
  

 

50. årgang                             nr. 378                         sept. 2021 

 

Vikingelunden indviet 
 

Med 230 deltagere til brugsens fællesspisning, med 250      

mennesker til torvedag, som blandt andet bød på en kurv til             

Niels Øllgaard for salg af gammelt jern og ting i butikken for 

39.105 kroner, og med i hvert fald 300 mennesker til            

gen-indvielse af Vikingelunden har fællesskabet i sognet mere 

end bestået sin prøve efter en lang nedlukning.                     

Dagen i Vikingelunden var ikke en enlig svale.                       

Siden festivitassen har både lokale borgere og folk udefra været 

flittige brugere af de nye faciliteter.    
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Det sker……… 
AKTIVITETSKALENDER 2021   

September: 

15. kl. 18.00: Vævning begynder på Horne skole, arr. Aftenskolen 

15. kl. 19.00: Kreativ, første gang hos Farmors Univers, arr. Aftenskolen 

22. kl. 18.00: Hornelunds Venner holder høstfest i hallens mødelokale  

23. kl.14.00:  Horne Pensionistforening holder generalf. på Hornelund Plejecenter  

25. kl. 10.00: Fotohold begynder på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

26. kl.11.30:  Menighedsmøde på Horne Kro om årets gang, arr. Horne Menighedsråd 

29. kl. 09.00: Idræt om dagen i Horne Hallen  

29. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Hallen 

Oktober:  

02. kl. 09-12: 4H holder årsmøde på skolen  

02. kl. 11.00: Lørdagsdåb i Horne Kirke  

02. kl. 09.00: Kreativ SY begynder på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

03. kl. 17.00: Første biograftur, arr. Aftenskolen 

04. kl. 14.00: Beretning om ældrerådet, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

04. kl. 16.00: Madlavning for kvinder og mænd ved Ulla, arr. Aftenskolen 

05. kl. 09.00: Skak i Horne hallen 

06. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Hallen 

06. kl. 19.00: Madlavning for mænd ved Kirsten, arr. Aftenskolen 

06. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner  

09. kl. 18,30: Høstfest i Horne Hallen  

11. kl. 14.00: Mia Sunesen om at blive syg, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

12. kl. 16.00: Litteratur på Hornelund Plejecenter, arr. Aftenskolen 

13. kl. 15.30-16.30: Betaling af snerydning i brugsen, Horne Sogneforening 

13. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Hallen 

18. kl. 14.00: Leo Skåning om barndom på Vesterbro, Hornelund, Horne Pensionistf. 

23. kl. 10-12: 4H holder Halloween i Fælleshaverne  

24. kl. 09-16: Udstilling af modeltog, køb, salg og bytte i Horne Hallen 

25.  kl. 14.00: Max Kruse i ord og sang om genforeningen, Hornelund,Horne Pensionistf. 

26. kl. 19.00:  Lav en fotobog på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

27. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Hallen 

27. kl. 19.00: Billedaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv 

30. kl. 09.00: Højskoledag i Tistrup Hallen, medarr. Horne Menighedsråd  

30. kl. 00.59: Deadline HornePosten  
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Brug aktivitetskalenderen                                               
når du planlægger et arrangement... 

 

November:  
01. kl. 14.00: Tøjbussen fra Pasgaard, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

02. kl. 09.00: Skak i Horne hallen 

03. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner  

06.-07. kl. 10.00: BH/Lingeri kursus på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

09. kl. 14.00: Anni Mathiesen om Christiansborg, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

12. kl. 15-18: 4H inviterer til julemandens værksted på skolen  

16.                         Kommunalvalg på Horne Kro  

16. kl. 14.00: Om Peer Gynt musik og sang, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

22. kl. 14.00: Morten Thaysen, præst i Varde, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

23. kl. 18.30: Førstehjælpskursus på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

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  

29. kl. 14.00: Kirkens Korshær og hjemløse, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 

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  

05. kl. 15.00: Julekoncert i kirken, arr. Horne Menighedsråd 

06. kl. 14.00: Horne Pensionistforening byder på en overraskelse på Hornelund 

07. kl. 09.00: Skak i Horne hallen 

13. kl. 14.00: Juleafslutning med sang og oplæsning, Hornelund, arr. Horne Pensionistfor-

ening 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Det sker……… 
AKTIVITETSKALENDER 2021   



5 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

Januar: 

04. kl. 09.00: Skak i Horne hallen 

05. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

06. kl. 15.00: Knipling på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

06. kl. 18.30: Knipling på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

08. kl. 09.25: Rævejagt, mødested Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 

09. kl. 18.00: Vild med dans for begyndere på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

09. kl. 19.30: Vild med dans for øvede på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

10. kl. 14.00: Om livet med Annette Vinter, arr. Horne Pensionistforening 

17. kl. 14.00: Else Juhl om demens, Horne Pensionistforening 

22.-23. 9-15: Buksekursus på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

31. kl. 14.00: Om cykeltur til Prag, Horne Pensionistforening 

Februar: 

02. kl. 09.00: Skak i Horne hallen 

02. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

04. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Jagtforening på Horne Kro 

05. kl. 10.00: Buksekursus opfølgning, arr. Aftenskolen 

07. kl. 14.00: Niels Holgersens rejse, arr. Horne Pensionistforening 

12. kl. 09.25: Jagt med gule ærter, mødested Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 

14. kl. 14.00:  Om arbejdet på optagelseshjem, arr. Horne Pensionistforening 

21. kl. 14.00: Birgit Gade med sang og musik, arr. Horne Pensionistforening 

28. kl. 14.00: Præst om arbejde i Etiopien, arr. Horne Pensionistforening 

Marts: 

02. kl. 09.00: Skak i Horne hallen 

02. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

07. kl. 14.00: Bodil Dibbern med sang og musik, arr. Horne Pensionistforening 

14. kl. 14.00: Generalforsamling i Horne Pensionistforening 

April: 

06. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

Maj: 

14.-15. kl. 10.00: BH og Lingeri på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

Juni: 

18.-19. kl. 10.00: BH og Lingeri på Horne Skole, arr. Aftenskolen 

Det sker……… 
AKTIVITETSKALENDER 2021   
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Børn og unge kan spille badminton 
Til alle jer der har lyst til at spille ungdomsbadminton.  
Der er opstart  

mandag den 27. september fra kl. 17.30 18.30. 
Det er for alle børn og unge fra 2. klasse og opefter. 
Vi har den fornøjelse at kunne præsentere Carsten Bøttcher som cheftræner til alle jer, der 
har lyst til at spille. Carsten har overtalt Esben Svane til at hjælp lidt, når tiden er til det. 
Carsten vil gerne have en til to mere, som har tid og lyst til at hjælpe nogle mandage i det-
te tidsrum.  
Kunne du tænke dig at være hjælpetræner til ungdomsbadminton, så kontakt venligst Car-
sten, Anita Hansen eller Svend Jensen.Så kan vi aftale nærmere. 
 
Med venlig hilsen 
Formand for HIF Svend Jensen 

Billedaften på Hornelund 

Efter et års coronapause er Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv klar med en stak 

billeder og historier. 

De bliver præsenteret for alle interesserede onsdag den 27. oktober klokken 19. 

Denne gang er det overordnede tema “før og nu” med plads til andre billeder, men ho-

vedparten vil vise, hvordan bygninger og miljøer tog sig ud i “gamle” dage, og hvordan 

det ser ud nu. 

Der bliver lagt op til dialog, så deltagerne kan kommentere billederne undervejs og ger-

ne tilføre historierne nye oplysninger.  Og så er der også kaffe. 

Skak i hallen 
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille skak? Så kom i Horne Hallen den 1. tirsdag i 
de seks vintermåneder fra kl. 09.00 til 12.00. 
Vi spiller skak den 5. oktober, 2. november, 7. december i 2021 samt den 4. januar, 2. 
februar og 2. marts i 2022. 
Vel mødt 

Jes Jensen 

GENERALFORSAMLING I HORNE STØTTEFORENING 
D. 26 oktober kl. 19.00 i Horne Hallen 

Dagsorden iflg. Vedtægter. 
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16 okt. 
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HØSTFEST 2021 

Lørdag den 9. oktober 2021 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.  
Entréprisen 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.  

 
SE HØSTFEST MENUER SIDE 12-13 

Sangaftener på Hornelund kl. 19 
 
Datoer for sangaftener i 2021/2022 er følgende onsdage: 
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 

 Hornelunds 
Venner 
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Pensionisterne kan atter mødes 
Efter et år uden aktiviteter er Horne Pensionistforening klar til en sæson med 21 arrange-
menter på programmet, og dertil kommer bowling i Varde Fritidscenter hver torsdag. 
Rigmor Jensen, Outrup, lægger ud den 4. oktober med at fortælle om ældrerådet i Varde 
Kommune, og derefter går det slag i slag vekslende med beretninger, sang og musik. Anni 
Mathiasen, Vejen, fortæller om vejen til Christiansborg, mens Leo Skåning fortæller om sin 
barndom på Vesterbro. Den tidligere kommunaldirektør Max Kruse leverer både sang og 
ord om genforeningen. Inden juleafslutningen med Anne Marie Uhre har pensionistforenin-
gen en overraskelse på programmet. 
 
Efter jul er der blandt andet en cykeltur fra Esbjerg til Prag, Niels Holgersens vidunderlige 
rejse og en præsts arbejde i Etiopien på programmet. Der er også en del sang og musik, 
blandt andet med Ziva, med Birgit Gade og med Bodil Dibbern, inden det hele slutter med 
generalforsamlingen den 14. marts.  

Møderne er fra klokken 14 til 16, hvorefter der er kortspil i  

en times tid for de, der har lyst. 

 

 

 

 Hornelunds 
Venner 

HUSK HØSTFEST 

for sognets pensionister  

 i HorneHallens mødelokale 

onsdag den 22.  sept. 2021 kl. 18.00. 

      
 Ny chance for madskole 

Nåede du det ikke i sommerferien, så er chancen her igen. 
 
Vi holder 3 dages madskole i efterårsferien- mandag, tirsdag og onsdag fra 18.-20. 
oktober. Tilmelding fra 15. september på madskoler.dk. 
                                                              
                                                              4H i Horne 



9 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 



10 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Julemarked på Hornelund  
fredag den 26. november kl. 14.00 

Kom og gør en god handel! 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag. 

Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage,                               
som kan købes for 25 kr. 

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 opstil-

lede bord. Hornelunds Venner er til stede torsdag den 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. 

      

Snerydning  

Vigtig information 
til borgerne i Horne by og Bjerremose, der benytter sig af           

snerydningsordningen. 
 

I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i Horne by og Bjerremose.  
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales  

  senest 20. oktober 2021 

Der vil være mulighed for at indbetale i Dagli’Brugsen onsdag den 13. oktober  
fra kl. 15.30 til 16.30. 

 
På grund af det store administrative arbejde, der er med snerydningsordningen,  

så er det tvingende nødvendigt, at der betales rettidigt!!!  
 

De, der betaler til tiden, vil selvfølgelig komme med fra starten. 
 

De, der ikke betaler til tiden, kommer først med fra den 3. januar 2022. 
Der vil IKKE kunne dispenseres fra dette. 

                                        Sogneforeningen 

 Hornelunds 
Venner 
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Fællesspisning i hallen 
Snart starter gymnastikken igen, og det samme gør fællesspisningen... 

 

 
 
 
 
 
 
Spisningen foregår i tidsrummet fra kl. 16.45 – 18.30. 
Tilmelding meget gerne senest mandag aften på en sms til mig på 25138696 
Prisen er 60,- kr. 
Børn under 12 år halv pris 
 
Jeg glæder mig til at se jer alle igen til nogle hyggelige 
onsdage i cafeteriet 
Ulla Lindvig,  Horne hallen 

Onsdag den 29. sept.    Lasagne og let salat  
Onsdag den 06. okt.      Frikadeller, kartofler og persille sovs 
Onsdag den 13. okt.      Pizza  
Onsdag den 20. okt.      Efterårsferie 
Onsdag den 27. okt.      Madpandekager og let salat 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

BANKO i Horne Hallen starter op igen…. 
Alle restriktioner omkring covid19 er nu endelig borte. 

Så derfor starter vi op med det ugentlige BANKO spil i Hallen. 

Alle er så hjertelig velkommen og gevinsterne store… 
Kom og vær med til at generere økonomisk støtte til hele Horne sogn. 

På gensyn. 
Støtteforeningen 

Hver torsdag kl. 19.00 

FØRSTE GANG D. 7. OKT 
DENNE AFTEN ER DER GRATIS KAFFE OG KAGE SERVERET OG LEVERET 

AF HALLENS CAFETERIA OG ULLA 
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

HØST FEST MENU 
Horne hallens cafeteria tilbyder 

 

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 

 
Baileys chokolade cheesecake 

Citron roulade 
Daim islagkage 

Friturestegte æbler i øldej med creme 
 

Bestilling senest tirsdag den 5 okt. på en sms til 25138696 
 

Ulla 

Horne hallens cafeteria 

Ndr. Bounumvej 11 

6870 Ølgod 

Tlf. 75241233 

Fax 75241083 
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HORNE AUTOVÆRKSTED 
Kirkebakken 8 

6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

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 
 

mailto:Hornekro@hotmail.com
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Fællesspisning i forbindelse med REVYEN den 6. nov. 
 

Fra kl. 18 serverer jeg mørbradgryde med ris og en let salat 
Pris: 75,- kr. (børn under 12 år – halv pris) 

 
Billetter kan købes i cafeteriet eller bestilles på en sms 25138696 

senest tirsdag de. 2. nov. 
Håber vi ses til endnu en revy (denne gang live) 

 
Ulla  

Horne hallens cafeteria 

 
 

Lørdag d. 6. november er der atter REVY i Horne Hallen. 
Vi glæder os til at byde jer allesamen indenfor i den    
store hal, til den store scene og uden restriktioner.                             

Der vil ej heller være restriktioner på revynumrene, så 
kom endelig med til en skøn aften - det kan jo være du 

ellers går glip af et nummer om dig selv eller naboen …! 

 
D. 6. november kl. 19.30 

 
På vegne af HIF og Revyholdet 2021 
Randi B. Lund og Simon A. Burkarl 
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Aftenskolen tilbyder: 
 
Her er et par kurser, som ikke nåede at komme med i programmet, men som bestemt er 
værd at deltage i. Ta’ desuden et kig i vores omdelte program. Vi sidder klar til at modta-
ge din tilmelding. 
 
Førstehjælpskursus 
v/ Kenneth Pedersen, kører til dagligt Ambulance og Akutlægebil i Esbjerg 
Dette kursus indeholder hjertemassage + hjertestarter 

- Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en 

voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guide-
lines for basal genoplivning.  

- Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har frem-

medlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. 

- Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælp. 

Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og der gives Førstehjælpsbevis gældende 
i 2 år. Kurset er på 4 timer og koster 475,-kr pr deltager. Mindst 8 deltager, max 16 
 
Tirsdag d. 23. nov. kl. 18.30 - 21.30 Horne skole, Mælkevejen 1, 6800 Varde 
 
Buksekursus 
v/Marianne Veje 
Weekenden d. 22-23. januar kl. 9.00 – 15 begge dage samt et opfølgende kursus lørdag 
d. 5. februar kl. 10 – 14.  
Kurset foregår på Horne skole, Mælkevejen 1, 6800 Varde. 
 
Mere info senere, men sæt gerne et kryds i kalenderen. 
 
Vel mødt 
 
Horne, Thorstrup og Tistrup Aftenskole  
v/ Henriette 31 95 42 69 eller henrietteoghajse@gmail.com 

 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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   HALLOWEEN 

 

4H julemarked på Horne skole 
Lørdag d. 27. november fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
Vi har adventskranse, kalenderlys og dekorationer, 

pynt til kirkegården, Strikkede nisser, græskar, rødbeder og syltetøj, 
julesmåkager, pebernødder og klejner. 

Marinus sørger for kaffe og nybagte vafler. 
Kom og gør en god handel og støt Horne 4H. 

OHHHHH lørdag den 23. 
oktober klokken10.00 i Fæl-

leshaverne      OHHHHHH 

Hvis du tør komme 

Send sms til 

24818463 senest              

den 17. oktober 

Ohhhhh 

Hilsen 

Horne 4H 

ohhhhhh 

Vi skal lave græskar lygter, (husk værktøj) 
Vi skal drikke drageblod, med afhugget hånd,                                       

spise edderkop boller og bladan kage. 
 

Giftige sager, ikke for sarte maver. 
Hvis du overlever og er udklædt er der måske en præ-

mie til dig . . .  
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Hvad skal præmien bruges på? 
Med kåringen som årets landsby i Varde Kommune fulgte 10.000 kr. Inden torvedagen 
kunne alle komme med forslag til, hvad præmien kunne bruges på. Vi modtog rigtig man-

ge gode og velbeskrevne forslag – mange tak for det!   

Vi udvalgte følgende seks forslag, som repræsenterer de fleste aldersgrupper: Cykelba-
ne til børn, tarzanbane i Vikingelunden, bane til løbehjul og skateboard, bane til padel 
tennis, agility bane samt et café-område under halvtaget ved Brugsen. 
På torvedagen kunne alle stemme på det forslag, som de bedst kunne lide ved at putte 
en farverig perle i et glas. Der blev stemt på alle forslagene, men tarzanbanen og café-
området løb med sejren. 
Hvad skal der ske nu? 
Vi håber, at vi både kan lave en tarzanbane og et mindre café-område ved Brugsen for 
pengene, men for at det kan lade sig gøre, har vi brug for DIN hjælp. 
Hvis du har lyst til at sætte dit præg på tarzanbanen (herunder) eller café-området, (se 
næste side) kan du møde op på næste visionsmøde tirsdag den 21. september kl. 19 i 
mødelokalet i Horne Hallen, hvor vi danner to arbejdsgrupper. 
Hvis du har lyst til at hjælpe, men ikke kan deltage i mødet, kan du sende en sms til An-
ne Mette Bøttcher på 22 99 13 60 med dit navn, hvilket af de to projekter du vil hjælpe 
med, og hvad du vil hjælpe med (planlægning, etablering, osv.). 

Vi glæder os til at se jer/høre fra jer!   
Anne Mette Bøttcher & Silke de Groot 

På vegne af Vision Horne 2030 
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Horne 
Tømrerforretning ApS 

Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde 

Tlf. 75260214 

*      BOLIGBYGGERI  
*      INDUSTRIBYGGERI 
*      LANDBRUGSBYGGERI 
*      FRITIDSHUSE 
*      REPARATIONSARBEJDE 
*      PROJEKTERING AF BYGGERI 

TILSLUTTET 

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

Menighedsmøde: 
Menighedsrådet inviterer til det årlige menighedsmøde kl. 11.30 den 26. september 
2021 på Horne Kro – efter Høstgudstjenesten, hvor der er lejlighed til at høre om menig-
hedsrådets arbejde. Der vil blive fortalt om det forgangne år og planer for de kommende 

år. Menighedsrådet er vært med smørrebrød og en øl eller vand.  
 

Lørdagsdåb: 
Husk at der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet. Næste gang er 2. okto-

ber.2021 kl. 11.00. Husk at der er tilmelding til dåben en måned før. 
 

Salmesangsaften: 
I samarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup afholder vi samlesangsaften i Tistrup den 

29. september kl. 19.00. 
 

Højskoledagen: 
Husk Højskoledagen, med to foredrag, lørdag den 30. oktober 2021 i Tistrup Hallen.  

Tilmelding fremgår andetsteds i Horne Posten. 
Højskoledag er en dag med inspirerende og underholdende foredrag og sang fra Højsko-

lesangbogen. En Højskoledag er et forsøg på at videreføre højskoletankens idé om en 
borgerskole for livet - som giver et indspark om mange forskellige emner, der giver rum til 

refleksion.  
 

Kirkekaffe: 
Der vil igen være kirkekaffe den 1. søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl.10.30 

 
Julekoncert: 

Menighedsrådet inviterer igen i år til julekoncert. Koncerten er den 5. december kl.15.                       
I Horne kirke. 

 
Husk: 

Gudstjeneste tider og arrangementer kan findes i Horne Posten, på Horne-Varde.dk og på 
Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen). 
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Ny bestyrelse i Horne Gymnastik og Fitness 
Efter mange år i bestyrelsen er Lene Jensen gået på ”pension”. Men 
inden hun aftrådte som formand, gav hun årets beretning til general-
forsamling den 19. maj. Hanne Burkarl stillede, ligesom Lene, heller 
ikke til genvalg. Der skal lyde en kæmpe tak og en anerkendelse fra 
den nye bestyrelse til Lene og Hanne for deres imponerende arbejde. 
Vi har stor respekt for det, I har opnået for foreningen, og vi er klar over, at det er nogle 
meget store sko, vi skal udfylde.  
På generalforsamlingen var der for første gang i mange år kampvalg. Der var mange, der 
stillede op til bestyrelsen, hvorfor det skulle afgøres med afstemning. 
Efter generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse og konstituerede sig med ny for-
mand, Niels Wølch Frederiksmose, samt tre nye bestyrelsesmedlemmer, Dana Levsen, 
Lone Munk-Guldager og Stefan Logi Grimsson. Derudover sidder et par erfarne veteraner, 
Berit Henneberg Gram, Maria Høgager Ladekjær og Jesper Johannesen også i bestyrel-
sen. 
Corona havde udskudt mange ting; herunder generalforsamlinger. Vi var derfor lidt bagud 
med nogle af de faste bestyrelsesopgaver. Første prioritet var programmet for foreningens 
gymnastikhold og andre aktiviteter. Vi har et ønske om at øge antallet af medlemmer og 
har derfor lavet en række ændringer. Aldersgrænsen for både dans og gymnastik er derfor 
udvidet, således at flere kan have mulighed for at være med. Vi har derfor også satset på 
at have flere trænere i år for at kunne differentiere træningen. 
Vores fitnesscenter trængte også til en omgang. Noget af det første, vi gik i gang med 
efter sommerferien, var derfor at flytte rundt i fitness og give den en ordentlig ”makeover”. 
Resultatet er mere plads til core- og cardioøvelser, samt et mere moderne udseende til 
fitnesscenteret. Vi er ikke helt i mål endnu, men det sidste nye er et flot nyt anlæg, som 
allerede er taget godt i brug. 
På den digitale front sker der også noget nyt. Vi er blevet mere aktive på Facebook, som vi 
i større grad vil benytte til nyheder, aktiviteter og konkurrencer. Som noget nyt er vi også 
overgået til et nyt medlemssystem: Memberlink. Her skulle det være nemmere at booke 
hold, komme ind i fitness og betale kontingent. Vi er bekendte med, at systemet har voldt 
udfordringer i opstartsfasen, men kan berette at appen nu fungerer, som den skal.  
Vi er som bestyrelse meget optaget af at være servicemindede. Derfor har vi en bøn til 
alle: Hvis I har forslag eller ønsker til aktiviteter, så tøv ikke med at kontakte os.  
Vi ser frem til et år fyldt med aktiviteter, træning og 
opvisninger, og vi håber at I vil støtte op om og 
bruge foreningen. 

Med venlig hilsen 

Horne gymnastik og fitness bestyrelse 
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Kontakt HHST Udviklingsråd 

Formand :   

Anton Peder Nørgård Nielsen   

Ølgodvej 89, 6800 Varde.  Mobil: 2179 7978 

Mail: antonpedernielsen@outlook.com 

        - du kan også finde Horne på                                               

 
 
 
 
Til højre demonstreres der ”Jumping” på 
Torvedagen og herunder er der gang i 
makeoveren i fitness lokalet... 
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Brugsuddeleren hedder nu Alex 
Den 31. august havde Søren Dinesen sidste ar-
bejdsdag i Dagli’brugsen i Horne, og siden den 1. 
september har Alex Pagård, 22 år, været ny ud-
deler i brugsen. 
Han arbejdede i den sidste uge i august sammen 
med Søren og fik derfor en introduktion til butik, 
kunder og medarbejdere, inden han selv skulle 
stå med ansvaret og være leder for 14 medarbej-
dere.  
- Det er en rigtig god butik, og jeg har fået en fin 
modtagelse af både kunder og medarbejdere, så 
jeg ser frem til at være uddeler. Jeg er sikker på, 
at jeg vil trives i jobbet, siger Alex Pagård, der i 
sommer havde nogle hektiske dage. Han blev 
færdig med sin trainee-uddannelse, købte hus i 
Varde og fik tilbudt jobbet som uddeler i Horne i 
samme uge.- Det er sådan et tilbud, man ikke 
siger nej til. Alex Pagård, der stammer fra Kvong og derfor på forhånd kender en del til 
Horne, har været leder af tørvarerafdelingen i Superbrugsen i Nørre Nebel - alle de føde-
varer, der ikke skal på køl. Afdelingen er med en omsætning på 33 millioner kroner cirka 
tre gange gå stor som Dagli’brugsen i Horne. 
- Der var nok at se til i Nørre Nebel, og det skal der nok også blive i Horne. Her er andre 
opgaver, jeg skal tage mig af som uddeler, og jeg går da hele tiden og overvejer, hvordan 
jeg kan optimere butikken, siger Alex Pagård, der efter et toårigt efterskoleophold ikke 
rigtig vidste, hvad han skulle. Hans mor sagde, at han skulle på handelsskolen, så det 
gjorde han. For fem år siden 
begyndte han så i brugsen i 
Nørre Nebel, og handelslivet 
er lige noget for ham. Det 
ligger da også til familien. 
Hans mor er souschef i Sup-
gerbrugsen i Nørre Nebel, 
hans søster er leder af fersk-
varerafdelingen i Kvickly i 
Middelfart, og desuden er en 
kusine og en faster i butik. 
- Jo, der bliver snakket meget 
handelsliv, når vi mødes, 
siger Alex, der bruger fritiden 
på at spille golf og følge EfBs 
fodboldhold. 

Alex Pagård glæder sig over at have 
overtaget en veldreven brugs med en 
flok dygtige medarbejdere. 

Alex Pagård har stort mod på at give sig i kast med          
opgaverne i Horne, og han har fokus på at tilbyde kunderne 
en attraktiv butik. 
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7.30 - 19.45 

 
 
 
 
 
                
 
 
 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage fra  

 

   Horne   - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

  Fisk på bordet 
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads  

hver onsdag fra kl. 17.00-17.30. 

  BRUGSENS DAGTILBUD: 

 

Mandag: COOP flerkorns rugbrød 950 gr. 10 kr. 

Tirsdag:  20 % på alt ost. 

Onsdag:  10 stk. frugt 18 kr. 

Torsdag: 1 nybagt rugbrød i skiver og 1 franskbrød fra Ølgod Bageren 30 kr. 

Fredag og lørdag: Stor pose Haribo slik til 30,-  

Søndag: 1 stk. COOP pizza (dybfrost) 12 kr. 
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OK-manden var med på torvedagen  
OK-manden var på torvedagen 2021, 
og han beretter, at der var mange hen-
vendelser i hans stand, og at der blev 
solgt 12 nye kort, hvilket han og Horne 
IF er utrolig glade for. Han fortæller 
også, at han har fået ændret 4 kort, så 
de nu støtter Horne IF. 
Det blev jo som bekendt til kr. 
22.930,67 støttekroner til Horne IF for 
perioden 2020-2021 fra OK, og det er vi 
utrolig glade for. Samarbejdet fortsæt-
ter også for sæsonen 2021-2022. Stor 
tak til alle, som har tegnet kort ved OK, 
og som har valgt at støtte Horne IF. 
Der bliver arrangeret 2 eftermiddage i 
løbet af efteråret, hvor OK-manden vil 
være at finde i Horne Brugs, hvor han 
vil guide i brug af app og tegne nye 
kort.  
For Horne Idrætsforening – Dora Harck 

Tak for hjælpen 
Horne Idrætspark fik igen tilbudt en mulighed for lidt ekstra indtjening ved at hjælpe til ved 
Esbjerg Festuge. I løbet af fire aftener, hvor vi hjalp til i ølbar og madboder, fik vi skrabet 
ca. 16.000 kr. ind. 

 Tusind tak for hjælpen skal lyde til de frivillige, som ofrede noget af deres fritid på det. Vi 

har brugt beløbet på at indkøbe nye vippedyr til vores legeområde 
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Jeg kom fra en by med mange lyde. Min bil var ikke støjfri og færgerne endnu mindre. 
Tværs over landet rumlede jeg og landede i min indkørsel på Porsevej en sen sommeraf-
ten med nedrullede sideruder. Læseren kan vel forestille sig den larmende stilhed, der slog 
mig i møde, da jeg slukkede motoren. Kun fuglene afbrød ivrigt stilheden, men som det er 
med fugle, så fremhæver de mere end forstyrrer den totale oplevelse af fred, man kan få 
sådan en sommeraften. “Hjemme” tænkte jeg! Og det havde jeg nok egentligt aldrig tænkt 

på den måde før. 

Jeg skal indrømme, at der gik nogle år, sikkert forlænget af en travl hverdag med arbejde 
og 4 børn, inden jeg rigtigt forstod betydningen af at være landet i et af “De små Samfund”. 
Men jeg trøster mig med, at de, som er født og opvokset her, måske heller ikke helt forstår 
det. Forskellen på en barndom med 40 familier i samme hus og et med 400 meter til nær-
meste nabo. Forskellen på et børneliv med en skolegård, hvor solen aldrig når ned, og et 
med udsigt til en eng med køer. Forskellen på at kende næsten ingen og at kende næsten 

alle.  

Jeg tror på, at mine 4 børn er kommet godt i vej, bl.a. som et resultat af en opvækst i et 
trygt miljø med grønt til øjnene, højt til loftet og mennesker, der vil hinanden det godt. Det 

er det, vores landsbyer kan, og det er i den grad værd at passe på. 

Det var også et godt udgangspunkt for en tilværelse som selvstændig, skal jeg hilse og 
sige! Det mindre hasarderede liv i de små samfund giver ro til at udvikle sig. Selvom jeg 
kom til Vestjylland for at tage arbejde, blev det alligevel til yderligere 24 år som selvstæn-

dig. 

Jeg bliver 62 på valgdagen og søger vælgernes gunst til en 3. periode som medlem af 
Varde Kommunes byråd. Nu har jeg jo lige “lært det”, og selvom jeg har været med til me-
get, er der stadigvæk et par ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre for både De små Sam-

fund og for kommunen som helhed. 

Jeg håber i hvert fald på at få chancen for endnu en periode med fokus på De små Sam-
fund. Vi har så meget, vi skal passe på, og som kan være svært at forstå for dem, der al-

drig har prøvet det.  

Mvh. Stig Leerbeck, byrådsmedlem (V), Horne 

Jeg tænker tilbage på 1992, da jeg for sidste gang    
drejede nøglen om i mit daværende firma i Ballerup, for 
at køre den lange vej i min gamle benzin-sluger, ad  
motorveje og via færgerne Halsskov-Knudshoved til mit 
nye hjem i Horne, hvor Conny og mine 2 børn var blevet 
installeret 4 uger tidligere. 

Præsentation af kandidat til kommunalvalget 16/11 

Vejen til Vestjylland 
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Seneste nyt fra HUBI 
Fra alle i HUBI lyder der et stort TAK for en rigtig dejlig torvedag. Vi er meget taknemmeli-
ge for, at så mange kiggede forbi vores stand og ville støtte os. Vi har indsamlet 5.560 kr., 
hvoraf knap 3.000 kr. er indsamlet gennem salg af passive medlemskaber. Du kan stadig 
nå at købe et passivt medlemskab ved at indbetale 100 kr. pr. husstand til mobilepaynum-
mer BOX50981 eller reg. nr. 7045 og kontonr. 1373826. Medlemskabet gælder i 1 år. 
Som noget nyt afholder vi et arrangement for børnegrupperne fra 2016 og 2019, så børne-
ne og forældrene kan lære hinanden at kende inden henholdsvis børnehave- og skolestart. 
Alle børn og forældre fra disse to årgange er velkomne, også selvom de ikke skal gå i bør-
nehave eller skole i Horne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 13. november 

- det bliver rigtig sjovt!   

Vi er desuden gået i gang med dette års julekalender. Alle børn, der går i dagpleje, vugge-
stue, børnehave eller skole i Horne, vil blive fotograferet i slutningen af september. Vi mel-
der en dato ud på vores Facebook-side snarest. 

Sensommerhilsner fra alle i HUBI 

 
 
 
 
 
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   

Anne Mette Bøttcher, Line Frank Andresen, Line Madsen, Lone Munk-Guldager,        
Maja Elise Lillelund Nymark, Martin La Cour Vendelbo, Mette Egsgaard Nielsen,       
Serena Reffs Kristensen & Silke Regina Maria de Groot 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Alle låse blev låst op 
 
Tak for en vellykket TORVEDAG. Den var lidt anderledes, da kåringen af HORNE 
som ”Årets Landsby” i Varde Kommune var en del af arrangementet.                     
Det var dejligt at se så mange mennesker.  
 
Vi siger tak til alle de frivillige hjælpere. Uden dem ingen TORVEDAG.  
Sæt kryds i kalendere den. 20. august 2022. Musik og gadetog er bestilt.  
 

         

        1.Dan Petsch -   2.Viggo Dinesen -   3.Vivi Strømgård -   4.Sonja L. Hansen 

5. Henning Haaning -   6.Flemming Guldager -   7.Jan Stig -   8.Ejvind Larsen 

 

Torvedagsudvalget 

Mads G. / Kjeld P.  

Vi har også vinderne af nøglespillet : 

TORVEDAG 

2021 
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Fru Vestkær har lidt af hvert 
 

I 2017 var Heidi Riis Hansen-Vestkær klar 
til at slå dørene op til sin butik på gården i 
Vestkær ved Ølgod. En staldlænge til 
hendes mands fødehjem var indrettet 
med hylder og borde fyldt med delikates-
ser, tøj, wellness-ting, brugskunst. 
- Ja, alt hvad der hører til en gårdbutik, 
som jeg gerne vil have den. Jeg fik på et 
tidspunkt købt lidt for mange varer hjem, 
så vi har nu inddraget et ekstra rum.   

Butikken er dermed på 120 kvadratmeter, fortæller Heidi Riis Hansen-Vestkær, der for-
uden masser af varer til gavebrug og til egen forkælelse også har kalkmaling på hylden. 
- Det er fantastisk nemt at bruge, og det giver et flot ydre, Hvis jeg kun skulle have to kate-
gorier i min butik, skulle det være delikatesser og kalkmaling. 
 
Hun har åbent året rundt og er stort set altid selv i butikken, men har dog et par hjælpere 
at trække på, hvis det skulle blive nødvendigt.  
- Jeg har altid drømt om at få min egen gårdbutik. Jeg er uddannet hos Inspiration og ar-
bejdede i genbrug i fem år. Da det blev flyttet, blev jeg fyret, og tanken om gårdbutikken 
rykkede tættere på. Da jeg arbejdede hos 
en bager i Skjern, fulgte jeg sideløbende et 
iværksætterkursus, så jeg kunne åbne min 
egen butik. Jeg køber det, jeg godt selv 
kan lide, og det, jeg tror, er oppe i tiden, og 
lidt hen ad vejen finder jeg så ud af, hvor 
jeg skal drosle ned, og hvor jeg skal skale-
re op. 

 

Heidi Riis Hansen-Vestkær tager foruden 

enkelt-kunder også imod foreninger og 

diverse klubber til både en aften i butikken 

eller til ginsmagning. Hun arbejder også på 

at lave en workshop i efteråret med kalk-

maling. 
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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. 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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Vi udfører havearbejde, handyman opgaver, skadedyrsbekæmpelse og 
har maskiner til udlejning. 

Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper,             
boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til. 

Se os på www.sanatit.dk 

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

                                                                                                                  

Mobil : 
Karl 

26209096  

Mobil : 
Brian 

21820340 

Næste deadline d. 30. okt.  

http://www.sanatit.dk
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Et skønt lokalsamfund 

 

Vi er en lille familie, der består af John-
ny på 29 år, Rebekka på 28 år, og vo-
res lille søn Oliver på knap 3 måneder. 
Derudover har vi også vores hund 
Melvin og en kat Ole. I 2019 valgte vi 
at blive gift i Horne kirke, hvor vores 
søn også lige er blevet døbt. 
Til dagligt arbejder Johnny som smed i 
Varde, og Rebekka er frisør i Skjern.  
I vores fritid går vi meget i vores skøn-
ne have, og Johnny bruger meget tid i 
sit værksted. 
 
At det lige blev i Bjerremose, vi skulle 
bo, er lidt en tilfældighed, men Johnnys 
bror og familie bor her også, hans mor 
bor i Tistrup og hans far i Ølgod, så̊ vi 
må sige, at vi bor lige i midten. 
Rebekka er oprindeligt fra Haderslev, 
så vi nyder at have Johnnys familie tæt på. Vi havde kigget efter hus et par år, og da vi 
så Bjerremosevej 7 i 2017, var vi ikke i tvivl om, at her skulle vi bo. Johnny havde en 
drøm om et værksted, og vi ønskede begge et hus, der ikke krævede den helt store re-
novering. At der så̊ var en masse skønne naboer, var et kæmpe plus. Vi sætter stor pris 
på, at man hilser på hinanden og kan tage en snak over hækken. Fællesskabet er kom-
met til at betyde meget for os.  
I Bjerremose har vi også tradition for at samles om foråret for at sætte vores eget skilt 
op, og om efteråret tager vi det ned igen, og så hygger vi med rundstykker og snak 
hjemme i vores lille gildesal.  
Hver sommer, bliver der også holdt det, vi kalder flækfest, som er en skøn tradition, hvor 
alle vi naboer spiser og fester sammen. Det er altid en hyggelig aften, man ikke vil gå 
glip af. 
 
Vi synes, at Horne er en dejlig by, hvor der sker en masse både for store og for små. Vi 
deltager gerne i de forskellige arrangementer med stor glæde. Vi bruger også begge 
fitnesscenteret, Johnny med de andre nabomænd og Rebekka på hold om mandagen.  
 
Vi er glade for at det er her, vores søn skal vokse op. 
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Fejring af Horne som årets lokale 
landsby 
Flagene vajede smukt i sommersolen lørdag 
den 21. august, hvor fejringen af Horne som 
årets landsby i Varde Kommune fandt sted på 
den traditionsrige torvedag. Torvet sprudlede 
af boder og glade mennesker i alle aldre, 
mens Varde Garden spillede op til den festlige 
lejlighed. 
 
Efter Varde Gardens indtog på torvet, holdt 
Vardes borgmester, Erik Buhl, tale, hvor han 
bl.a. sagde: ”Vi kan annoncere nok så me-
get for at tiltrække nye borgere til vores 
landsbyer, men det, der virker bedst, er, 
når landsbyerne selv viser, at deres by er 
verdens bedste sted at bo”, hvorefter han 
lagde vægt på, at Horne er en landsby, der 
tager ansvar for egen udvikling. Og det 
stærke fællesskab var heller ikke til at tage 
fejl af, for, som borgmesteren sluttede talen 
af med at sige: ”når jeg står her på torvet i 
Horne i dag, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg 
står i centrum af Varde Kommune”.  
 
Derudover fik repræsentanter fra Vision Horne 
2030 overrakt 10.000 kr. og en messing plade. 
Dagen sluttede af med helstegt pattegris og 
livemusik på kroen, hvor mange blev og feste-
de videre. 
Vi takker for en rigtig dejlig fejring af Hor-
nes nye titel. Det var en fornøjelse at se så 
mange glade mennesker hygge sig i hinandens 
selskab, og endnu en gang bekræftes vi i, at 
Horne kan noget helt specielt – at Horne er Var-
de Kommunes centrum. 
 
Silke de Groot & Heidi Wølch Frederiksmose 

På vegne af Vision Horne 2030 
Flere foto side 48 
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-på Torvedagen 2021 
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Horne Sogneforening står for en ræk-
ke aktiviteter, som borgerne er gode 

til at bakke op om, og det glæder sogneforeningens formand, Keld Jochumsen, sig over, 
men han ærgrer sig over, at samme opbakning ikke er til stede, når det kommer til med-
lemsantallet. Således er kun 46 procent af borgerne medlem af foreningen. 
234 borgere i 503 husstande er medlemmer. Det er et fald på 25 siden sidste år. Det er et 
problem, som vi skal have gjort noget ved, sagde Keld J. på generalforsamlingen. 
I ord og billeder berettede han om et udvidet år med mange aktiviteter, flere af dem med 
udgangspunkt i udviklingsplanen. Trekanten ved Hornelund-Kirkebakken har fået nyt flag, 
Vikingelunden er fornyet for en million kroner, i 2020 blev der uddelt 22 velkomstpakker og 
otte babypakker, mens der indtil 1. september i år er uddelt 15 velkomstpakker og 18 ba-
bypakker, og 160 af 228 husejere i Horne og Bjerremose var med i snerydningsordningen. 
Endelig kunne formanden oplyse, at retssagen vedrørende smedeforretningen er beram-
met til november. 
– Hvis der ikke sker noget til den tid, må vi have Varde Kommune på banen. Vi kan ikke 
være det hjørne bekendt sagde formanden. 
Eva Plauborg fremlagde regnskabet, der viste et overskud på knap 28.000 kr. 
Tre medlemmer var på valg, Keld Jochumsen, Else Jochumsen og Kurt Burkarl, og de 
blev alle klappet ind til en ny periode, og det samme gjorde suppleanterne Carsten Han-
sen og John Kristiansen samt revisor Eva Guldager. 

 
Efter generalforsamlingen fortalte Per Jespersgård om 
arbejdet med en ny vikingesti med et forløb på begge 
sider af Gunderup Bæk, mens Annemette Bøtcher for-
talte om Vision 2030, hvis vigtigste mission er at få 
fortalt de gode historier, at få talt sognet op i stedet for 
ned og derigennem få udvikling. 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Sogneforeningen søger medlemmer 
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På nye oplevelser i det vestjyske 

Nok bor vi i Vestjylland, men det er stadig muligt at få nye oplevelser i det vestjyske. Det vil 

de 51 deltagere i Horne Pensionistforenings udflugt gerne skrive under på. Få kendte på 

forhånd Hellig Kors Kloster i Lem, bygget i årene 1957-1990, og endnu færre kendte til VW 

Retro Museum i Ulfborg, hvor Sussi og Carsten Andersen ikke blot har samlet nogle flotte 

og sjældne VWere med hver sin historie, men også en masse butikker med varer fra delta-

gernes barndom. Det var i sandhed en tur ned ad Memory Lane, som fik snakken i gang. 

Besøget på landets eneste hornvarefabrik i Bøvlingbjerg med en 200-årig gammel historie 

var ukendt land for alle, som dels så råmaterialet, kohorn fra Afrika, og dels det færdige 

resultat i form af skeer, knive, skohorn og diverse smykker. Flere kom da også hjem med 

armringe, saltskeer og smøreknive i horn. 

Turen hjemad gik 

over Thorsminde 

med et kaffestop i 

høj sol i sportsfi-

skercentret på hav-

nen i Hvide Sande 

til Horne Kro, hvor 

flæskesteg med det 

hele ventede. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Næste deadline d. 30. okt.  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Gå-fællesskabet går stadig godt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hver tirsdag kl. 09.00 mødes en flok mennesker ved krokethuset på Horne Stadion for i 
fællesskab at gå en tur. 
Alle kan være med. Der er ingen tilmelding, og der er ingen krav om at møde op hver 
gang. De, der er mødt frem klokken 9, går en tur sammen. Der er to ture - en tur på cirka 
fem kilometer svarende til en times gang og en kortere tur på cirka en halv time, eller hvad 
man nu bliver enige om. 
Det er DGI Sydvest og Varde Kommune, der har taget initiativ til gå-fællesskaberne, og 
langt de flest byer er med i projektet, som blev sat i værk for at give borgere på 60+ mulig-
hed for at få sig rørt uden at skulle melde sig ind i en forening. 
I Horne er langt de fleste deltagere over 60 år, men alle, der har lyst til at være med, kan 
bare dukke op. Der er garanti for god motion, masser af frisk luft og en hyggelig snak, og 
for tilflyttere er der en god chance for at lære sognet og nogle af dets beboere bedre at 
kende, da der som regel er mere end 20 med på de to ture. 
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Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

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

 

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 

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

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved    

Brugsen sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

mailto:hephorne@gmail.com
mailto:as@farmorsunivers.dk
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DAN EL A S 

www.dan el.dk 
DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 

2021 
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SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

  
 

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? 
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Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

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

og si. Resten kan du købe hos mig.  

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

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

Tjek udvalget løbende. 
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..OBS..            
VEDRØRENDE SKÆRMEN 

VED BRUGSEN 
Materiale til opslag               

skal mailes til        

infotv@horne-varde.dk 
 

I liggende  
A-4 format 

Glem ikke  
at støtte de  
sponsorer  
der støtter  

HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

 horne-varde.dk                     
horne-tistrup-skolerne.dk     

hornesognearkiv.dk             
issuu.com/arkiv                    

arkiv.dk                                

Hornes officielle hjemmeside. 
Skolesammenslutningen Horne-Tistrup.  
Sognearkivets officielle hjemmeside. 
Sognearkivets lokalhistoriske publikationer. 
Arkivalier og billeder fra danske sognearkiver. 

NYTTIGE  

www LINK´s 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

Horneposten deadline 2021 

 
379   Deadline 30. oktober  Udkommer 13. november 

        - du kan også finde Horne på                                               

mailto:horneposten@gmail.com
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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 

 

 

August: 
 

300 kr.  nr. 341, 
200 kr.  nr.   48, 438, 
100 kr.  nr. 678, 648, 628,  
  50 kr.  nr. 615, 301, 594, 137, 157, 181, 121, 625, 544, 153,
 650, 375, 465,   99, 305, 124, 569, 259, 558, 240, 101,
 543, 195, 597, 587, 160,   96, 510, 300, 376,   53, 194,
 610, 267, 226, 459, 390, 
 

Ovenstående var næstsidste trækning på røde kort. Sidste trækning kommer i næste 
nummer af Horne Posten. 
I oktober vil vore sælgere igen komme rundt og sælge nye kort gældende for et år. Et 
kort koster 100 kr. for 12 trækninger. Tag godt imod dem. 

      Udvalget 

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 

mailto:hephorne@gmail.com
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SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   

  

 

                       

 

 

 

 

 

KIRKETIDER  2021 

Søndag 19. sept.  

Søndag 26. sept.  

Søndag 03. okt. 

Søndag 10. okt. 

Søndag 17. okt. 

Søndag 24. okt. 

Søndag 31. okt. 

Ingen  

10.30 Høstgudstj. 

09.00                     

10.30                     

09.00  

Ingen 

10.30                     

            

 

17. søndag efter Trinitatis  

18. søndag efter Trinitatis  

19. søndag efter Trinitatis  

 

21. søndag efter Trinitatis  

22. søndag efter Trinitatis  

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

(v. Marianne Holst Larsen)  

Horne Kirke 
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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  


