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Det sker………
AKTIVITETSKALENDER 2021
August:
11. kl. 14.30: 4H starter madhold på skolen
11. kl. 14.30: 4H starter træhold på Dejgårdsvej 12
12. kl. 14.30: 4H starter hobbyhold på Dejgårdsvej 12
18. kl. 14.30: 4H starter hestehold på Dejgårdsvej 12
18. kl. 14.40: 4H starter spire natur/dyr på Dejgårdsvej 12
20.
Fiskesalg mod forudbestilling, Horne Jagtforening
21. kl. 9-12.15: Torvedag i og omkring Horne Torv
23. kl. 09.00: Barselsbrunch i Horne Hallens mødelokale
23. kl. 14.00: Horne Pensionistforening, generalforsamling på Hornelund Plejecenter
23. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale
25. kl. 19.00: Kirkegårdsvandring, arr. Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv
27. kl. 17-20: Grillaften i skolegården, arr. Dagl`Brugsen i Horne
28.
4H tager på udflugt til Naturkraft i Ringkøbing
29. kl. 11.00: Indvielse af Vikingelunden, arr. Horne Sogneforening
30. kl. 18.30: Badminton begynder i Horne Hallen, arr. Horne IF
September:
01. kl. 19.30: Volleybold begynder i Horne Hallen, arr. Horne IF
03. kl. 14.30-17.30: Åbent galleri på Ringkøbingvej 267, Hindsig hos Jytte Klemmensen
05. kl. 08.45: Afgang til skydevogn i Sig, arr. Horne Jagtforening
05. kl. 09.30: Åbent hus med morgenkaffe, Petanque/Kroket
06. kl. 08.00: Horne Pensionistforening tager på udflugt fra Horne Kirke
08. kl. 19.00: Horne Sogneforening generalforsamling på Horne Kro
11. kl. 09-16: 4H børnedyrskue Ringkøbingvej 270, Hindsig
15. kl. 15.30: Børnekor for fire kirker begynder i kirkehuset i Tistrup
22. kl. 18.00: Hornelunds Venner holder høstfest i hallens mødelokale
29. kl. 09.00: Idræt om dagen i Horne Hallen

Fortsættes —>

Brug aktivitetskalenderen her når du planlægger et arrangement...
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AKTIVITETSKALENDER 2021 (fortsat)
Oktober:
02. kl. 09-12: 4H holder årsmøde på skolen
06. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
09. kl. 18,30: Høstfest i Horne Hallen
23. kl. 10-12: 4H holder Halloween i Fælleshaverne
31.
: Højskoledag i Tistrup Hallen, medarr. Horne Menighedsråd
November:
03. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
12. kl. 15-18: 4H inviterer til julemandens værksted på skolen
16.
Kommunalvalg på Horne Kro
24. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne IF i hallen
26. kl. 14-16: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
27. kl. 10-14: 4H holder julemarked på skolen
December:
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
03. kl. 12-17: 4H holder julefest på Dejgårdsvej 12
04. kl. 09.00: Fællesjagt i Horne, arr. Horne Jagtforening

HORNE SOGNEFORENING –
GENERALFORSAMLING
Horne Sogneforening afholder generalforsamling
onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 på Horne Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen – jochumsen@bbsyd.dk )
i hænde senest 14 dage før.
Alle er velkommen

Horne sogneforening
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PENSIONISTFORENING BYDER PÅ BANKOSPIL
Horne Pensionistforening inviterer til generalforsamling
mandag den 23. august kl. 14.00
på Hornelund Plejecenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
Vi giver selvfølgelig kaffe og brød.
Vi har også bankospil på programmet.
Mød op, så vi kan få startet op igen.
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGEN ER FLYTTET
Under vores seneste generalforsamling meldte vi ud, at vi agter at
afholde vores generalforsamling for 2021 onsdag den 17. november
2021.
Denne dato er rykket til onsdag den 24. november i stedet for.
Sæt derfor allerede nu kryds i jeres kalender onsdag den 24. november og kom til
generalforsamling i Horne Idrætsforening (HIF.
Vel mødt alle sammen.
Med venlig hilsen
Svend Jensen, formand for HIF

Familie og Fritid, og Aftenskolen
har sædvanen tro en bod på Torvedagen.
Kom, se og hør, hvad vi kan tilbyde.
Pennen er spidset, og vi står klar til at tilmelde dig.
Se vores udførlige program, som er vedlagt Horneposten.
Vi modtager meget gerne forslag til nye tiltag.
SES vi? – Ruth, Lise og Henriette/3195 4269
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HORNE SKAL FEJRES SOM ÅRETS KOMMUNALE LANDSBY
Kåringen af Horne som årets lokale landsby bliver fejret på torvedagen
lørdag den 21. august kl. 9.00 – 12.15
Dagen byder på morgensang - kaffe/rundstykker - gadetog - Varde Garden - borgmesteren - m.m..
Traditionen tro åbner torvedagen med morgenkaffe og rundstykker klokken 09.00. Det er en dag,
hvor alle foreninger, forretningsdrivende og institutioner har en hel speciel chance for at gøre reklame for deres område, og vi vil gerne opfordre alle til at sætte deres eget præg på Torvedagen og
dermed være med til at gøre den ekstra festlig.
Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at have en stand, hvor der vil være mulighed for at
sælge lidt af det gamle legetøj.
VI MØDES KL. 9.00 PÅ GADEN TIL MORGENSANG – KAFFE og RUNDSTYKKER.
- her bliver pokalen for en særlig indsats overrakt.
- musikken står Bent Poulsen for.
- Kurt Burkarl er konferencier og sørger for at holde deltagerne orienteret om, hvad der sker på
standene.
- Når morgenkaffen er færdig, åbner en masse boder, og igen i år har mange private, foreninger og
virksomheder allerede sat sig på en stand for at sælge, snakke og præsentere sig selv og deres
produkter.
Børn og barnlige sjæle kan hygge sig i hoppeborgen, og det lille tog kører igen i år ud fra HORNE
STATION til Vikingelunden.
Torvedagsudvalget har siden 1. august solgt nøgler, og de nøgler, der åbner låsene på brættet,
bliver konverteret til en fin gevinst.
I løbet af Torvedagen kommer Varde Garden og borgmesteren forbi for at overrække Horne prisen
som ”Årets lokale Landsby”.
Kom og vær med til at gøre HORNE synlig, både for gamle Horne borgere, for tilflyttere og ikke
mindst for kommende borgere.
Få en sludder med gamle og nye venner, få en god handel og nyd dagen.
PS. Mange tidligere Horne borgere kommer traditionen tro hjem til Torvedagen, og vi kan kun opfordre alle til at invitere familier udefra på besøg i HORNE den 21. august.
For at bestille stadeplads kan du kontakte Keld Jochumsen på tlf: 25622614 senest en uge før.
Torvedagsudvalget
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Dagli´Brugsen er klar med årets grillaften
Grundet stor tilslutning til sidste grillarrangement har vi valgt at flytte til
skolegården på Horne Skole i år, så der er bedre plads til alle.
Årets grillarrangement foregår:
fredag den 27. august kl. 17.00-20.00 i skolegården.
Billetterne kan allerede nu købes i Brugsen, så hvis du vil invitere familien og naboen på
lækker mad, så skynd dig ned og køb billetter allerede i dag – eller senest den 25.8.
Ulrik vil underholde med musik under spisningen. Menuen består af velernæret gris med
tilbehør eller pølse og brød til børnene. Der vil der være rig mulighed for, at børnene kan
boltre sig på tarzanbanen, og vi har fået lov at låne skolens hoppepude.
Velernæret gris med tilbehør inkl. 1 glas øl/vin/vand
Pris: 50 kr. pr. billet.
Børnemenu:
pølse med brød og sodavand. Pris: kr. 20 pr. billet.
Udover at vi skal hygge, vil vi på denne aften også sige farvel til Søren ’brugs’ og goddag
til vores nye uddeler Alex. Ydermere har vi inviteret Jesper Pedersen, som er ny afdelingsleder for Horne Skole, så vi også kan hilse på ham.
Inviter konen/manden ud, eller tag naboen under armen og mød op til en hyggelig aften
med lækker aftensmad i en uformel atmosfære. Håber vi ses.
Hilsen Søren & Butiksrådet
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Dagli`Brugsen er med på Torvedagen
Hold øje på Facebook eller i brugsen, der vil være knaldtilbud på Torvedag.
Alle børn kan kigge forbi brugsen og hente et gratis flag, inden Varde Garden
marcherer gennem byen, så vi kan fejre at Horne er årets lokale landsby 2021.

KONKURRENCE: VIND BELØBET PÅ DIN BON

Når du har handlet i Brugsen i ugen op til Torvedag, kan du aflevere din bon i Brugsen
og deltage i konkurrencen om at vinde beløbet, du har handlet for, på et gavekort til
Brugsen. For at vinde, skal man være til stede på torvedagen, når vinderne bliver offentliggjort af årets konferencier. Tidspunktet fremgår af programmet for Torvedag.
Vi glæder os til at se jer og få en snak når byen samles på denne festdag.
Hilsen Søren & Butiksrådet

Lokalarkivet er på torvet
Efter næsten halvandet år med langvarige nedlukninger og diverse restriktioner er Horne Sognearkivs
medarbejdere klar til atter vise arkivalierne frem og
til at modtage gæster i vores lokaler på Hornelund
Plejecenter. (billedet til højre)
Vi er med på torvedagen, hvor vi blandt andet kan præsentere en række gymnastikbilleder. Vi håber, at mange kigger forbi standen og hjælper os med at sætte navne på gymnasterne. Nogle af dem er måske med til torvedagen, så de har ekstra gode forudsætninger
for at hjælpe os.
Nok har arkivet været lukket ned, men vi har alligevel modtaget diverse arkivalier i form af
billeder og papirer såvel fra nyere tid som fra gamle dage. Som noget nyt har vi fået lidt af
et trækplaster ved indgangsdøren, nemlig nogle flotte jydepotter fra Gunderup, så kig endelig indenfor den første og tredje tirsdag i hver måned fra kl. 15-17.

9

OK-manden er med på Torvedagen
OK deltager i årets torvedag og er klar til at lave nye kort, udskifte ældre kort til kort med
chip. OK er også klar til at ændre kort, hvis I ønsker at støtte Horne Idrætsforening i stedet
for en evt. anden, som I tidligere har ønsket at støtte.
OK-sponsoraftalen, som Horne Idrætsforening efterhånden har haft i mange år, er en
kæmpe hjælp til foreningsarbejdet, og vi håber, I vil lægge vejen forbi OK-manden på Torvedagen.
Der vil være en lille gave til alle, der tegner kort, udskifter kort eller ændrer sponsortilknytning på Torvedagen, og samtidig deltager man også i en landsdækkende konkurrence.
Horne IF opfordrer til, at man lige lægger vejen forbi OK-manden på Torvedagen.
Horne Idrætsforening

Næste deadline d. 4. sept.
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Petanque/Kroket holder åbent hus
Petanque/Kroket holder søndag den 5. september kl. 09.30
fælles åben-klub arrangement ved vores klubhus på Stadionvej.
ALLE interesserede og jer, der er bare en lille smule nysgerrige, er mere end velkomne til
en god formiddag, hvor der kan spilles et spil eller to i hyggeligt samvær.
Klubben er vært for kaffe og rundstykker.
Vel mødt
Udvalget.

Åbent hus i galleri
Jeg inviterer alle borgere ind i mit galleri i mit private hjem på Ringkøbingvej 267, Horne
fredag den 3. september 14.30 til 17.30.
Jeg sælger ud af mine egne billeder. Der er både store billeder og små billeder.
Ved salg kan billederne ikke byttes, og handlen kan ikke fortrydes.
Der er gratis kaffe og småkager.
PS: hunden er inde i baggangen.
Med venlig hilsen
Jytte Klemmensen

Badminton 2021/2022
Motionister - opstart den 30. august 2021
Der spilles på mandage fra kl.18.30-21.30

Baner kan bestilles ved Anita Hansen på mail ahansen335.dk@gmail.com
Oplys venligst i mailen ønske for spilletid samt hvem, der deltager på banen – med oplysning om
navn, adresse og fødselsdato på alle spillere.
Evt. spørgsmål – ring til tlf 4068 6008
Banen lejes for en hel sæson (september-marts) og for en time ad gangen. Hver bane koster kr.
1.700,00.
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson.
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF
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Horne IF har igen fået penge fra OK
Dagli´ Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne
Idrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele

kr. 22.930,67 til Horne Idrætsforening excl. moms

fordelt på 19 nye aktive solgte kort, brændstofsalg fra i alt 323 aktive kort, elsalg fra 29
tilknyttede aftaler og mobilsalg fra 10 tilknyttede aftaler.
I lighed med sidste år har samarbejdet med OK/Dagli´Brugsen iøvrigt givet os 30% ekstra i
støtte, idet OK har valgt at øge støtten på grund af coronaen, så det er jo super-dejligt.
Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres benzinkort, så Horne IF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgåede
sponsoraftale.
Vi siger tak for bidraget fra Dagli´ Brugsen Horne og OK, og tak til jer, der har erhvervet et
OK-kort, og som har valgt at støtte Horne IF.
På vegne sponsorudvalget Horne IF
Dora Harck
Herunder overrækker uddeler Søren Dinesen Sigurd Møller fra
Horne IF pengene, som blev lidt større i det endelige regnskab.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt
dit kort sponserer Horne
Idrætsforening, kan du gå ind
på OK.dk og bestille et nyt og
klikke op på Horne Idrætsforening som den, du ønsker at
sponsere, så tilfalder der helt
sikket kærkomne og dejlige
sponsorkroner til Horne
Idrætsforening. Du kan også
møde OK-manden på Torvedagen og få udskiftet kortet.
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Ny skoleleder hylder dialogen
Uddannet lærer, arbejdet som lærer i
Tjæreborg i ni år, dagtilbudsleder i Esbjerg Kommune i fire år, diplom i ledelse
fra UC Syd, alenefar til en dreng på syv år
og en pige på otte år, professionel ishockeydommer i 14 år.
Jesper Debel Pedersen, 38 år, har en
godt pakket rygsæk med til sit nye job
som skoleleder i Thorstrup og Horne Børnebyer.
Han overtog jobbet den 1. juni efter Anne
Øbo, så næste skoleår var stort set tilrettelagt, da han mødte ind. Han har i stedet
kunne bruge den første tid på at sætte sig
ind i arbejdsprocesserne og kulturen i de
forskellige institutioner.
- Jeg synes, at konceptet med børnebyer
er spændende, da der er lagt en rød tråd
for barnet hele vejen igennem. Det hele
handler om barnet. Der er sat en ramme om arbejdet, men vi skal så sikre, at der bliver så
få mure indenfor rammer som muligt.
Jesper Debel Pedersen har øje for, at han skal manøvrere i to kulturer, men satser på at
kunne kombinere det bedste fra begge verdener og alligevel fastholde to forskellige profiler.
- Selvfølgelig er det ikke bare noget, man gør, men jeg har aldrig søgt noget, fordi det er
nemt. Jeg kan godt lide at tage fat, siger han og takker for den positive modtagelse, han
har fået i Horne.
- Jeg bor selv i et lille lokalsamfund, Tjæreborg, og ved, hvor vigtig skolen er. Lokalsamfundet og skolen er bundafhængige af hinanden. Vi skal have lokalsamfundet ind i skolen
og skolen ud i samfundet. Samarbejdet skal bygge på tillid og dialog. Jeg har som professionel ishockeydommer lært, at man kommer ikke langt med magt, men man kan komme
langt med forståelse.
Den nye skoleleder skal dele sin tid mellem Horne og Thorstrup, men den endelig plan for
delingen ligger ikke fast.
- Håbet er hele dage på den enkelte skole, men jeg ved godt, at virkeligheden er en anden. Det drejer sig om at bruge tiden mest effektivt og være der, hvor der er behov for det.
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BØRNEKOR
Vil du være med i kirkernes børnekor
fyldt med fællesskab og sangglæde?
Koret er nu åbent for alle piger og drenge fra 2. – 6. klasse.

Har du lyst til at synge i kor, har du muligheden i Tistrup, Hodde, Horne og Thorstrup kirkers fælles børnekor.
Vi synger både nye og gamle sange, og indimellem optræder vi i kirkerne eller andre steder.
Vi starter op d. 15. september 2021
Vi mødes hver onsdag kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset i
Tistrup.
Har du lyst til at være med, så send en
besked til organist Jane Nielsen på tlf.:
50944356

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
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Horne-borger,
Ny leder brænder for sognet
uddannet pæda- og børnene
gog med masser
af teater, en
kandidat i generel pædagogik
med blandt andet personaleledelse, erfaring
som leder i
Overlade, hvor
hun var med til
at bygge en integreret institution
op i tilknytning til
friskolen.
Lone Munk Guldager, 32 år og bosat på Overby Mallevej med manden, Rene, og døtrene Sofie snart tre år og Ane knap et år, måtte være selvskreven til stillingen som leder af
dagtilbuddene i Horne og Thorstrup, men hun søgte den ikke. Det gjorde hun først efter
kraftige opfordringer, og så var stillingen hendes med start den 15. august.
- Mine betænkeligheder gik på problematikken omkring at være leder i den institution,
mine børn skal gå i. Jeg er kommet frem til, at det nok skal gå. Nogle vil måske også
mene, at der kan være nogle problematikker i forbindelse med forældrene, hvoraf nogle
er mine tætte venner. Jeg vil jo få nogle oplysninger om børnene og om familierne, men
for mit vedkommende bliver det ikke noget problem. Jeg har tavshedspligt, og jeg kan
sagtens skelne mellem at være Lone - Sofie og Anes mor, og Lone - lederen af børnehaven. Jeg er kun leder, når jeg er på Regnbuens matrikel. Udenfor lever jeg mit privatliv som før, jeg blev leder, siger Lone Munk Guldager, der er født og opvokset i Varde.
Hun flyttede til Skive med Rene, der er ansat ved militæret, men da Sofie kom til verden,
ville de gerne tættere på familien. Rene fik arbejde på Varde Kaserne, og Lone blev
ansat som pædagog i Isbjergparkens vuggestue.
- Da vi kiggede efter et sted at bo, så vi i første omgang ikke imod Horne, men da vi
kunne købe en grund på landet, blev det alligevel Horne. Det var et godt valg.
Lone Munk Guldager er efter eget udsagn til de store armbevægelser og er aktiv i arbejdet med at udvikle sognet, så flere får lyst til at bo her.
- Det er et privilegium at kunne være med til at forme både sognet og dagtilbuddet, så
forældrene får det som første valg og siger, at der er ikke noget sted, de hellere vil være.
Vi skal have de tilbud, der efterspørges, og vi skal have fokus på, at børnene får et godt
børneliv.
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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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Barsels-brunch
Med alle børn der er født i HORNE – så er det vist på tide med en barselsbrunch
Mandag den 23. august kl. 9.00 i Horne hallens mødelokale
Der serveres en lille brunch for 120,- kr.
Vores zoneterapeut Gunhild Lauridsen vil være til stede og give massage og gode råd til
de nybagte mødre og jeres skønne babyer.
Håber at se rigtig mange af jer til et par hyggelige timer.
Tilmelding på en sms til 25138696 senest fredag den20. august
Ulla Lindvig
Horne hallens cafeteria

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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PRÆMIEWHIST
i Hornehallens mødelokale.
Vi starter i uge 34
mandag den 23. august fra kl. 19.00 – 22.30.
Dørene er åbne fra kl. 17.00
Torvedagsudvalget I HORNE

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

Ndr. Bounumvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083
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Søren Brugs har lært meget i
Horne
Søren Brugs, den lille uddeler, Søren
uddeler.
Kært barn har mange navne, men inden
længe er det slut.
Søren Dinesen, 26 år, har sagt sit job
som uddeler i Horne Brugs op for at
kaste sig over nye udfordringer i SuperBrugsen i Nr. Nebel.
- Jeg har været utrolig glad for at være
uddeler i Horne. Jeg har også lært rigtig
meget, og det vil jeg nu bygge ovenpå,
siger Søren Dinesen.
Han stopper i Horne med udgangen af
august og fortsætter som afdelingsleder
i Nr. Nebel. Udover nogle nye og spændende udfordringer håber Søren brugs
også på at få nogle færre arbejdstimer
for at få job og privatliv til at hænge bedre sammen.
- Det er da vemodigt at sige farvel til Horne. Jeg har haft et fantastisk personale og en
dejlig kundekreds. Jeg har været uddeler i to et halvt år og har lært rigtig meget om at
drive en brugs, om personalepleje og om kundekontakt. Jeg har mødt mange opgaver,
som jeg som elev i Nr. Nebel ikke havde den ringeste anelse om, at det hører med til
uddelerjobbet, men det har både været sjovt og lærerigt, siger Søren, der har haft halvdelen af sin uddelerkarriere under coronaen.
- Det har især været træls, at vi ikke har kunnet afvikle vores kundearrangementer som
grillfest og vinsmagning. Kunderne har bakket godt op om butikken, men vi har skullet
indrette os på et andet indkøbsmønster, da mange har arbejdet hjemmefra og derfor er
kommet på andre tidspunkter end før coronaen.
Kunder får lejlighed til at tage afsked med Søren Dinesen ved grillfesten den 27. august,
og da kan de også sige goddag til hans afløser.
Det er Alex Pagaard, 22 år og bosat i Kvong. Han er ledertrainee i Nr. Nebel og afsluttede sin uddannelse i juli.
- Han kommer til en brugs med masser af potentiale. Horne er et godt sted at starte som
uddeler, og han kan nøjagtig, som jeg selv har gjort, trække på hjælp fra Martin Hansen,
som jeg afløste i Horne, og direktør Allan Knudsen. Det er et godt rygstød at have, siger
Søren Dinesen.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Forårsbingo i Vikingelunden
Kristi Himmelfartsdag var der forårsbingo i
Vikingelunden.
Her mødte mange glade familier op og fik
uddelt bingo-plader, hvorefter store som små
måtte på jagt efter bingo-brikker i Vikingelundens smukke natur. Der var bingo-plader i
forskellige sværhedsgrader, så alle havde
mulighed for at være med. Undervejs kunne
børnene finde små slikposer, som var gemt i
skoven. Vendte man tilbage med fuld plade,
var der chokolade og drikkevarer til alle deltagere.
Endvidere kunne man tjene lidt ekstra chokolade, hvis man turde give sig i kast med bogstavjagt i skoven ved siden af madpakkehuset. Her var der hjernevridere til unge såvel
som ældre, og skoven blev hurtigt fyldt med ivrige og nysgerrige sjæle.
Ligesom ved påskejagten var den ensrettede rute markeret med farvelagte skilte og gule
bånd, og man kom under ruten forbi shelterpladsen, hvor deltagerne kunne se de fremskridt, der var fra sidste arrangement. Ruten startede og sluttede ved madpakkehuset,
som dannede rammen for hyggeligt samvær på legepladsen, hvilket mange glædeligt
benyttede sig af efter lempelse af corona-restriktionerne.
Rigtig mange deltog i forårsbingoet og nød samværet med venner og bekendte i Vikingelundens dejlige rammer.
Vi er meget taknemmelige for den gode
opbakning og glæder os til at se jer til fremtidige arrangementer. Det var en oprigtig
fornøjelse at se så mange børn og voksne
hygge sig, og endnu engang opleve det
fællesskab og sammenhold, som vi har i
Horne.
Glade og taknemmelige hilsner
Anne Mette, Serena, Silke & Heidi på vegne af Dagli’ Brugsen Horne, Horne
Idrætsforening og Vision Horne.

21
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Volleybold Opstart
HORNE IF
1. SEPTEMBER KL 19.30 – 21.00
i Horne Hallen, Stadionvej 21, 6800 Varde
Så er det tid til at starte på volleybold sæson 2021-2022.
Horne IF Volleybold er for alle, der har lyst til at komme ud og få lidt motion.
•
•
•
•
•
•

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

Der spilles i DGI turnering C-Mix.
Er der spørgsmål så kontakt bestyrelsen
Carsten Hansen
61111928

Martin Terkildsen
51930858

Vi håber på at se mange nye og tidligere spiller.

Idræt om dagen er klar
Skal vi se om vi kan vække den corona-trætte kro, og få fuld damp på alle skruer?
Jeg ved ikke, om I trænger, men det gør jeg i hvert tilfælde.
Håber så meget vi ses
onsdag den 29. september i Horne hallen kl. 9.00.
Alle kan være med. Alder, høj eller lav, tyk eller tynd, barsel eller mellem to job, ingen
hindring.
Vi laver gymnastik, spiller kort og billard. Drikker kaffe til en pris a´ 20 kr. pr. gang.
Pris for deltagelse i dette dejlige arrangement 12 gange før jul: kun 225 kr.
Glæder os til at se jer.
Sommer hilsner Bente, Karen og Jette.
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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HØSTFEST 2021
Lørdag den 9. oktober
kl. 18.30 – 01.00
i Horne Hallen
Bemærk – ny dato
for alle
der har lyst til en festlig aften i byen med naboer, venner og andet godtfolk.
Bandet ”Out of Words” vil sørge for det musikalske.
Så kom og få en hyggelig aften og få rørt kroppen.
HUSK: at reservere bord senest den 1. okt. på tlf. 7526 0352.
HUSK: at medbringe service og bestik
En to-retters menu til 150 kr. (hovedret og dessert) kan bestilles i Horne Hallens
Cafeteria – 7526 0352 eller på Horne Kro 7526 0019 – se menuerne andet
steds i bladet.
Entreprisen udregnes, når vi kender antal deltagere.
Vi opfordrer til, at drikkevarerne købes i baren
for at støtte op om Horne Idrætspark efter en periode med lav aktivitet
Arrangør: Høstfestudvalget, der består af repræsentanter fra Familie og fritid,
Familielandbruget, Idrætsparken, Gymnastik og fitness, Idrætsforeningen og
Sogneforeningen
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Horne Kro klar til høstfest

Horne Kro har menuen klar til årets høstfest i Hornehallen den 9. oktober.
Hovedret
Pebret oksemørbrad
Indbagt laks med urter
Kyllingebryst Alala
Dertil serveres diverse lækre tilbehør.

Dessert
Pumpkin - cheesecake
Choux au Craquelin med brændt marengs
Islagkage med havtorn
Fløderand med pynt

Pris: 150 kroner
Bestilles senest den 30. september på tlf. 75260019 eller på mail Hornekro@hotmail.com
Med venlig hilsen
Jeanette og René Cassøe

HØSTFEST MENU

Horne hallens cafeteria tilbyder
Hovedret
Tempura indbagt kylling med dip
Kalveculotte med perleløg
Svinemørbrad med abrikosfyld
Sharon sovs
Whisky -sovs
Små smørstegte kartofler
Pommes Anne
Bønnesalat
Grønkåls salat
Flutes og smør

Dessert
Baileys chokolade cheesecake
Citron roulade
Daim islagkage
Friturestegte æbler i øldej med creme

Pris per kuvert: 150 kr.
Bestilling senest tirsdag den 5. okt på en sms til 25138696

Ulla
Horne hallens cafeteria
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Horne Gymnastik og fitness
Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2021/2022
Dansehold
Holdet er fra 2. kl. og opefter, men vi deler jer op niveau- og
aldersmæssigt, så både de yngste og ældste får noget ud af
det. Vi glæder os til en sjov, udfordrende og hyggelig sæson og
håber, at der er en masse unge friske tøser, der er klar på at få
en fed og sjov sæson.
Forældre-Barn
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i hallen.
Så kære børn: ta’ mor og far i hånden og kom og vær’ med.
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.
Hoppelopperne – piger og drenge – 4 år - børnehaveklasse (skal helst fylde 4 inden nytår, men
kom endelig og spørg, da der også er mulighed for at 3-årige kan være med)
Vi arbejder med leg, bevægelse, sang og rytmik og selvfølgelig tons og tummel på måtter.
Spring, gymnastik og bevægelse - piger og drenge – 1. – 5. klasse
Her vil der primært blive arbejdet med bevægelse, styrke, spring og leg.
DGI Yoga
I yoga arbejdes med forskellige øvelser, der styrker, strækker, udspænder og smidiggør kroppens muskler og led.
Vi udfordrer vores balance og koncentration og arbejder aktivt med vores åndedræt ved hjælp af
åndedrætsøvelser.
Der sluttes af med afspænding, som virker afstressende i en måske fortravlet hverdag.
Yoga er for alle aldre og køn – uanset smidighed.
HUSK drikkedunk og tæppe til afspændingen.
Bemærk – medlemskab delt på hhv. efterår og forår.
Spinning
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage, og træningen foregår i spinningslokalet i
hallen.
Styrk din krop
med forskellige og udfordrende redskaber og øvelser. (Øvelserne kan tilpasses).
NYT NYT NYT Jumping Fitness
Som noget nyt prøver vi i år kræfter med Jumping fitness – kom og prøv en motionsform, hvor du
med garanti får sved på panden og smil på læben. Her får man ved hjælp af en speciel trampolin
og sin egen kropsvægt styrket sine coremuskler.
Vi mangler en træner til dette hold. Har du erfaring med sportsgrenen, så kontakt os gerne. Vi
sørger for at man får et trænerkursus.
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Mandag

Tirsdag

Forældre-barn
16:30-17:30
Anne-Mette, Lone og
Maria
Hallen
Spinning
17:45-18:45
Aksel
Start uge 33
Spinningslokalet
Styrk din krop
18:30-19:30
Lene
Fitnesslokalet
Træner uddannelse

Onsdag
Lopperne
16:30-17:30
Jesper, Julie, Holger,
Sarah, Camilla
(Mangler voksentræner)
Spinning
Spring og bevægelse
19:00-20:00
17:45-19:00
Dora
1.-6. klasse
Start uge 39
Pawel, Karolina, Esben,
Spinningslokalet
Steen, Jesper og Julie
Dansehold
Spinning
18:00-19:00
18:00-19:00
Sia og Sofie
Anna
Gymnastiksalen på skolen Spinningslokalet
Mangler hjælpeinstruktør Start uge 35

Torsdag

Jumping-fitness
19:00-20:00
MANGLER
INSTRUKTØR
Mødelokalet
8 pladser

Yoga
19:00-20:30
Lena og Trine
Mødelokalet

Priser Hold 2020/2021
Forældre/Barn incl. T-shirt til opvisning (det er pr. forældre, man betaler)
Hoppelopperne incl. T-shirt til opvisning
Spring, gymnastik og bevægelse for 1. – 5. Kl. incl. tøj til opvisning
Dans/gymnastik incl. tøj til opvisning
1/1 år kun fitnesslokale ekskl. spinning
Månedskort fitness ekskl. spinning
1/1 år fitness og hold
Månedsfitness og hold
Styrk din krop - i fitnesslokale
Yoga – Efterår / Jumping Fitness
Yoga – Forår / Jumping Fitness
Spinning/Indoor cycling sæson September-maj

600,500,550,600,1.600,200,2.200,250,700,350,350,800,-

Tilkøb af holdtræning til allerede købt helårskontingent 600,Klippekort – 10 klip
Oprettelsesgebyr

600,400,100,-

Ret til ændringer forbeholdes. Holdkontingenter skal være betalt senest 7. november 2021
Følg os på www.horne-varde.dk/fritid eller Facebook
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Nyt fra Horne Kirke Menighedsrådet
Lørdagsdåb:
Husk at der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet. Næste gang er den 2. oktober kl. 11.00. Husk at
der er tilmelding til dåben en måned før.
Torvedag:
Vi deltager på Torvedagen med en stand om vores aktiviteter og en lille konkurrence. Vi
vil også afsløre noget stort.
Kirkegårdsvandring:
Vi afholder igen i år kirkegårdsvandring ved Horne Kirke den 25. august kl. 19. Her fortæller Sognearkivet om tidligere sognebørn og deres skæbner. Menighedsrådet er vært
ved kaffe, te og kage.
Udendørs gudstjeneste:
Der afholdes gudstjeneste i Tambours Have den 29. august kl. 14.00.

Højskoledagen:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Højskoledagen med foredrag og højskolesang den
31. oktober i Tistrup Hallen.
Børnekor:
Se andetsteds i HornePosten.
Babysalmesang:
Se andetsteds i HornePosten.
Salmesangsaften:
I samarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup afholder vi samlesangsaften den 27.
september kl. 19.00.
Husk:
At gudstjenestetider og arrangementer kan findes i HornePosten, på Horne-Varde.dk og
på Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen).
Vi starter igen med kirkekaffe. Det bliver den første søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl. 10.30.
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Konfirmation i Horne Kirke lørdag den 11. september
Kl. 9.00 konfirmeres:
 Anna Skødeberg Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej 30, Horne
 Mille Sønderskov Jørgensen, Stadionvej 42, Horne.
 Camilla Lyhne Kristensen, Gunderupvej 43, Horne
 Noah Olesen Rahbek Møller, Sdr. Mallevej 19, Horne.
 Tobias Søndergaard Nørskov, Aspgaardvej 26, Bounum.

Kl. 11.00 konfirmeres:
 Emma Høeberg Balzarsen, Gunderupvej 58, Horne
 Hannah Kaalø Echers, Neder Hallumvej 210, Kvong
 Julie Hansen, Fruerlundvej 16, Horne
 Laura Lund Hansen, Blichersvej 6, st.mf., Varde.
 Phillip Welling, Rotbølvej 13, Horne
 Christian Skytte Terkildsen, Snorupvej 5, Horne.
Lucas Nygaard Nielsen, Lervadvej 5, Horne konfirmeres anden dato i Tistrup kirke.
Telegrammer afleveres dagen før – fredag den 10. september i Horne kirkes våbenhus i
tidsrummet 17-18.30 og afhentes af konfirmanderne selv samme dag mellem kl. 18.30 –
18.45.
(Horne kirke påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer)

Julemarked på Hornelund
fredag den 26. november kl. 14.00
Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores julemarked, så er I meget velkommen til at aflevere
det på Hornelund i ugen op til julemarkedet på det
opstillede bord.
Hornelunds Venner er til stede torsdag d. 25. november fra kl. 13.
Det er en meget svær opgave at prissætte alle de flotte ting, som vi får foræret! Vi håber
også i år at få foræret ting til julemarkedet, og vi vil rigtig gerne have, at I Glade Givere
selv sætter en prisseddel på.
Hornelunds Venner
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Horne Gymnastik og fitness har fået nyt system
Vi er overgået til et nyt medlems- og døråbningssystem, der hedder
Memberlink. Alle nuværende fitness-medlemmer har fået nyt login
tilsendt via mail, da adgang via hoveddør og til fitness foregår med en
kode eller via App.
De gamle hvide adgangskort benyttes ikke længere og kan makuleres.
Nye medlemmer kan købe medlemskab via Hjemmesiden https://hgf.memberlink.dk eller
tilgå den via hjemmesiden www.Horne-varde.dk
Når vi i eftersommeren begynder med holdtræninger kan man som tidligere booke 3 træninger fremadrettet via App’en Memberlink, når man er oprettet som medlem.
Vedr. gymnastikmedlemmer følger mere i næste nummer af Horne Posten
Spørgsmål vedr. medlemskaber og Memberlink kan indtil videre rettes til Lene Jensen på
mail: lenebrianhansen@gmail.com eller på sms til 4025 4977.

Idrætsparken fik fint overskud
På trods af corona og dermed mange restriktioner, nedlukninger og Ulla
Lindvig hjemsendt det meste af året på kompensation kom Horne Idrætspark fint igennem 2020 rent økonomisk.
Kasserer Bertil Holm kunne således på generalforsamlingen fremlægge et regnskab
med et overskud på 57.114 kroner mod knap 176.000 korner året før.
Han oplyste, at idrætsparken skal bruge 105.469 kroner på år på vedligehold ifølge den
model, som er vedtaget af Varde Kommune.
- Vi brugte i 2020 133.507 kroner og er dermed 170.759 kroner forud for modellen, sagde han.
Formand Søren Dahl kunne berette om de gennemførte projekter, nemlig ventilation i
spinningslokalet, nyt stadionlys og etablering af petanquebaner.
- Der har været en heftig debat om tilskud fra Varde Kommune på baggrund af nogle
sager fra Ansager. For mig at se har debatten i JydskeVestkysten været alt for unuanceret, sagde han og takkede brugerne for deres velvillighed under nedlukningen, de mange hjælpere, der altid står parate, og Ulla og Thorkild, som gør en uvurderlig indsats.
Sigurd Møller fulgte trop og roste Thorkild for et fantastisk flot stadionanlæg.
Frede Holm, Bertil Holm og Anders Burkarl blev alle genvalgt til bestyrelsen.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at Horne Gymnastik og Fitness skal undersøge muligheden for at etablere paddletennis på den gamle tennisbane.
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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.
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Hej alle sammen
HIF har fået veloverstået årets sportsuge, selv om det ikke blev til de antal
dage, som vi plejer at afholde.
HIF's bestyrelse vil gerne rette en særlig stor tak til Jeanette og René fra
Horne Kro for hjælpen med maden til fredag aften. Jeanette stod hele
dagen og skar salat, og René stod for grilning af gris. Det gjorde de uden betaling. Tusind tak for det.
Der skal også lyde en stor tak til Martin Lund, som havde sponsoreret grisen og hjalp til
med serveringen fredag aften. Jeg ved ikke, Martin, om du også hjalp med at grille grisen? Hvis du gjorde, skal du have tusind tak for dit bidrag og indsats til sportsugen.
Vi vil også sige tak til Jørgen Østergaard, som sørgede for Flensteds produkter til en
lækker aftensmad fredag aften.
Vi vil også takke alle jer, som bakkede op om arrangementet. Det var rart at se så mange mennesker både i og uden for hallen igen.
Der skal også siges tak til Ulla og Thorkild, som altid er parate til at tage godt imod os.
Til sidst vil vi gerne takke holdet, som fik sportsugen op at stå med kort varsel. Jeg ved, I
har knoklet til det sidste, men vi havde på fornemmelsen, at i nød det.
Vi håber, I er klar igen i 2022, for det er HIF, og vi håber på en mere normal sportsuge
næste år.
Med venlig hilsen HIF’s hovedbestyrelse.

STORKESTATUS
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16. november mødes vi på Horne Kro!
Den dag går Danmark nemlig til valg. Ikke
det nationale med de (i medierne) store
dagsordner som klimakriser, militærbudgetter, flygtningestrømme og LBGTQ+ rettigheder m.m.
Men derimod de mindre lokale og dermed
også langt nærmere dagsordner. Først og
fremmest til byrådene, hvor det handler om
uddannelse, haller, børnehaver, skoler, plejehjem, cykelstier, osv. Dernæst regionsrådende, der primært beskæftiger sig med
sygehuse, men også bl.a. miljø og transport.
Partiernes betydning
Man kan opstille som løsgænger, men uanset om man opnår valg, vil rest-stemmerne
være spildt. Derfor opstiller de fleste på lister, hvor rest-stemmerne fordeles til de øvrige kandidater på listen, som må formodes at
støtte nogenlunde samme politik. Til gengæld får kandidaten del i de øvrige listestemmer og kan dermed opnå valg med færre personlige stemmer end som løsgænger.
Enkelte lister (f.eks. SF ved sidste valg) opstiller prioriteret, således at den øverste på
listen har størst chance for valg. De fleste øvrige opstiller sideordnet, hvilket betyder, at
kun de personlige stemmer tæller uanset, hvor på listen man er placeret.
Marginaler afgør valget
Det betyder også, at en del af konkurrencen mellem kandidaterne foregår internt på den
enkelte liste. Her kan marginaler være afgørende. Ved valget i 2017 kom Socialdemokratiets yderste mandat ind med 171 stemmer efter lodtrækning mellem 2 kandidater
med samme stemmetal. På Venstres liste var det kun 4 stemmer, der adskilte kandidaterne fra Nordenskov og Billum med hhv. 339 og 335 stemmer.
Mød mig på Torvedagen
Jeg svarer på spørgsmål om konkret politik, men også gerne om byrådets arbejde,
valg-matematik m.v.
Mvh. Stig Leerbeck, byrådsmedlem (V), Horne
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Horne Jagtforening 2021-2022
21/8 - 21: Torvedag.
Sæt kryds i kalenderen, det kan være vi får brug for hjælp til at sælge fisk om fredagen.
5/9 - 21: Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15. Afgang fra Horne Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig. Der vil denne dag
være Pokalskydning for Horne
4/12 - 21: Fællesjagt. Mødested: Informeres senere, kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye
jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.
Der er i år efterfølgende fællesspisning som nævnt på generalforsamlingen
8/1 - 22: Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25.
4/2 - 22: Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00.
12/2 - 22: Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for Gule
ærter.
Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening.
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år.
Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på vores Facebookside.
Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med Facebook gruppen: 6800 Horne Sogns Jagtforening
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher, så I modtager
evt. ændringer.
Bestyrelsen:
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk
Næstformand: Kristian Mortensen – 40 78 33 27 – 6800kristian@gmail.com
Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk
Best. medlem: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com
Foreningens kontonummer: Reg: 7780 – konto: 1976349
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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HUSK HUSK HUSK
Jagtforeningen sælger friske fisk, fredag den 20. August
(Dagen før Torvedagen)
Vi sælger friske rødspætter, direkte fra auktionen i Hvide Sande
Bemærk i år bedes alle forudbestille, dog
holder vi ved Brugsen fra kl. 15-17 med en
begrænset mængde,
så vil I være sikre på friske fisk, er forudbestilling nødvendig
Ved forudbestilling ring da til Claus Holse på
26853320
Senest mandag den 16. august.
Mvh. Horne Sogns Jagtforening

Horne er social — nu også på
Instagram
Lokale familier fortæller i ord og billeder
om deres hverdag og hvorfor de har valgt
at bo i Horne og elsker det.

Med et såkaldt TAKEOVER skifter fotograf og
skribent ca. ugentligt. Så følg med der kommer
nyt næsten dagligt. Over 137 følger allerede
med.
Følg og del opslagene, på Instagram og Facebook så mange flere, verden over, kan få del i
vores fantastiske historier om livet i Horne.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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. 4. sept.

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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Det er så dejligt at bo i Horne
Jeg hedder Britta Grøndahl 47 år, flyttede til Horne juli 2019 på Højvangen 34, som er
en del af boligforeningen Boligsydvest .
Jeg arbejder som bogholder/kontorassistent hos Kontorbutikken.dk ApS i Grindsted, på
21. år.
Er mor til 2 voksne børn. Min datter Lise-Lotte og svigersøn Daniel købte hus i juni 2019
i Stundsig, og da jeg stod og skulle flytte omkring samme tid, var det nærliggende for
mig at vælge området. (Min søn Emil bor i Krusbjerg).
Valget blev Horne, da det for mig var tæt på
naturen, ikke langt til vandet/naturen ved
Blåvand, Børsmose, da jeg tit tager på tur ud
i naturen og tager billeder.
Jeg fandt frem til Hornes Facebook-side, og
allerede inden jeg flyttede hertil, var folk behjælpelige med en del ting, og man følte sig
allerede velkommen fra dag 1.
Kort efter jeg flyttede ind, fik jeg min hund
Anton. Han er en blanding mellem en
chihuahua og en papillon. Han får mig med
ud på en del gåture her i Horne Sogn, så vi
kan nyde den dejlige natur, der er heromkring.
Specielt Vikingelunden har vi brugt en del at
gå ned i, og nu, da den er blevet et rigtig flot
og dejligt sted efter en flot renovering, nyder
vi turen ekstra meget.
Jeg valgte at tage med til sommerfesten i Stundsig kort efter, jeg var flyttet hertil, så jeg
havde muligheden for at hilse på nogle mennesker. Senere på året var der 4H-dyrskue,
hvilket var en hyggelig oplevelse. Jeg havde aldrig stiftet bekendtskab med 4H før, men
nu er jeg frivillig hjælper/leder for et par kreative hold, hvor jeg kan udfolde mine kreative
evner sammen med børnene. Senere er jeg kommet i bestyrelsen som PR. ansvarlig.
Jeg er utrolig glad for at være blevet en del af 4H. Jeg nyder de timer, jeg kan have sammen med børnene her i Horne.
Jeg tog til ”Velkommen i Horne” arrangement. Det var en rigtig god oplevelse, hvor man
kom rundt i byen og fik set nogle steder, og som ny i byen var det meget værd.
Jeg mødte op til generalforsamlingen i Horne Sogneforening på Horne Kro i februar
2020. Der blev jeg også godt modtaget, og jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Der har desSTØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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værre ikke været så mange aktiviteter i 2020 på grund af alle restriktionerne, men nu
lysner det, og der begynder at blive åbnet mere og mere op. Så kan vi begynde at komme mere ud og igen være sammen til forskellige arrangementer.
Her i 2021 kom jeg så med i Støtteforeningen, som er foreningen, der afholder bankospillet i Horne Hallen.
Jeg er overrasket over så meget, der sker i sådan en lille by, hvor aktiv foreningerne er,
hvor mange ildsjæle, der brænder for vores lille by, hvor meget der bliver gjort for alle i
byen, så vi kan bo i en pæn og præsentable by, som ikke bare er en plet, folk kører
igennem, men som der lægges mærke til.
Jeg er utrolig glad for at valget blev Horne for 2 år siden.
Jeg glæder mig til mange flere år i denne dejlige by, Horne.

Horne 4H går aktiv sæson i møde
Holdstart. 4H i Horne er klar til en ny sæson. Mad- og
træhold starter onsdag den 11. august, hobby torsdag den
12. august og spire samt heste-hold onsdag den 18. august.

Torvedag. Horne 4H også har også i år en bod på torvedagen. Den er fyldt med lækkert
syltetøj og hjemmebag, så kom og støt 4H i Horne og gør en rask lille handel.
Der er også mulighed for at købe lodsedler til fordel for 4H-skuet og støttemedlemskort til 150
kroner til fordel for Horne 4H.

Udflugt. Der er der udflugt for hele familien lørdag den 28. august. Turen går til Naturkraft i
Ringkøbing - en oplevelsespark med helt nye naturoplevelser både inde og ude. I Naturkraft får
de besøgende mulighed for både at prøve og at forstå naturens fascinerende og vilde kræfter.
Der er blandt andet svævebane, vindmaskine, sumpnet og stolpebane.
Børnedyrskue. Husk 4H børnedyrskuet lørdag den 11. september på Hindsig Ridecenter,
Ringkøbingvej 270.

Årsmøde. Årsmødet afvikles lørdag den 2. oktober kl. 09.00 i skolens natur-teknik lokale. Vi
begynder mødet med morgenmad, og derefter er der overrækkelse af årsglas og beviser.
Vi håber, at alle slutter op om årsmødet, da det er vigtigt, at alle får deres bevis og glas.
Denne fantastiske formiddag sluttes naturligvis af med banko om skænkede gevinster. Bankospillet styres, som næsten altid med hård hånd af Marinus og Kurt.

Vi ses

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Kloster, VWere og horn er på programmet
Det er et varieret program, Horne Pensionistforening har sammensat til årets udflugt.
Den bliver afviklet mandag den 6. september med start klokken 08.00 fra Horne Kirke.
Det er traditionen tro, Ansager Turist der leverer bussen og guider deltagerne igennem
landskabet til første stop, Hellig Kors Kloster, hvor der både er en kampestenskirke og
kaffe og rundstykker.
Turen fortsætter til Ulfborg, hvor Carsten og Sussi Andersen viser deres unikke samling
af gamle VWere og masser af tilbehør til en velassorteret servicestation.
Når madpakkerne er spist, kører bussen til Hornevarefabrikken. Den har en 200 år lang
historie, og på den guidede rundtur vil deltagerne opleve, at de gamle håndværksmæssige traditioner stadig er grundstenen i produktionen.
Med masser af oplevelser på nethinden går turen via Thorsminde til Horne Kro, hvor
aftensmaden venter.
Pris for turen: 500 kroner per person.
Tilmelding senest den 30. august til Elly på tlf. 75260320 eller Karen tlf. 75260180 40294510

Smedene får deres egen historie
Når Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv igen inviterer til kirkegårdsvandring, er
sognets smede i fokus.
Kirkegårdsvandringen bliver afviklet onsdag den 25. august klokken 19 på Horne Kirkegård, hvor vi besøger flere smedes gravsteder. Derefter bliver der i kirken fortalt om
og vist billeder af smedene, deres virke og familier. Aftenen slutter traditionen tro af med
kaffe og brød, som menighedsrådet er vært ved.
For flere hundrede år siden havde alle større gårde deres egen smed, mens landsbyerne havde en lokal smed med egen smedje. Han kunne sko heste, lave nye harvetænder
i essen og på ambolten, trække tænder ud på folk og også årelade dem. Landsbysmeden fungerede til op i 1950erne, da hestene blev udskiftet med traktorer i landbruget, og
selvbinderen blev til en mejetærsker, hvorfor der skulle mere end en esse og en ambolt
til at servicere landmændene.
De yngste af de smede, der er i fokus ved årets kirkegårdsvandring, har både stået ved
ambolten og senere brugt maskiner.
Aftenen er for alle, og arrangørerne håber på fint vejr og et godt fremmøde.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Hornelunds
Venner
inviterer sognets pensionister til HØSTFEST
i Horne Hallens mødelokale onsdag den 22. sept. 2021 kl. 18.00
Pris pr. person: 120 kr. for hovedret, dessert samt kaffe og småkager.
Drikkevarer betales derudover til Ulla Lindvig denne aften
Underholdning ved: De glade Spillemænd
Tilmelding senest mandag d. 13. sept. i postkassen på Hornelund
eller Svend Bruun
tlf. 81 71 43 66
eller Grethe Ladefoged
tlf. 24 45 88 30
Venlig hilsen Hornelunds Venner

Sangen lyder på Hornelund
Vi er atter klar med sangaftener på Hornelund onsdage kl. 19
Datoer for sangaftener i 2021/2022 er følgende:
6. oktober – 3. november – 1. december – 5. januar – 2. februar – 2. marts – 6. april.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op og synge med.
Hornelunds Venner

Den ”ny” Vikingelund indvies
Indvielse af Vikingelunden sker søndag den 29. august.
Se opslag om arrangementet til Torvedagen, på skærmen ved Brugsen,
i byportalerne, på hjemmesiden og på Facebook.
Sogneforeningen
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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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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.

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

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
Maj:
300 kr.
200 kr.
100 kr.
50 kr.

Juni:
300 kr.
200 kr.
100 kr.
50 kr.

Juli:
300 kr.
200 kr.
100 kr.
50 kr.

nr.
nr.
nr.
nr.
92,
494,
45,

614,
448,
608,
207,
158,
69,
250,

481,
618,
165,
375,
265,

95,
288,
548,
17,

105,
457,
281,

161,
86,
201,

278,
240,
538,

216,
453,
526,

326,
522,
309,

384,
668,
31,

61,
679,
655,

405,
607,
352,

nr.
nr.
nr.
kr.
269,
264,
90,

351,
425,
333,
344,
691,
611,
207,

445,
190,
277,
636,
26,

202,
693,
597,
410,

415,
214,
396,

169,
434,
131,

525,
186,
187,

301,
500,
144,

366,
436,
444,

46,
491,
300,

483,
135,
229,

467,
155,
19,

nr.
nr.
nr.
nr.
137,
505,
661,

331,
667,
190,
148,
441,
514,
215,

6,
502,
256,
96,
622,

26,
60,
459,
197,

404,
445,
240,

553,
211,
357,

604,
160,
433,

474,
382,
645,

295,
575,
452,

376,
306,
593,

517,
465,
662,

646,
134,
620,

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
Søndag 08. august
Søndag 15. august
Søndag 22. august
Søndag 29. august
Søndag 05. september
Lørdag 11. september
Søndag 12. september
Søndag 19. september
Søndag 26. september
Søndag 03. oktober
Søndag 10. oktober
Søndag 17. oktober
Søndag 24. oktober
Søndag 31. oktober

09.00
10. søndag efter Trinitatis
10.30
11. søndag efter Trinitatis
09.00
12. søndag efter Trinitatis
14.00 i Tambours Have
Ingen
09.00 og 11.00 Konfirmation
19.30
15. søndag efter Trinitatis
Ingen
10.30
(høstgudstj.) 17. søndag efter Trinitatis
09.00
18. søndag efter Trinitatis
10.30
19. søndag efter Trinitatis
09.00 (v. Marianne Holst Larsen)
Ingen
10.30
22. 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

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. Billeder skal sendes i god opløsning.
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.

51

Horneposten deadline 2021
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

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

*
*
*
*
*
*

BOLIGBYGGERI
INDUSTRIBYGGERI
LANDBRUGSBYGGERI
FRITIDSHUSE
REPARATIONSARBEJDE
PROJEKTERING AF BYGGERI

Udkommer 18. september
Udkommer 13. november
NYTTIGE
www
LINKS

horne-varde.dk
traneskoleogbørneby.dk
hornesognearkiv.dk
issuu.com/arkiv
arkiv.dk

horneposten
@gmail.com

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
- du kan også finde
Horne på

..OBS..
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

