne Idrætspark serveres der mange stykker
smørrebrød i løbet af et år.
Hvor mange kg rullepølse anvendes i løbet af et
normalt år?

!!
Horne Skole er DGI
certificeret udeskole.
Hvornår blev dette
officielt markeret?

O Tirsdag d. 1. december 2020
O Onsdag d. 2. december 2020
O Torsdag d. 3. december 2020

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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O 50
O 70
O 80

...endnu flere spørgsmål
På Overbymallevej er der masser af liv.
Her findes både, heste, køer, kaniner og hunde.
Hvornår blev det seneste hus opført på
Overbymallevej?

O 2019
O 2015
O 1919

I Horne findes der et stort udvalg af
aftenskole aktiviteter.
Sæt kryds ved de aktiviteter der kan
vælges imellem i Horne i programmet
for 2020/2021
O
O
O
O
O
O

Hvilke services kan du få i
Dagli Brugsen i Horne ud
over den daglige dagligvarehandel?

BH syning
Kreativ
Hæklekursus
Kreativ SY
Bio klub
Madlavning for mænd

O Låne/aflevere bøger fra Varde Bibliotek
O Hente apotekervarer
O Hente og sende pakker

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
27

...de sidste spørgsmål
Der findes en lang række erhverv i Horne
sogn. Herunder er listet et lille udvalg af
disse. Sæt kryds ved de, der findes i
Horne sogn pr. 28-02-2021
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Kro
Dagligvarebutik
Hjemmebryggeri
Biludlejning
Tømrerforretning
Garnbutik
Smede- og maskinforretning
Malermester
Murerforretning
Multiservice med speciale i gulve
Entreprenør og brolægger
Maskinstation
Vinduespudser

Navn __________________________________
Telefonnummer___________________
Tak fordi din deltagelse, vi håber du er blevet klogere på dit sogn.
Riv midtersiderne ud og aflever dem i Dagli´Brugsen
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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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Næste deadline d. 1. maj.

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 :

Mobil :

Karl
26209096

Brian
21820340
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Fra øst via Norge til Horne
Jeg hedder Steen Johansen, er 66 år gammel og således ikke med til at sænke aldersgennemsnittet. Har boet de sidste 13 år i Tistrup, hvor min kone stadig bor. Efter 40 år
sammen fandt vi, i al fordragelighed, ud af, at vi skulle bo på 2 adresser.
Jeg har så købt Habrehøjvej 17, hvor jeg er rigtig glad for at bo. Jeg har i flere år tænkt,
at hvis jeg nogensinde skulle flytte, så ville det blive til Horne. Hyggen og den gode atmosfære i Horne mærkede jeg for flere år siden. Specielt vil jeg fremhæve vores lokale
brugs, som betyder meget for den gode stemning i byen. Her mødes jo de fleste af byens beboere. Dygtige, unge mennesker som arbejder der, har virkelig forstået, hvor meget det betyder at have en god dialog med kunderne.
Ikke mindst har jeg fået en fantastisk modtagelse i det lille samfund på Habrehøjvej.
Det vil jeg gerne sige tusind tak for. Og tusind tak for kurven.

Lidt mere om mig selv:
Er uddannet i en bank tilbage i starten af 70'erne. Efter 4 år fandt banken og jeg ud af, at
vi ikke havde noget at bruge hinanden til. Jeg ville have noget med mennesker at gøre
og blev sygehjælper. Var aktiv i dette fag i 4-5 år og blev herefter pædagog og arbejdede i mange år med børn og unge på forskellige institutioner i Odense. Efter ankomst til
Vestjylland har
jeg arbejdet i
voksenpsykiatrien i Varde
Kommune.
Har i denne
periode gennemført 1/3
psykoterapeutuddannelse.
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Er født på Frederiksberg og flyttede med mine forældre og lillebror til Odense, da jeg var 4
år. Her fik mine venner på vejen i løbet af kort tid tævet det københavnske ud af mig. Så
nu snakker jeg noget i retning af fynsk. Det bliver man heldigvis ikke straffet for i Jylland.
Boede hele min skoletid i Munkebo, hvor min lillesøster kom til verden.
I 1992 flyttede min kone og jeg til Nord-Norge med vores to døtre, der dengang var 8 og 1
år gamle. Et par år senere fik vi vores søn. Jacob den Sidste, kaldte vi ham i flere år. Vi
skulle ikke have flere børn.
Døtrene bor nu i Trondheim, og Jacob flytter snart til Oslo pga sit arbejde.
Titlen som Morfar har min ældste datter sørget for at give mig.
Vi boede 16 år i Norge, hvor jeg nåede at bygge 2 huse til os selv. På den måde lærte jeg
at bygge træhuse og ernærede mig med det de sidste 8 år i landet.
Når vi ser bort fra denne nordlige afstikker, har jeg hele livet bevæget mig vest på: København-Odense- Tistrup- Horne. Så næste stop bliver måske Newcastle....
Nej, det tror jeg ikke selv på. Jeg trives så godt i Horne, at jeg tror det bliver sidste stop.
Det eneste negative ved Horne, jeg kan komme i tanker om, er, at der ikke er "soft-lock"
på mit toilet.... Min tinnitus vågner virkelig, hver gang jeg glemmer det....
Jeg er for nylig trådt ind i pensionisternes lykkelige rækker, men arbejder fortsat. Dog på
halv tid som sygehjælper på Tistrup Plejecenter. Jeg har jo masser af fritid og har derfor
tænkt mig at påtage mig mindre tømrerjobs. Udover det er jeg meget interesseret i at fælde træer, tynde ud i hegn og lignende til min brændeovn.
Ring gerne til mig på tlf. 31 26 44 88.

Tilflyttere fortæller
HornePosten er blevet opfordret til at iværksætte en stafet mellem tilflyttere, og den opfordring
kunne vi ikke sidde overhørig. Den første tilflytter, der fortæller om sit liv før og efter flytningen til
Horne, er Steen Johansen, og flere følger i de kommende numre.
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De ser tilbage på 60 gode år sammen
De havde landbrug i 25 år, arbejdede derefter begge to på forskellige arbejdspladser, inden de tog hul på den 3. alder.
Og det skulle ske i Horne. De overvejede ikke at flytte ud af sognet, men faldt for huset i
Bjerremose, hvor de har boet siden 1985.
- Vi er glade for at bo her, og så længe vi kan køre bil, bliver vi her, siger Grethe og Erik
Sørensen som med en mund. Parret havde tirsdag den 2.marts diamantbryllup, og samme dag fyldte Grethe 79 år. - Så er der kun en dato at huske. Det er nemmere for mig,
siger Erik, der er 83 år.
Grethe er fra Herborg, Erik fra Højmark. De havde først et landbrug i 11 år i Velling og
overvejede at forlade landbruget, men det blev til yderligere 14 år som landmænd, da
ejendommen i Hindsig kostede det samme som et hus i Velling.Gården i Hindsig blev
solgt i 1985, og derefter fik Erik arbejde først hos Tonnesen og derefter hos SAEF, mens
Grethe først arbejdede på systuen HF Sport i Ølgod, inden hun kom til Strangko i Horne.
fortsætter næste side
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De har altid haft nok at rive i, og det blev ikke mindre som pensionister.
- Jeg blev valgt som formand for husmandsforeningen i 1973. Jeg sagde dengang, at de
andre måtte tage sig af bankospillet, men året efter kom jeg alligevel med i det. Der har
været meget arbejde ved det, men det gør ikke noget, så længe det er sjovt, og så længe vi tjener penge. Jeg vil skyde på, at sognet har fået omkring 10 millioner kroner gennem årene, siger Erik.
Bankospillet har været en fælles opgave for diamantbrudeparret.
- Vi har også været med til meget i pensionistforeningen, bowlet hver torsdag, gået til
idræt om dagen og været med på gåturene. Det er nødvendigt at holde sig i gang, og så
er det jo rart at snakke med de andre deltagere, siger Grethe.
Sådan var deres liv indtil for et år siden. Så ramte coronaen.
- Nu er der ingen aktiviteter at gå til, så vi går nogle ture, og hus og have skal jo stadig
passes, siger Grethe.
Parret har tre børn, Eva i Asp, Inger i Lydum og Karen i Nordenskov, seks børnebørn og
seks oldebørn.

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støtIndtil videre AFLYST
lokalsamfundet

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
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Åbningstid:
Mandag – fredag 13 -17.30 lørdag 10 -12
Åbent for arrangementer efter aftale.
Tlf. 3049 2368,
mail: as@farmorsunivers.dk
Hornelund 49, Horne, 6800 Varde

Opslag
til infoTV ved Brugsen
sendes til:
infotv@horne-varde.dk

Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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DAN EL

A

www.dan el.dk

S

RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

DØGNVAGT
70 23 23 88

2021
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Aktivt par nyder livet
- Vi har haft et afvekslende liv og har fået mange oplevelser. Vi har begge været med i
mange bestyrelser både lokalt og ude omkring, og det har givet mange bekendtskaber og
mange gode venskaber. Vi har aldrig kedet os, og det gør vi stadig ikke, siger Bessie og
Kurt Aggeboe.
Parret på henholdsvis 83 og 87 år havde diamantbryllup mandag den 8. marts.
Bessie er fra Horne og Kurt fra Stausø, og ved giftermålet overtog i gården i Hindsig efter
Bessies farbror. De solgte gården i 1986 og købte hus på Gunderupvej. Kurt blev leder af
husbondafløsningen, som parret selv havde benyttet under de årlige ferier og i forbindelse
med Kurts sygdomsperiode på næsten et år.
- Da jeg begyndte, var der ni afløsere, og da jeg sluttede 12 år senere, var der 100 vikarer, siger Kurt.
Bessie fik først arbejde i to år på Varde Sygehus og derefter i 10 år på Grindsted Sygehus.
fortsætter næste side

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
38

I 2017 solgte de huset og overvejede at flytte til blandt andet Varde, men de endte med at
blive i Horne og lejede et hus på Hornelund.
- Det er vi rigtig glade for. Det er godt, vi blev i Horne, er de enige om. De har ellers bekendte og venner mange steder takket været et stort engagement i foreningslivet.
Kurt var således primus motor i byggeriet af Horne Hallen, og Bessie har været formand
for både Brugsen og husholdningsforeningen samt leder af aftenskolen. De har også stået
i spidsen for den lokale indsamling til Kræftens Bekæmpelse og etableret studiekredse.
- Det giver mange forskellige kontakter, og det er spændende.
Godt humør, gæstfrihed, stor interesse i, hvad der sker, og kvik i replikken karakteriserer
parret, som da heller ikke er slået ud af coronaen.
- Vi savner da at komme i fitness-centret og at gå til gymnastik og svømning, men vi skal
ikke klage. Vi kan gå en tur, vi spiller kort, og vi får det, vi kan spise.
Parret har to børn, Keld i Varde og Elin i Vande, tre børnebørn og et oldebarn.

SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation og vognmand

Sdr. mallevej 15

Tlf. 75260163

Horne

6800 Varde

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
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Musik og tapas
Lørdag d 27 februar kunne vi følge børnenes MGP 2021 på
DR, en fest vi sidste år fejrede i Horne hallen med festklædte gæster - sådan skulle det så ikke være i år
MEN vi lavede tapas som take away sammen med en pose snolder og
lidt udstyr til børnene,
og Søren i Brugsen sponserede en pose popcorn til alle børnefamilier.
Vi vil meget gerne sige TUSIND TAK for den store opbakning, der er i Horne når vi
laver take away - lørdag leverede vi tapas ud til 93
Ulla og Thorkil

40
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De har holdt sammen i 65 år
Da ejendommen i Hindsig skulle sælges, var de tæt på at flytte til Varde.
- Vi havde lejet en lejlighed, men på køreturen hjem fortrød vi. I stedet kiggede vi på de
nye lejligheder, som var ved at blive bygget på Lundagervej. Vi fik en af dem og har aldrig
fortrudt det valg. Her er jo alle vores venner og bekendte, og her kender vi det hele, siger
Lilian, 88 år, og Kristian Kristensen, 86 år, Lundagervej, Horne.
De havde tirsdag den 9. marts krondiamantbryllup og nyder stadig livet i fulde drag, selvom de ser frem til igen at kunne gå til både bankospil, billard, idræt om dagen og kortspil.
- Det hele skal nok komme igen, håber jeg da, siger Kristian Kristensen.
Mens Lilian stammer fra Hallum, er Kristian Kristensen født på den ejendom i Hindsig,
parret drev fra 1963 til 1994. Inden da havde de i syv år en ejendom på Sønderkærvej,
hvor der var fire køer og to heste ved købet.
fortsætter næste side
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- Både i Lervad og i Hindsig kørte Kedde som mælkekusk - først med heste, så med
traktor og til sidst med tankvogn. Han kørte også med halmballepresser og var opkræver
for sygekassen. Jeg tog mig af det derhjemme, så jeg har aldrig været udearbejdende,
siger Lilian.
- Vi havde ikke det store at slå til side med, men vi har nu aldrig manglet noget, siger
Kristian, der sluttede sin aktive erhvervskarriere af med i 20 år at køre med reservedele
for et Varde-firma.
- Det var et godt pensionistjob.
De kan se tilbage på et godt liv, hvor, som de siger, den ene dag er gået med den anden
uden de større skænderier.
- Vi har fulgt med tiden, moret os, haft en dejlig omgangskreds og camperet i mere end
50 år.
Parret har fire børn, Hans Erik og Karen Kathrine i Varde, Anne Grethe i Sig og Lene i
Bramming, ni børnebørn og seks oldebørn.
- Vi har været privilegeret af at have børnene så tæt på, for det har givet os mulighed for
at passe børnebørnene rigtig meget.
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En retssag om ejerforholdet af brandtomten på Gunderupvej er endnu en gang udsat
på grund af corona. Den skulle først være holdt den 2. marts, men er nu berammet til
november.

No. 3
2021

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

Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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Fodplejen i
Horne
En fodbehandling
er sund for krop
og sjæl.
Fødderne skal
bære dig
gennem hele
livet.

OBS

75 29 90 92

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

Storegade 19
6862 Tistrup
SKO DAMETØJ

HERRETØJ

SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433
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Nye boliger kom på rette tid
Timingen var perfekt. Da Tove og Hans Thomsen var klar til at sælge gården i Stundsig,
blev der arbejdet med andelsboliger på Lundagervej i Horne. Tove var straks med på
ideen.
- Det tog lidt længere tid at få Hans med på den, men det lykkedes, og vi er rigtig glade
for at bo her. Vi har nogle gode naboer, siger Tove, og Hans supplerer:
- Det sociale liv fungerer godt, og det betyder meget.
Tove og Hans Thomsen, Lundagervej, havde diamantbryllup torsdag den 11. marts og
kan se tilbage på både et travlt og spændende liv.
Tove er fra Henne, mens Hans er fra Houstrup, men det var først, da han kom ud at
tjene i Henne, at han fik øje på Tove.
I 45 år drev de gården i Stundsig som et traditionelt landbrug med grise, køer og markdrift. Tove trak et stort læs ude, da Hans havde en masse bestyrelsesarbejde både indenfor mejeri, foderstof og husmandsforening.
fortsætter næste side
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- Men jeg har aldrig lært at malke, og Hans var flink til at komme hjem og hjælpe til, siger
Tove, der har været med i både 4H og sogneforeningen, men ”ellers har jeg passet mig
selv”.
Sønnen, Erik, har nabogården og har købt jorden fra sit fødehjem til. Hver dag bortset fra,
når der er isglatte veje, cykler Hans en tur ud til ham.
- Så kan jeg stadig følge med i landbruget og hjælpe til, hvis det er nødvendigt. Så får jeg
jo også min daglige motion.
Parret er med i et par kortklubber og tager del i pensionistforeningens aktiviteter.
- I den her tid kan vi ikke så meget, men vi har det nu meget godt. Efter jul har vi lagt et
kæmpestort puslespil, og så håber vi bare på, at vi snart får det hele åbent igen.
Foruden Erik har de to døtre, Lene i Varde og Marianne i Skovlund, otte børnebørn og tre
oldebørn.

HORNEPOSTEN ØNSKER TILLYKKE TIL ALLE ”DIAMANTER” OG
”KRONDIAMANTER”

Hos Kongsted Hjemmebryg kan du købe brygudstyr, ingredienser, all-grain øl kits og startpakker.
Det kræver blot lidt basisudstyr, som ethvert køkken bør have: kogeplader, suppegryder, dørslag
og si. Resten kan du købe hos mig.
Hjemmebrygning er sjovt, hyggeligt, spændende og lærerigt. Hvis du mangler inspiration, så tjek mine mange YouTube-videoer. Bare søg efter Kongsted Hjemmebryg.
Jeg har også startet mit eget nanobryggeri, Kingspot Brewhouse, som tilbyder forskellige øltyper i min webshop www.kongstedbryg.dk og ved forhandlere i området.
Tjek udvalget løbende.
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil

Februar:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.
477,
465,
363,

672,
162,
496,
22,
311,
318,
91,

275,
549,
36,
619,
196,
484,

119,
379,
54,
100,
164,

332,
48,
494,
225,

209,
39,
26,

339,
584,
127,

689,
228,
521,

698,
222,
95,

276,
546,
268,

18,
663,
414,

Januar:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.
232,
689,
198,

508,
82,
406,
306,
297,
317,
97,

446,
517,
53,
683,
676,
516,

343,
649,
209,
278,
589,

549,
491,
532,
17,

36,
413,
644,

119,
322,
470,

440,
18,
315,

246,
215,
177,

161,
443,
212,

522,
528,
603,

Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253
Fakta om HIF..:

Horne IF er efterhånden en ældre forening, som blev
stiftet i 1903. Horne IF er en aktiv forening, som kan
tilbyde næsten alt inden for idræt og fritidsaktiviteter.
Foreningen har især til formål, at skabe nogle gode rammer/faciliteter og et aktivt liv
indenfor hver idrætsgren.
Horne IF har et medlemstal på ca. 480 medlemmer, lige fra 3 til ca. 85 år.
En rimelig bred vifte, men der er selvfølgelig også plads til dig.
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Konfirmation 2021
Der bliver heller ikke i år forårskonfirmation i Horne. På grund af restriktionerne
og usikkerheden om deres varighed er det besluttet at udskyde konfirmationen til
efteråret. Der er således konfirmation i Horne Kirke lørdag den 11. september.
Der er konfirmation i Thorstrup Kirke søndag den 12. september.

KIRKETIDER 2021
Søndag 14. mar.
Søndag 21. mar.
Søndag 28. mar.
Torsdag 01. apr.
Fredag 02. apr.
Søndag 04. apr.
Mandag 05. apr.
Søndag 11. apr.
Søndag 18. apr.
Søndag 25. apr.
Fredag 30. apr.
Søndag 02. maj
Søndag 09. maj
Torsdag 13. maj
Søndag 16. maj
Søndag 23. maj
Mandag 24. maj

10.30
09.00 Lars Bom
10.30
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
Ingen
09.00
10.30
09.00
Ingen
09.00
10.30
09.00
10.30

Midfasten
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag

Thorstrup Kirke er lukket foreløbig pga. renovering
Sognepræst Finn Pedersen,
Graver Kristen Krog,
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

Tlf.75 264055
Tlf.52 230085
Tlf.22 511542
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FAKTA

Horne
Støtteforening
startede i 1976.

Foreningen består af disse
5 foreninger:
– Horne Idrætsforening
– Horne Gymnastikforening
– Horne Idrætspark
– Horne Sogneforening
– Horne Husmandsforening.

Man kan opleve mange forskellige
ting, når man går rundt i sognet.
Der kan kun opfordres til at komme
ud, oplevelserne og vejret er der nu!

- du kan også finde Horne på

Fælleshaverne fra oven...
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Horneposten deadline 2021

376
377
378
379

Deadline 1. maj
Deadline 24. juli
Deadline 4. september
Deadline 30. oktober

Udkommer 15. maj
Udkommer 7. august
Udkommer 18. september
Udkommer 13. november

horneposten@gmail.com
REDAKTIONEN:
Bente Jacobsen……
Kurt Burkarl…………
Keld Jochumsen…...
Leif Sønderskov……
Hanne Haaning…….

NYTTIGE
www LINK´s

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef

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.

OBS
VEDRØRENDE SKÆRMEN
VED BRUGSEN
Materiale til opslag skal
sendes til
Anders Burkarl på

Glem ikke
at støtte de
sponsorer
der støtter
HORNEPOSTEN

infotv@horne-varde.dk
I liggende
A-4 format
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QR-kode - Video

Horne Skole - lige her hvor der er sammenhold,
nærvær og højt til himlen.
Tryghed, udeliv og faglighed
er blot nogle af de ting vi byder på.
Meld dit barn ind allerede i dag.
Vi ser frem til at høre fra Jer!
Denne QR-kode giver adgang til en fantastisk lille film om
Horne Skole
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