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Blomsterhave i marken
Frank Hansen på Lundagervej fik ideen. Naboerne var med på den,
og det samme var kommunen, og nu er den realiseret. I de strimler
i bunden af Lundagervej, som Marinus Poulsen har fræset, er der
sået vilde blomster, og når de kommer op, må sognets beboere
gerne plukke en buket. Der bliver også indkøbt æbletræer til området. Kommunen vil anlægge en ny vej fra hjørnet tværs over de
ubebyggede grunde mod Habrehøjvej, så det er slut med at køre
fast. Kommunen stopper også med at slå græsset og overlader opgaven til Dirk Svensson. Jeg håber, at vi igen kan få masser af
sommerfugle og blomster i området, siger Frank Hansen.
Fonden til byens forskønnelse har bidraget med 2500 kroner.
Resten betaler beboerne.
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Det sker………
AKTIVITETSKALENDER 2021
Maj:
18. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne IF i bålhytten i Vikingelunden
19. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne GF og Fitness i Hallens mødelokale
25. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Støtteforening i Hallens mødelokale
Juni:
01. kl. 19.00: Generalforsamling i Familie og Fritid i grillhytten i Vikingelunden
03. kl. 19-20.30: Arbejdsmøde i Vision Horne 2030 i Horne Hallen
03. kl. 19.00: Generalforsamling i Hornelunds Venner i grillhytten i Vikingelunden
15. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Idrætspark i Horne Hallen
23. kl. 19.00: Skt. Hansaften i Vikingelunden ved grillen, arr. Sognef. og Horne 4H
23. kl. 20.30: Sankt Hansaften med båltale, arr. Horne Sogneforening og Horne 4H

26.-27. kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole

August:
02.-06. kl. 08-15: 4Hs Madskole i Horne Skoles køkken
21. kl. 9-12.15: Torvedag i og omkring Horne Torv
25. kl. 19.00: Kirkegårdsvandring, arr. Horne Menighedsråd og Sognearkivet
27.
Grillaften på brugsens p-plads, arr. Dagl`Brugsen i Horne
September:
25.
Høstfest i Horne Hallen

Brug aktivitetskalenderen her
når du planlægger et arrangement...
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Generalforsamling i HIP
Horne Idrætspark holder generalforsamling
tirsdag den 15. juni kl. 19.00
i Horne Hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Søren Dahl

GENERALFORSAMLING
Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. maj kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj.
Horne Støtteforening / Eva Guldager

Generalforsamling i Horne IF
Horne Idrætsforening (HIF) afholder generalforsamling for året 2019-2020

tirsdag den 18. maj kl. 19.00 i/ved bålhuset i
Vikingelunden i Horne.
Vi har efter drøftelse i hovedbestyrelsen fundet det praktisk muligt at afholde vores generalforsamling denne dag, såfremt de til den tid gældende
restriktioner er dem, som der er meldt ud pt. Skulle det vise sig, at der bliver ændret i
restriktionerne, forholder vi os retten til at flytte generalforsamling indendøre i Horne
Halle, eller aflyse generalforsamlingen igen, hvis det viser sig at gå den vej.

Vi håber, vi kan få afsluttet året 2019-2020 den 18. maj i/ved bålhuset i Vikingelunden.
Vel mødt alle interesserede.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen af HIF
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HORNE SOGNEFORENING –
GENERALFORSAMLING

Ny dato kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt –
Generalforsamlingen afholdes efter sommerferien
Horne sogneforening

Generalforsamling i Hornelunds Venner
i grill-hytten i Vikingelunden

torsdag den 3. juni kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkommen
Hornelunds venner

Familie&Fritid Horne - generalforsamling 2021

Tirsdag den 1. juni kl. 19.00 i grill-hytten i Vikingelunden
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forhandling af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Bente Dinesen, Susanne Thorbøll og
Else Jochumsen
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard
8. Valg af revisor – på valg er Hanne Haaning
9. Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen
10. Beretning for Aftenskolen v/ Henriette Nielsen
11. Evt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 26. maj
2021 sendes til formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller på mail:
b.dinesen@bbsyd.dk
Alle er velkommen
Familie&Fritid
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Generalforsamling i
Horne Gymnastik og Fitness
Der afholdes generalforsamling

onsdag den 19. maj 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 tidligere nævnt, så bliver der behov for et par ny ansigter i bestyrelsen, så
kom og vær med til at stemme et par ny ind.

Afslutning på gymnastik, dans og holdtræninger
Lørdag den 27. marts havde Horne Gymnastik og Fitness arrangeret en lille afslutning i
Vikingelunden, hvor medlemmerne fik udleveret enten en gymnastikpose eller mulepose
med lidt godter og en drikkedunk.
Desværre fik vi ikke taget fotos i Vikingelunden, men rigtig mange var mødt frem, og vi
havde en hyggelig time og fik mange positive tilkendegivelser fra deltagerne.
De medlemmer, der ikke havde mulighed for at møde op, har vi efterfølgende leveret til, og
alle har været glade for at få en lille ”gave”.
Horne Gymnastik og Fitness
Horne Gymnastik og Fitness sluttede en turbulent sæson
af med at uddele gaver til medlemmerne.

7

4H byder igen på Madskole
Uge 31 på Horne skole 2.-3.-4.-5. og 6.august fra 8.00 til 15.00
Der er stadig ledige pladser.
Meld til på Madskoler.dk
Billedet herunder er fra den allerførste madskole i Horne. Der er gang i medisteren.
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SANKT HANSAFTEN
i Vikingelunden
Hvis ikke fru Corona nok en gang sætter en stopper for det,
bliver arrangementet afholdt!

Sankt Hansaften den 23. juni sørger 4H og Horne Sogneforening for,
at grillen er tændt i bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.
Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.
Pandekager kan bages på små bål.
Cirka kl. 20.30 tænder vi det store bål, hvorefter der holdes båltale v/
Stig Larsen.
Alle er velkommen.

4H og Horne Sogneforening

Pensionistforening tænker på ny sæson
Da der langsomt bliver lukket mere op i samfundet, håber vi, at vi kan mødes igen til den
ny sæson.
Vi vil begynde med at holde generalforsamling, hvor vi håber, at medlemmerne kommer
og tilkendegiver deres mening og eventuelt kommer med ideer til det kommende arbejde i
foreningen.
Hvis muligheden melder sig, kan vi måske også komme på en efterårsudflugt.
Generalforsamlingen kan måske afvikles sidst i august, men se nærmere om det i
næste nummer af Horne Posten.
God sommer til jer alle.
På gensyn og sommerhilsen.
På bestyrelsens vegne
Karen Linding
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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

Information fra Horne gymnastik- og fitness
I skrivende stund (1. maj) ved vi ikke, hvornår det bliver muligt at åbne i
fitnesslokalet.
Som det ser ud nu, så skal vi tjekke coronapas på alle fremmødte, og det er ikke muligt
for os, da vi er frivillige og har arbejde at passe. Vort håb er, at restriktionerne bliver
lempet senere i maj eller juni. Hold øje med opslag på skærm og Facebook.
Vi har stadig omkostninger til husleje m.m., men har p.t. ingen indtægter, så derfor ønsker vi selvfølgelig at åbne så snart, det bliver muligt.

Nyt administrationssystem
Vi er i gang med at skifte til et nyt administrationssystem, der hedder Memberlink, og det
kommer til at ske senest 30. juni. Vi håber, det kommer til at forløbe uden de store ændringer for vore medlemmer.
Dog vil adgang komme til at ske med kode eller app, men herom senere.

Næste deadline d. 24. juli.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN

10

Dagli`Brugsen
Når dette skriv læses, har dette års generalforsamling været afviklet
(corona-venligt), og dette års status er gennemført. Forhåbentlig begge med godt resultat.
Vi ser meget frem til at kunne afvikle info-aften med alle jer gode kunder, men vi må væbne os med tålmodighed og håber, at det kan lykkes til efteråret, hvor forsamlingsforbuddet
forhåbentligt er væsentligt lempet.
I Dagli`Brugsen er vi optimister, derfor vil vi bede jer sætte et stort
kryds i kalenderen

FREDAG den 27.AUGUST 2021,

hvor vi afholder grillaften på parkeringspladsen.
Grillaften er for alle, store som små, og mon ikke Søren finder en lille overraskelse.
Stemningen er god, og vejret er altid godt på denne dag.
Dagli`Brugsen (Søren) har støttet op med rabatkuponer og popcorn til diverse arrangementer, der trods corona har været afviklet f.eks. MGP 2021, Påskeløbet og
Forårsbingo i Vikingelunden.
Sommeren står for døren, og hvis du vil følge med i vores gode tilbud henover sommeren,
så download COOP`s app og følg os på Facebook.
Vi ses i Dagli`Brugsen - den lokale købmand.

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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VELKOMMEN TIL
REGNBUEN
Starter jeres barn i vores skønne børnehave, eller er I bare nysgerrige efter, hvad
vores børnehave har at byde på?
…så vil vi meget gerne invitere jer, til uformel hygge og leg på Regnbuens legeplads. Børnene kan lære hinanden at kende og blive fortrolige med børnehavens
udeområder.
Derudover vil der være rig lejlighed til, at vi forældre kan hilse på hinanden.
Kontakt Anne Mette Bøttcher, 22 99 13 60, eller meld dig ind i Facebook-gruppen
Velkommen til Regnbuen, for nærmere information.

Hilsen forældrerådet i Regnbuen
Horne, en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt
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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.
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.

Indsamling Kræftens Bekæmpelse.
Søndag den 11. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling.
Der blev i Horne indsamlet 13.800 kr. i kontanter. Mobilpay-muligheden blev også flittigt
brugt under indsamlingen, men da nummeret blev brugt i hele Varde Kommune, har det
ikke været muligt at se, hvor meget vi i Horne har fået ind den vej.
I Varde kommune blev der indsamlet 387.325 kr.
Tak for alle bidrag. Tak til alle indsamlerne. Der var 22, 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.
Efter 18 år som indsamlingsleder har Bessie og Kurt Aggeboe valgt at stoppe. De har
givet stafetten videre til undertegnede, som med hjælp fra Ruth Jensen vil stå for indsamlingen i Horne Sogn fremover.
Stor tak til Bessie og Kurt for det store arbejde, I har ydet igennem de 18 år.
Tak for godt samarbejde.
Bente Dinesen.
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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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VISION HORNE 2030
Da Danmark så småt er ved at åbne igen, vil vi meget gerne se dem, der har tid og
lyst til arbejdsmøde i

Hallen den 3. juni kl. 19.00-20.30.

Tilmelding skal ske til vision@horne-varde.dk. Her vil vi mødes i de forskellige arbejdsgrupper og fortsætte alt det gode arbejde, der allerede er i gang, men også lige give en
overordnet status på diverse projekter:

Arbejdsgrupperne er følgende:
Bymidte
Boliggruppe
Markedsføring af Horne Sogn
Forskønnelse af Horne Børneby
Borgeren i Fokus
Så sidder du med nogle gode ideer, vi endnu ikke har hørt, eller har du lyst til at give et
nap med i de nuværende projekter, så kom i hallen eller skriv til os på vision@hornevarde.dk
Der sker mange spændende ting i VISION HORNE 2030. Der er bl.a. gang i super fine
skilte, der skal markere hele sognet, og der er nedsat en gruppe, der skal udarbejde ansøgning til Årets Landsby – alt dette fortælles der mere om den 3. juni.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Styregruppen VISION 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.
Der afholdes et infomøde ultimo maj, eller primo juni måned i Horne Hallen. Den
endelige dato kan ses i opslag i Brugsen, Hallen, Kroen og på Facebook.
Denne aften vil der blive præsenteret muligheder for opførelse af parcelhuse og
mindre ejer-/lejeboliger.
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.
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

Ndr. Bounumvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083
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Traktor med påskeæg kom forbi
Corona har også sine lyse sider. Det oplevede børnene i børnehaven Regnbuen og Horne Skole lige før påske, da en traktor fyldt med store påskeæg kom forbi. Bag rattet sad
Sigurd Møller, og han delte påskeæg ud til alle børn på vegne af Bankoudvalget.
- Vi har købt dem ind til banko, men det er det jo lukket ned på grund af corona, så i stedet for, at de skulle gå til spilde, valgte bankoudvalget at overraske børnene med dem,
siger Sigurd Møller.
Han gjorde opmærksom på, at påskeæggene var store, så de kunne måske dele dem
med deres far og mor.
- Nej, lød det højlydt og i kor fra børnene i børnehaveklasse og 1. klasse, og glæden
lyste ud af dem, da de hver især fik overrakt et æg og takkede Sigurd for det på coronavis. Der var også æg til eleverne i 2.-6. klasse.
Eleverne i 5. og 6. klasse måtte på det tidspunkt kun være i skole en dag om ugen, og
de må kun være ude. De var så heldige at være i skole netop den dag, traktoren rullede
ind med grabben fyldt af påskeæg. De var på vej på ud på en gåtur rundt i sognet sammen med 4. klasse for at løse nogle af de opgaver, som Vision Horne har placeret på
oplagte mål for nye og spændende vandreture.
Efter besøget på skolen gik turen videre til børnehaven. Her stod de små drenge tæt ved
hegnet, da traktoren kørte ind på parkeringspladsen. En kunne fortælle, at han havde
kørt sådan en traktor, mens andre var mere interesseret i kasserne i grabben.
40 børn fik påskeæg, og selvom den glinsende indpakning lokkede, nikkede de ja til, at
de først skulle have dem, når de skulle hjem.
Da Sigurd Møller
vendte traktoren mod
Bjerremose, var der
stadig påskeæg i
grabben, men de blev
afleveret til Anne Mette Bøttcher fra HUBI,
som kunne udlevere
dem til de børn, der
bor i sognet, men
som går i børnehave
eller skole et andet
sted. 100 påskeæg
tiltænkt bankospillere
gik dermed til sognets
børn.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Leder siger farvel og en stor tak
Der bliver bestemt ikke smækket med døren,
når Tove Holm Andersen forlader lederjobbet
i Regnbuen ved udgangen af maj.
- Nej, jeg har været utrolig glad for jobbet og
kommer til at savne både børn, forældre, de
otte medarbejdere og lokalsamfundet. Jeg
har været superglad for at være her. Horne er
et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, og
hvor vi står sammen også i svære tider, siger
Tove Holm Andersen.
Når hun alligevel siger farvel efter 16 år, heraf seks år som leder, skyldes det, at stillingen
som dagtilbudsleder i Højgårdsparken i Varde blev ledig. Den ville hun gerne have. Og
hun fik den.
Hun har siden februar 2018 i forbindelse med indførelse af børnebyer været leder af både
Regnbuen i Horne og Trinbrættet i Sig. De to institutioner er samlet på næsten samme
størrelse med Højgårdsparken, som blot er på en matrikel.
- Vi har 43 børn i Regnbuen og oplever nu større tilflytning end fraflytning. Det er supergodt, at et lokalsamfund som Horne kan tilbyde både vuggestue og dagpleje. Det højner
kvaliteten i tilbuddet til børnefamilier og er med til at understøtte bestræbelserne på at tiltrække flere børnefamilier. Det går godt i spænd med ønsket om at få nogle lejeboliger, så
der bliver ledige boliger til unge familier, siger Tove Holm Andersen.
Hun vil på falderebet gerne sende en tak til både forældre, erhvervsliv og foreninger, der
altid har hjulpet til, når der var behov, og involveret sig på en god måde.
- Jeg er imponeret af sammenholdet herude.
Der er gang i mange ting, som den nye leder kan arbejde videre med. Coronaen har betydet en opbremsning af arbejdet med at udvikle børnebyen.
- Det skal for alvor i gang. Vi har også netop indgået et samarbejde med DGI om at give
Horne Børneby en fælles profil med base i skolens certificering som udeskole. Vi arbejder
jo også meget med naturen og er begejstret for mulighederne i Vikingelunden, siger Tove
Holm Andersen.
Den ledige stilling er netop slået op, så det er uvist, hvornår en ny leder kan tiltræde.
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Klokken har ringet ud for Anne Øbo
Horne Skole skal have ny leder. Anne Øbo har efter otte et halvt år som filialskoleleder
sagt farvel til Horne for at blive leder af indskolingsafdelingen på Lykkesgårdskolen i
Varde.

Jeg har været ansat siden 2008 i Tistrup og Horne, så nu må tiden være inde til, at der
kommer nye kræfter til, som kan puste ild i Horne Børneby. Jeg overlader en lille skole i
god udvikling til min efterfølger - en skole, som er godt på vej imod den danske skole,
som vi ofte hører nævnt som den gode skole for børnene. Den skal blandt andet indeholde mere udeundervisning, og her er Horne Skole et godt skridt foran mange andre,
siger Anne Øbo og slår fast, at hun forlader en sund og solid skole med et personale,
som konstant er opsøgende på fagligheden.
I de senere år har der været et krav om et børnetal på minimum 100 på 10 årgange, hvis
skolen skal overleve.
- Hvordan er det at arbejde under et sådant krav?
- Det er hårdt, men vi har sagt til hinanden, at vi må se bort fra kravet i hverdagen, og
det lykkes ret godt, så hverdagen fungerer fint. Vi prøver i stedet at kigge fremad og har
fokus på fortsat udvikling. Vi er også kommet med forslag til en økonomisk besparelse
ved at rive den gamle bygning ned og i stedet indrette et fedt område til udeundervisning. Bygningen er dyr i drift, men desværre kom vi ikke igennem med det.
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Anne Øbo glæder sig til nye udfordringer under ledelse af Ole Holm Johanesen, som hun
kender fra hans tid som leder af Horne-Tistrup skolerne.
- Men jeg kommer til at savne børn, forældre og de mange samarbejdspartnere i Horne.
Foreningerne, kirken og mange andre er gode til at bakke op og hjælpe til. Det samme er
forældrene. Vi skal bare spørge. Samarbejdet med forældrene er noget helt specielt. Det
tager ikke lang tid at lære dem alle at kende, og jeg har nydt, at det er muligt at have det
sjovt og uformelt i mange sammenhænge. Det gør det nemmere at mødes, når det er
svært. Horne Skole har en fantastisk forældregruppe, som er meget optaget af, hvad der
sker. Det er megagodt, at de presser på. De er gode til at trække os fremad. Det skal de
blive ved med, for det er der - i samarbejdet skole, forældre og lokalsamfund - at den gode
udvikling sker.
Det tætte samarbejde med forældrene vil Anne Øbo gerne tage med til Varde.
- Jeg håber, det lykkes, selvom jeg godt ved, at det er sværere i en afdeling med 200 elever i byen end på en skole med 55 elever på landet.

Ny leder er valgt
Den 1. juni sætter Jesper Pedersen, 38 år, sig i stolen som filialskoleleder i Horne.
I mellemrummet mellem Anne Øbos farvel og Jesper Pedersens goddag overtager skoleleder for Traneskole og Børneby, Allan Ulrich Thomsen, de opgaver, Anne Øbo har haft i
Horne.
- Jeg bliver den, der træder ind i samarbejdet med Thorstrup Skole og leder af de to skolers SFO, Merete Bonnén, der er kommet på fuldtid, siger Allan Ulrich Thomsen.
Han var yderst tilfreds med ansøgerfeltet til lederstillingen i Horne.
- Vi havde ni ansøgere, og alle var ret kompetente. Det var et flot felt.
Jesper Pedersen bor i Tjæreborg og er uddannet lærer fra Ribe Lærerseminarium. Han
var i ni år lærer på Tjæreborg Skole, men kommer til Horne fra en stilling som pædagogisk
leder på Børnegården i Gredstedbro - en institution med vuggestue og børnehave. Den
nye leder har udover læreruddannelsen også en diplomuddannelse i ledelse.
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Hilsen fra afgående formand
Jeg vil her som afgående formand for Horne Gymnastik og Fitness
gerne sige tak til alle mine bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere for godt 22 års samarbejde.
November 1998 kom jeg ind i HGF’s bestyrelse og overtog med det samme formandsposten, som jeg har varetaget siden da.
Det har været spændende arbejde, og der er undervejs sket mange ting i foreningen,
hvor medlemstallet er gået op og ned. At mit sidste år skulle blive et udfordrende og
turbulent år med mange aflysninger og ekstra rengøring, og endda to år i træk uden
gymnastikopvisning som afslutning har været rigtig hårdt. Mit største ønske for sæson
2021/2022 er, at det bliver en mere normal sæson.
Det har de senere år været svært at finde nogle, der vil tage over i foreningsarbejdet.
Lige nu er der rigtig mange aktive børn i Horne Gymnastik og Fitness, så jeg håber inderligt, at der er forældre, der vil møde op til generalforsamlingen og tage del i bestyrelsesarbejdet og være med til at fortsætte foreningens udvikling.
Vi har også rigtig mange medlemmer i fitness og på holdtræninger, så brænder man
mere for den del, er der også plads i bestyrelsen til det arbejde.
Det bliver helt sikkert vemodigt at skulle aflægge den sidste beretning den 19. maj, men
det er en beslutning, som jeg tog for godt to år siden, og I vil sikkert stadig se mig i instruktørstaben et år eller to.
Sender hermed de bedst ønsker til den kommende bestyrelse og foreningsarbejdet i
Horne Gymnastik og Fitness.
Lene Jensen
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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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Der er så dejligt ude på landet
Vi hedder Naomi (2,5 år), Silke (24 år) og Luitzen (26 år) de Groot. Vi bor på Hornelund
79, hvor vi har boet siden august 2019. Til dagligt studerer Silke til socialrådgiver, og
Luitzen arbejder som lastbilchauffør hos Ernst Jacobsen. Vi er begge født i Holland,
men er opvokset i Danmark, hvor vores familier havde landbrug (Vittarp og Kærup). Vi
har kendt hinanden hele livet, da vores forældre er gode venner. Vi blev kærester som
15- og 17-årige, og vi har nu været sammen i 9 år og gift i 2 år. Efter at have set alt på
Netflix, var vi begyndt at kede os, og da vi havde alderen til at flytte sammen (17 og 19
år), og samtidig var for nærige til at leje en bolig, købte vi et lille stråtagshus i Alslev i
2014. Vi valgte dengang Alslev, fordi Silke gerne ville bo i byen, mens Luitzen ville blive
på landet, så vi tænkte, at Alslev var et godt kompromis. Huset i Alslev var et dødsbo,
som havde stået tomt i et stykke tid, og haven var tilgroet.
I de kommende år satte vi huset i stand og etablerede en have. Efter fem år var huset
færdigt, og da vi fik Naomi, blev det for småt til os. Vi manglede nye udfordringer og ville
gerne ud på landet igen, fordi vi mod al forventning aldrig kom til at føle os hjemme inden for byskiltet. Vi havde et ønske om at købe en nedlagt landejendom, hvor huset var
renoveret, men hvor vi kunne sætte vores eget præg på have og staldbygninger. Til at
starte med søgte vi i omegnen af Varde og mod Esbjerg.
Vi havde set landejendommen på Hornelund 79 på internettet, og det opfyldte alle vores
krav og ønsker, men vi følte, at det lå langt fra Varde og Esbjerg. For hver landejendom
vi havde set, faldt vi tilbage på landejendommen på Hornelund 79. Vi prøvede derfor at
skrive forskellige adresser ind på Google Maps, så vi kunne se, hvor meget længere der
var end fra Alslev – og her blev vi meget overraskede, for der var kun tale om ganske få
minutter.
Da vi så landejendommen på Hornelund 79 første gang, var vi ikke længere i tvivl om, at
det var her vi ville bo. Vi solgte vores hus i Alslev inden for en måned og flyttede ind
halvanden måned senere. Vores hund Bailey, kælegris Anneke og høns flyttede med fra
Alslev. Siden er fårene Karla og Klara flyttet ind, og vi håber, at der med tiden flytter flere
dyr ind. Dyrenes indhegning kan ses fra vejen, og de må gerne fodres med brød, frugt
og grønt. Vi har ca. lige langt til Horne og Tistrup, og vi var i starten sikre på, at det var
Tistrup, som vi ville knytte os til, idet vi troede, at Horne var en by uden liv og fremtid. Da
vi skrev Naomi op til en dagplejeplads, var Horne derfor også 3. prioritet. Der var dog
ingen dagplejepladser i Tistrup, men Naomi kunne få en plads hos Britta Guldager på
Gunderupvej – hvilket vi er meget glade for i dag.
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Ugen efter flytningen startede Naomi i dagpleje hos Britta. Hun tog rigtig godt imod os
og hjalp os med at blive en del af fællesskabet ved at fortælle om byen og om aktiviteter
og arrangementer.
Naomi er tosproget, da vi taler hollandsk hjemme og med vores familier, men dette har
aldrig været et problem hos Britta, hvor Britta lærer Naomi dansk, mens Naomi lærer
Britta hollandsk. Britta har dog ikke været alene om at tage godt imod os. Inden for de
første par uger fik vi to gavekurve, en af sognet og en af vores nabolag, og vores nabolag inviterede os med til høstfesten, hvor vi lærte mange af vores naboer og andre fra
byen at kende. Selvom Corona har sat en stopper for mange aktiviteter/arrangementer,
har vi siden lært endnu flere at kende i byen.
Vi er i dag rigtig glade for, at det er Horne, som vi har knyttet os til, og at vi er blevet en del af det stærke fællesskab, som byen har. Horne har i den grad overrasket os, og der er ingen tvivl om, at der er masser af liv og fremtid i byen med det
engagement og sammenhold, der er. Vi har ikke i sinde at flytte herfra igen, og vi
håber – og vil gøre, hvad vi kan for – at Naomi (og kommende børn) kan komme til
at gå i børnehave og skole og til fritidsaktiviteter i Horne, så byen kan blive ved
med at bestå, for et bedre sted at bo skal man lede længe efter.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Påskeægsjagt i Vikingelunden
Skærtorsdag var der påskeægsjagt i Vikingelunden for sognets børn og barnlige sjæle.
Omkring 120 børn og voksne var på opdagelse i skovbunden for at finde fem forskellige
påskechokolader, som var blevet gemt i fem områder. Ved indgangen til ruten måtte alle
børn og voksne tage en juice, sodavand eller øl, som de kunne hygge sig med på turen.
Ruten var ensrettet og markeret med farvelagte skilte og bånd i påskens gule farve. Den
var lagt således, at den kom forbi det, der er blevet lavet og er ved at blive lavet i Vikingelunden: shelterpladsen, bålpladsen, legepladsen, madpakkehuset og fitness-banen.
Det var desværre for vådt til at lade ruten gå forbi søen. For at overholde daværende forsamlingsforbud var dagen delt op i fem tidsrum mellem kl. 10 og 15, som man kunne tilmelde sig via begivenheder på Facebook i dagene op til påskeægsjagten. Der kom rigtig
mange tilmeldinger, og der gik ikke længe, før der blev lukket for tilmelding i nogle af tidsrummene. Det var rart at se, at alle restriktioner blev overholdt, og at der på behørig afstand blev vinket og snakket med venner og veninder. Vi er meget taknemmelige for den
gode opbakning til påskeægsjagten, og det var en fornøjelse at se så mange børn og
voksne hygge sig i det gode vejr og endnu en gang opleve det fællesskab og sammenhold, som vi har i Horne.
Glade forårshilsner fra
Anne Mette, Serena & Silke på vegne af Dagli’ Brugsen i Horne, Horne Idrætsforening og
Vision Horne.
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TILFLYTTERE TIL FRUERLUND?
Hvis ikke det lykkes med storke i
reden i år, så har storkelaget
garderet sig, idet de har sat
stærekasser hele vejen op af
masten.
Tilflyttere skal der til!

Der er gode chancer for storke i
Fruerlund, idet 6 storke d. 8 maj gik
rundt på marken ved Hornelund 41.
Foto: Frank K. Hansen
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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. 24. juli.

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
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24 bevaringsværdige huse i sognet
Der er ikke behov for at udlægge mere erhvervsjord i Horne, og det udlagte areal til boligbebyggelse er også tilstrækkeligt langt ind i fremtiden.
Det fremgår af den kommuneplan, som Varde Byråd netop har vedtaget. Der er stadig
16 ledige grunde i Horne, og ifølge kommuneplanen forventes der opført syv boliger i
perioden 2021-2033.
I kommuneplanen står også, at Horne er udpeget som en landsby med bosætningspotentiale, og at den har en placering tæt ved Hornebæk og med kort afstand til arbejdspladser i både Varde og Ølgod. Det betyder, at byen kan tilbyde attraktive boliger.
24 af de nuværende boliger er i planen udpeget som bevaringsværdige. Tre af dem har
fået vurderingen 3 og resten 4. Det er Varde Kommune, der her udpeget de bygninger,
der skal passes på, og det er sket ud fra den såkaldte SAVE-metode, som er udfærdiget
af Kulturarvstyrelsen.
3-tallet betyder en høj bevaringsvurdering, mens 4-tallet er en middel vurdering. Skalaen
går fra 1-9, og ifølge Kulturarvstyrelsen er byggerier i kategorien 2-4 i kraft af deres arkitektoniske, kulturhistoriske eller håndværksmæssige udførelse lokalt fremtrædende indenfor deres slags eller bygninger, der i kraft af deres placering er umistelig for en helhed.
De bygninger, der har fået vurderingen 3, er Fruerlundvej 12 samt Sdr. Stavskjærvej 29
og 45. Tre veje har hver tre bygninger i kategori 4, nemlig Hornelund 1, 49A og 63, Mallevej 13, 70 og 84 samt Ølgodvej 82,85 og 146.

Fruerlundvej 1 har en høj bevaringsstatus
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Bevaringsværdige huse i sognet

Sdr. Stavskjærvej 29 er i Hornes bedste kategori

Hornelund 1 er et af ganske få byhuse med en score på 4 eller
derunder i Horne
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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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Jytte hylder sit liv med mand og børn
Jytte Vind Klemmensen, Ringkøbingvej, kan
den 16. maj fejre sølvbryllup med Kjell og gør i
den forbindelse status på et liv med både opog nedture.
Hun er født i 1963 på en gård i Ålling, hvor fem
børn voksede op - tre piger og to drenge. Forældrene, Kirsten og Anders Vind Nielsen, bor i dag i Lervad. De var begge medlemmer af
hjemmeværnet.
- Så vi var vant til, at det rumsterede omkring os. Der var mange børn i nabolaget, så der
var altid nogen at lege med.
I 1981 blev Jytte færdig med efg, men kunne ikke finde en kontorplads og fik i stedet arbejde på Løgumkloster Centralhotel i tre-fire måneder.
- Siden har jeg været psykisk syg. Jeg kom i arbejdsprøvning, men endte med en førtidspension. Jeg har haft en beskyttet stilling hos Ruth og Svend Erik Jensen i Varde, og her
fik jeg også kørekort.
I 1988 købte hun og Kjell, der i dag arbejder som sagsbehandler ved Landbrugsstyrelsen
indenfor EU-regler,
gården i Hindsig. I 1990 fik de sønnen Hans, som arbejder på en kyllingefarm ved Brande, og i 1998 blev Karin født. Hun læser til ingeniør og skal giftes i august.

Kjell med sønnen Hans i en
hyggestund i Hindsig i 1991.

- Vi fik meget hjælp af kommunen, så vi kunne slappe af, selv om der var nok at se til
med to børn. Vi har gennem årene fået hjælp af flere personer, som hver især har været
en stor støtte for os, Rikke, Elin og Hilda. Vi fik også børnene i pleje en weekend i hver
måned hos Jytte og Jens Lauridsen i Stauskjær. Det havde vi meget glæde af, også når
børnene var syge. Jytte gjorde meget ud af, at børnene skulle være ude i naturen.
Hjælpen dengang har betydet, at familien i dag fungerer normalt i samfundet.
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Jytte hylder sit liv med mand og børn fortsat
- Jeg er utrolig glad for at have fået børnene, og i dag, da de er flyttet hjemmefra, maler
jeg akvareller og maler på sten, som jeg finder på stranden. Vi nyder også at sidde på
terrassen og at køre ud i det blå med vores combicamp. Når vi har været på ferie, er jeg
blevet behandlet som en prinsesse. Vi har i mere end 30 år gået til folkedans. Det nyder
vi begge. Vi roer også i Varde Roklub, og jeg gør rent i klubhuset.
- Jeg hygger mig også med at læse bøger, dyrke yoga, nyde naturen og at gå ture i
Varde med vandreklubben. Og så har vi jo gården i Hindsig, der skal passes.
- Jeg bruger nu rå ingefær, rå gurkemeje og rå hvidløg for at holde et godt energiniveau.
- Jeg vil gerne sige tak til alle, der har hjulpet mig til at blive rask. Udover Varde Kommune er det hospitalerne i Hviding og Spangsbjerg samt Vejle Sygehus og ikke mindst
familien. I dag har jeg fundet mig selv og har et godt liv.
- Min fortælling er en sølvbryllupsgave til Kjell, som jeg har haft mange gode år
sammen med. Tak, fordi du altid tilgiver mig, når jeg får mine anfald. Og tak for
vores gode forhold, ægteskab og samtaler i haven og i stuen.

- du kan også finde Horne på
Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støtIndtil videre AFLYST
lokalsamfundet

Horne
Tømrerforretning ApS
Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde
Tlf. 75260214

*
*
*
*
*
*
Bøgen i Vikingelunden
sidst i april

BOLIGBYGGERI
INDUSTRIBYGGERI
LANDBRUGSBYGGERI
FRITIDSHUSE
REPARATIONSARBEJDE
PROJEKTERING AF BYGGERI

TILSLUTTET

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 40 19 92 14
Ingeniør: Morten Henneberg, 40 26 03 16

38

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.

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.

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

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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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil
Marts:
300 kr.
200 kr.
100 kr.
50 kr.

nr.
nr.
nr.
nr.

633,
65,
86,
98,
291,
310,

424,
434,
312,
315,
409,

192,
184, 543, 218, 407, 273,79, 72, 524, 631, 372, 621
41,
93, 237, 28, 304, 539, 462, 199, 471, 575,
561, 182, 634, 323, 294, 173, 454, 257, 232, 494,

April:
300 kr.
200 kr.
100 kr.
50 kr.

nr.
nr.
nr.
nr.

666,
214,
660,
360,
468,
276,
73,

275,
649,
166,
432,
161,
346,

294,
637,
226,
607,
414,

309,
534,
599,
77,

377,
524,
90,
518,

139,
281,
151,
71,

32, 222,
370, 316,
234, 118,
119,

56,
595,

481,
372,

233,
577,

Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
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KIRKETIDER 2021
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
30. maj
06. juni
13. juni
20. juni
27. juni
04. juli
11.juli
18. juli
25. juli
01. aug.
08. aug.
15. aug.
22. aug.

09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
Ingen
09.00
10.30
Ingen
09.00 (Lars Bom)
Ingen
10.30
Ingen
10.30
09.00
10.30
09.00

Kristi himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis
3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis

Der er konfirmation i Horne Kirke lørdag den 11. september.
Sognepræst Finn Pedersen,
Graver Kristen Krog,
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

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

Thorstrup Kirke er lukket foreløbig pga. renovering

SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation og vognmand

Sdr. mallevej 15

Horne

6800 Varde

Tlf. 75260163 www.sdr-malle.dk
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- du kan også finde Horne på
FRA REDAKTIONEN OG LAYOUTEREN ISÆR:
Når I laver jeres indlæg, hvad enten det er med tekst, billeder og tegninger eller bare
ren tekst, så venligst sæt det op som stående A5 størrelse, det er det der svarer til en
halv A4 side der ligger ned.
Det vil lette arbejdet på redaktionen og så undgår vi også engang imellem at skulle
ændre på den opsætning og det udseende I selv ønsker.
Hvis det alene er ren tekst, så forsøg så vidt mulig at bruge skrifttype Arial Narrow 11
Venlig hilsen redaktionen.
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Horneposten deadline 2021

377 Deadline 24. juli
378 Deadline 4. september
379 Deadline 30. oktober

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..
Glem ikke
at støtte de
sponsorer
der støtter
HORNEPOSTEN

VEDRØRENDE SKÆRMEN
VED BRUGSEN
Materiale til opslag
skal mailes til

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

