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nov. 2021

Nu lysner det - måske

Måske er borgernes ønske om at få ryddet den gamle smedegrund
på Gunderupvej i sigte. Sagen blev behandlet ved byretten i Esbjerg
den 2. november, og dommeren slog fast, at Mads Arildsen havde
handlet i god tro, da han var ved at sælge grunden til Horne Sogneforening med henblik på nedrivning. Dermed blev det samtidig slået
fast, at den mand, der efter branden købte værksted og bolig, ikke
havde overholdt købsaftalen, men han har nu 14 dage til at anke
byrettens dom til landsretten. Sker det, kan det trække i langdrag
med at få fjernet brandtomten. Bliver dommen ikke anket, kan borgerne til gengæld glæde sig til, at mere end tre år med et nedbrændt værksted måske nærmer sig sin afslutning. Efter den 16.
november er vi alle lidt klogere på fremtiden for byens sorte plet.
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Det sker………
AKTIVITETSKALENDER 2021
November:
12. kl. 15-18: 4H inviterer til julemandens værksted på skolen
16. kl. 08-20: Kommunalvalg på Horne Kro
16. kl. 14.00: Om Peer Gynt musik og sang, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening
17. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Idrætspark
22. kl. 14.00: Morten Thaysen, præst i Varde, Hornelund, arr. Horne Pensionistforening
23. Kl. 18.30: Julearrangement på Horne Kro, arr. Familie og Fritid
23. kl. 18.00: Førstehjælpskursus på Horne Skole, arr. Aftenskolen
24. kl. 09.00: Barselsbrunch i hallens mødelokale, arr. Horne Idrætspark
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. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Idrætspark
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
03. kl. 17.00: 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
08. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Idrætspark
10. kl. 15.30: Juletræsfest med luciaoptog i kirken, juletræ og spisning i hallen
11. kl. 18.00: Julefrokost på Horne Kro
13. kl. 14.00: Juleafslutning med sang og oplæsning, Hornelund, arr. Horne Pensionistf.
15. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Idrætspark
19. kl. 15.00: Juleoptog med Varde Garden, arr. Horne Sogneforening
22. kl. 16.45: Fællesspisning i hallen, arr. Horne Idrætspark
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Det sker………
AKTIVITETSKALENDER 2022
Januar:
04. kl. 09.00: Skak i Horne hallen
05. kl. 18.00: Vævning, arr. Aftenskolen
05. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
06. kl. 15.00: Knipling på Horne Skole, arr. Aftenskolen
06. Kl. 18.00: Ryg og stabilitetshold, arr. Aftenskolen
06. kl. 18.30: Knipling på Horne Skole, arr. Aftenskolen
08. kl. 10-12: 4H tager i Esbjerg Skøjtehal
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
11. kl. 19.40: Gospel, arr. Aftenskolen
17. kl. 14.00: Else Juhl om demens, Horne Pensionistforening
22.-23. 9-15: Buksekursus på Horne Skole, arr. Aftenskolen
22. kl. 23.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
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
08. kl. 19.00: Foredrag med Marianne Holst Larsen, arr. Horne Menighedsråd
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
22. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Sogneforening på Horne Kro
26. kl. 23.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
28. kl. 14.00: Præst om arbejde i Etiopien, arr. Horne Pensionistforening
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Det sker………
AKTIVITETSKALENDER 2022
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
30. kl. 23.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
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

Brug aktivitetskalenderen
når du planlægger et arrangement...

Kontakt HHST Udviklingsråd
Formand :
Anton Peder Nørgård Nielsen
Ølgodvej 89, 6800 Varde. Mobil: 2179 7978
Mail: antonpedernielsen@outlook.com
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Generalforsamling i Horne IF
Som tidligere skrevet i Horne Posten afholder Horne Idrætsforening
generalforsamling

onsdag den 24. november kl. 19.00 i Horne Hallen.
Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til de gældende vedtægter.

Har I nogle forslag, I ønsker drøftet på generalforsamlingen,
er I velkommen til at skrive til HIF.
Der vil være lidt godt til ganen.
Vel mødt alle sammen.
Med venlig hilsen
HIF´s hovedbestyrelse

TRO DET ELLER EJ…..
MEN VI ER BEGYNDT AT TÆNKE PÅ JULEN –
SÅ RESERVER DATOEN NU.
GOD MAD OG JULEMARKED.
TIRSDAG den 23. NOVEMBER KL. 18.30
TAGES DER HUL PÅ JULERIET.
Familie og Fritid vil gerne invitere jer/dig til en hyggeaften på Horne kro.
Der bliver serveret en dejlig menu, som Jeanette har tryllet frem, og der vil være julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel.
Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i boderne, vil der være amerikansk lotteri med mange flotte gevinster.
Pris for mad:
For medlemmer: 100,- kr.
For ikke - medlemmer: 130,- kr.
Tilmeld dig til denne aften nu, mens du husker det eller senest den 16. november til
Ruth Jensen på mail: jensen.egehave@bbsyd.dk eller på mobil nr. 30260878 efter kl.
17.00.
Vi glæder os til at se jer alle.
Familie og Fritid.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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HORNE SOGNEFORENING – GENERALFORSAMLING
Horne Sogneforening afholder generalforsamling
tirsdag den 22. februar 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

Juleoptog i Horne
Søndag den 19. december kl. 15.00
Kom til juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen.
Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen.
Varde Garden slutter af med julemusik ved Hornelund Plejecenter.
Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn.
Vel mødt.
Horne Sogneforening

Sangaftener på Hornelund kl. 19
Datoer for sangaftener i 2021/2022 er følgende onsdage:
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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Horne Kro
Stor julefrokost
lørdag den 11. december kl. 18.00
SupriZe Duo spiller hele aftenen.
Vi serverer vores store julebuffet.
Pris: kr. 325,00
Vi glæder os til at se jer til en fantastisk
aften.
Jeanette og René Cassøe

BRUGSEN ER I JULEHUMØR
Hvis ikke du allerede har downloadet
COOP’s app eller liket os på Facebook
så skal du skynde dig at få det gjort. Fra d. 1.-24. december vil der hver dag være super
gode tilbud, så husk at kigge ind i din Dagli’Brugsen.
Alle medlemmer kan forudbestille og betale en Cherry Valley and på 3200g til 89,95kr.
Bestillingen skal afgives i Brugsen senest d. 9. december.
Anden skal hentes i Brugsen d. 13. december. Herefter vil prisen være 140 kr.
Til alle børn: Kom og hæng din julesok op i Brugsen. Julemanden
kommer hver dag fra d. 1.-24. december og lægger lidt julegodter i din sok.
Du er velkommen til at tømme din sok hver dag.
Brugsen holder åbent året rundt kl. 7.30-19.45, dog undtaget:

24. dec.:
25. dec.:
31. dec.:
1. jan.:

kl. 7.30 - 14
kl. 7.30 - 18
kl. 7.30 - 16
kl. 12 - 18
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NYTÅRSKUR FOR ALLE
1. januar 2022 fra kl. 17 – 19 i Horne Hallen
Stuvet hvidkål eller kartofler med persillesovs og frikadeller 50,-kr.
Ingen tilmelding – kom og ønsk hinanden et Godt Nytår.
Vel mødt Horne Idrætspark.

4H skal på tur
Der vil være mulighed for, at hele familien kan lege Bambi på glat is

lørdag d. 8. januar fra 10.00 til 12.00
i Esbjerg skøjtehal. Det bliver så festligt.
Der kan lejes skøjter på stedet. Invitation følger.

Hilsen 4H i Horne

Fællesspisning
Onsdag d. 10. nov.
Onsdag d. 17. nov.
Onsdag d. 24. nov.
Onsdag d. 1. dec.
Onsdag d. 8. dec.
Onsdag d. 15. dec.
Onsdag d. 22. dec.

Byg selv burger m pommes
Boller i karry
INGEN FÆLLESSPISNING
Tarteletter med høns i asparges
Hotdog
Indonesisk kylling med ris
Risengrød og æbleskiver

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
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Barsels brunch
med lidt julestemning
Onsdag d. 24. nov. kl. 9.00 i Horne hallens mødelokale
Der serveres en lille brunch for 120,- kr.
Vores zoneterapeut Gunhild Lauridsen vil være til stede og gi´
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 mandag d. 22. november
Ulla Lindvig
Horne hallens cafeteria

Julefrokost i Horne 4H
Fredag d. 3. dec. kl. 17.00
på Dejgårdvej 12

Julefrokost for hele familien
Vi hjælper hinanden med at tilberede et gastronomisk
lækkert måltid, og vi hygger, synger, danser om juletræet og får julegave.
I medbringer selv tallerkener, glas, bestik, kopper og drikkevarer.
Pris for ikke medlemmer er 50,00 kr. og for medlemmer 1 kr.
Der må fyres sjove indslag af under festen.
Tilmelding senest d. 27. november til jmpoulsen@bbsyd.dk eller sms til 24818463.
Det er vigtig at melde til i god tid, så jeg kan fordele, hvem der laver hvad, og for
at vide, hvor mange julegaver, jeg skal købe.
Håber at se rigtig mange til en julehyggelig familieaften i 4H.
Julehilsner fra Horne 4H.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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INFORMATIONSMØDE FOR DAGLI BRUGSEN Horne
Vi har glæder os til at kunne invitere til informationsmøde igen.
Kroen står for en lækker anretning, så spred ordet, vi håber på stor tilslutning som altid.
Hvor og hvornår?

Mandag d. 15. november
Horne Kro
Kl. 19:00

Billetter til mødet skal afhentes i Dagli Brugsen i Horne.
Vi vil meget gerne have din tilmelding så hurtigt som muligt, hellere i dag end i morgen,
og allersenest d. 13/11.
Mangler du stadig at blive tilmeldt sms-ordningen, hvor du jævnlig får ekstra gode tilbud
via sms, skal du skrive: DB 3297 og sende til 1400. Det koster alm. sms-takst.

TUSIND TAK til alle jer kunder som trofast bakker op om vores
arrangementer og handler i Brugsen.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår
Alex, personalet og butiksrådet.

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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 opstillede bord.
Hornelunds Venner er til stede torsdag den 25. november om eftermiddagen.
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.
Vi vil gerne sige tusind tak for opbakningen omkring tegning og salg af medlemskort for sæsonen 2021/2022. Hornelunds Venner er meget taknemmelige for denne
støtte, og skulle der være nogen, der gerne vil være medlem, kan man altid henvende sig til formand Svend Bruun eller ved et af vore arrangementer.

Hornelunds
Venner

Ndr. Bounumvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 75241233
Fax 75241083

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Aftenskolen tilbyder:
Førstehjælp tirsdag d. 23. nov. kl. 18.00 – 21.30
Vævning opstart onsdag d. 5. jan. kl. 18.00 – 20.45
Knipling opstart torsdag d. 6. jan. kl. 15.00 – 17.45 eller 18.30 – 21.15
Ryg og stabilitetsholdet opstart torsdag d. 6. jan kl. 18.00 – 19.30
Vild m/dans opstart søndag d. 9. jan. Begyndere kl. 18.00 – 19.15 og øvede kl. 19.30 –
20.45
Gospel opstart tirsdag d. 11. jan. kl. 19.40 – 21.20

Spørgsmål eller tilmelding til Henriette 3195 4269 / henrietteoghajse@gmail.com
Vi venter på dig
Horne-Thorstrup og Tistrup Aftenskole ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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.

”Velkommen i Horne.
Her står vi sammen - Her hygger vi sammen”
Vi vil gerne invitere alle borgere i Horne by og Sogn - nye tilkomne som ”gamle” borgere
– børn, unge som ældre - til en hyggelig søndag formiddag i Horne Hallen.
Vi håber, du og din familie ser dette arrangement som værdifuldt og yderst relevant og
derfor har lyst til at deltage.
Vi har sammensat et program sammen med vores foreninger og institutioner, som giver
mulighed for
At få hilst på hinanden - nye som gamle borgere.
At lære Horne at kende
At få et indblik i, hvad Horne kan tilbyde dig/jer af muligheder
At styrke fællesskabet i Horne.
At få en hyggelig formiddag sammen
Arrangementet finder sted den
16. januar 2022 kl. 9.30 – 13.00
med udgangspunkt fra Horne Hallen.
Dagen slutter af med lidt mad i hallen.
Arrangementet er gratis.
Hver husstand vil få en personlig invitation i december måned, og vi
ser frem til stor deltagelse
Hilsen Styregruppen v/ Ulla Lindvig, Berit Gram, Else Jochumsen,
Merete Bonnen Jensen og Lene Jensen
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Seneste nyt fra HUBI
Kom i julestemning med dette års julekalender fra HUBI. Vi har siden sidst arbejdet på
vores julekalender, hvilket indebærer, at der skal tages billeder af alle børn, findes sponsorer og sælges annoncer samt selve opsætningen heraf.
Henriette har igen i år taget de skønneste julefotos af alle børn, der går i dagpleje, vuggestue, børnehave og skole i Horne. Vi har fået sponsoreret rigtig mange gode præmier,
som du kan vinde allerede fra seks skrabede juletræer. Der er gevinst på hver 19. julekalender og dermed rigtig gode chancer for at vinde.
Alle børn har fået udleveret julekalendere, som de kan sælge i byen, til familie, osv. for
25 kr. pr. stk. Overskuddet fra salg af julekalendere går ubeskåret til HUBI og kommer
dermed alle børn og unge i Horne sogn til gode. Vi håber, at mange har lyst til at købe
en og gerne flere julekalendere. Hvis du har spørgsmål eller vil købe en julekalender,
kan du kontakte Serena Kristensen på 60 24 74 59.
Vi har siden sidst også planlagt børnegruppearrangementer for årgang ’16 og ’19.
Dette kan du læse mere om og se billeder fra på vores Facebook-side og i næste nummer af Horneposten.
Julehilsner fra alle i HUBI

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Nyt fra Horne Gymnastik og Fitness
Godt i gang og med stor tilslutning
Vi er kommet godt i gang med sæsonen, og der er en stor
tilslutning til de mange hold, vi udbyder. Særligt børneholdene
er vokset i størrelse. Instruktørerne oplever engagerede og
lærelystne børn, som hygger sig på tværs. I år er der flere
familier fra Horne opland, som også benytter foreningens
tilbud. Det er vi rigtig glade for.
Nyt i fitness
Vi er kommet i mål med første face-lift i vores fitness. Væggene har fået nye farver,
redskaberne er blevet organiseret, og vi har sikret mere gulvplads, så der kan laves
coreøvelser og udstrækning.
Vi er i gang med at kigge på en række nye maskiner og har interviewet forskellige
grupper af brugere af fitness. Der er mange ønsker, og vi samler sammen til en generel ønskeliste og håber, at vi snart kan få noget nyt, spændende udstyr hjem.
Er du ikke bruger af Fitness, fordi vi mangler lige netop DEN DER maskine, så kontakt
os og fortæl, hvad du ønsker, så tager vi det med på listen.
Fitness skal være for alle, og der skal være maskiner til alle – vi ønsker inspiration til
hvilke maskiner, der mangler.
Memberlink
Vi har i år fået et nyt medlemssystem til at styre døråbning, hold, kalender og kontingenter. Der har været lidt børnesygdomme, men vi kan nu meddele, at systemet fungerer. Vi er i god kontakt med Memberlink, og vi oplever, at når vi har ønsker til forbedringer, så sker de så snart, vi kontakter dem.
Oplever I derfor som medlemmer udfordringer, så kontakt os endelig. Vi vil anbefale, at
man benytter appen: Memberlink, hvor man kan se hvilke hold, man er tilmeldt, kalenderaktiviteter, og man kan med et tryk åbne de døre, man har adgang til.
Vi ser frem til en ”normal” sæson uden coronarestriktioner og glæder os til forårets
opvisninger.
Med venlig hilsen
HGF’s bestyrelse

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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HORNE 4H TAKKER

Tusind tak til alle, der gav en hånd med, deres arbejdskraft i fælleshaverne, julemarkedet, for skænkede gevinster til vores bankospil eller kolde kontanter.
Det lunede alt sammen.
SDR. MALLE MASKINSTATION
BOUNUM MASKINSTATION A/S
DAGLI`BRUGSEN HORNE
HORNE TØMRERFORRETNING APS / STARK ØLGOD
HORNE IDRÆTSPARK`S CAFETERIE
TISTRUP – BOUNUM SMEDE OG MASKINFORRETNING
NATUR MÆLK TINGLEV
MALLE SKROT v/ Erik Hessellund.
FOTOGRAF Benedikte Hessellund
FARMORS UNIVERS v/ Anette Stald.
MEKANIKER Rasmus Holm Madsen
10-20-30 v/ Andrea Kristensen Henne Strand.
HORNE KRO v/ Jeanette og Rene Cassøe.
MÆLKEVEJENS ZONETERAPI v/ Gunhild Lauridsen.
TUPPERVARE v/ Dorit Kristensen
GF HAVEMØBLER OG DESIGN v/Frederik Lauridsen
FODPLEJEN i HORNE v/Linda Møller.
CONELIAS BIKS v/ Corrie V.d.Veen
L.N.MULTISERVISE v/ Lars Nørgaard.
RADIO/TV GÅRDEN Tistrup
Horne 4H ønsker alle en

Glædelig Jul samt et Godt Nytår,
Med tak for det gamle.
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REVYEN 2021
For første gang nogensinde sad jeg nede blandt alle de andre rigtig gode publikummer til
revyen, og det gjorde slet ikke noget, jeg morede mig faktisk igennem hele aftenen.
Måske er jeg lidt inhabil, men jeg vil alligevel godt rose hele holdet for en rigtig god revy.
Småfejl hist og pist men pyt med det når de på en sjov måde bliver reddet i land igen.
Jeg ved hvor hårdt og til tider bøvlet det kan være at kreere en revy, det lykkedes for holdet i år, og heldigvis for det. Godt klaret.
En pensioneret revymand og far var på samme tid både glad, underholdt og stolt.
Tak for det.

Fodplejen lukker
Efter mange overvejelser gennem længere tid har jeg besluttet
at lukke min lille fodplejeklinik
”Fodplejen i Horne”.
Coronaen kom, som gjorde, at klinikken måtte lukke ned fra december 2020 til april
2021, hvilket gav mig tid til at mærke efter.
Derfor er beslutningen taget og klinikken lukker

d. 28. februar 2022.

Evt. gældende gavekort skal derfor anvendes inden.

Tusind tak til alle jer trofaste kunder gennem snart 6 år.
”Fodplejen i Horne”
Linda Møller

Fodplejen i
Horne
En fodbehandling
er sund for krop
og sjæl.
Fødderne skal
bære dig
gennem hele
livet.
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Menighedsrådene i Horne, Tistrup, Hodde og Thorstrup - har gennemført en
vellykket højskoledag i Tistrup Hallen.
300 tilhørere blev underholdt af TV2s
Mellemøst-korrespondent Steffen Jensen og skuespilleren Bodil Jørgensen,
der greb publikum med henholdsvis historier fra fronten og fra livet som skuespiller og som en kendt person.
Vi Ses i 2022. De fire vestjyske sogne.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Årets konfirmander blev samlet
Coronarestriktionerne betød, at årets konfirmation blev udsat til september. Til gengæld
blev restriktionerne lempet så meget, at den oprindelige konfirmation planlagt til at foregå i
to hold blev ændret, så alle konfirmander blev konfirmeret samtidig.

Konfirmanderne er:
Forrest fv. Anna Skødeberg Hjørngaard, Emma Høeberg Balzarsen,
Julie Hansen, Laura Lund Hansen, Hannah Kaalø Echers.
Bagest fv. sognepræst Finn Pedersen, Phillip Welling,
Mille Sønderskov Jørgensen, Camilla Lyhne Kristensen, Noah Olesen Rahbek
Møller, Christian Skytte Terkildsen, Tobias Søndergaard Nørskov.

Foto: Benedikte Hessellund.

- du kan også finde Horne på
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Troværdighed og engagement
Jeg har ikke glemt mine mærkesager. De kan læses på min hjemmeside. Men jeg
har tilladt mig også at fokusere på kerneværdier. Det kan lyde lidt højtragende,
men det siger måske mere om, hvad vælgerne kan forvente af mig.

Troværdighed
Jeg har en oplevelse af at være privilegeret. Hvor andre kandidater lever under konstant pres for at skaffe netop deres by mest muligt, så oplever jeg en udbredt forståelse
for, at løsninger ikke kun kan gælde mit eget lille sogn, men må kunne finde anvendelse over hele kommunen.
Det er en opbakning, der giver mulighed for at holde fast i nogle grundlæggende principper og dermed signalere troværdighed.
Når vi sidder ved forhandlingsbordet, er troværdighed politisk kapital. Uden den kan
man ikke være sikker på at blive lyttet til.

Engagement
At blive rørt og berørt, vred, irriteret, glad og begejstret. Det driver mig til at finde nye
veje og nye løsninger. Når vi politikere i bedste mening vedtager et og så opdager, at
virkeligheden viser noget andet. Dét kan starte mit engagement. Hvordan sikrer, vi at
de gode intentioner også bliver til gode handlinger på trods af uhensigtsmæssig lovgivning, bureaukrati, vanetænkning og alle de andre sten på den politiske vej?
Man må gerne lade sig rive med, både ved forhandlingsbordet og i debatten!
Politiske værdier kan være svære at leve op til, og jeg kan
kun love, at jeg vil gøre et hæderligt forsøg. Om vælgerne
tror på mig afgøres på valgdagen!
Mvh. Stig Leerbeck, byrådsmedlem (V), Horne
NB: På min hjemmeside ligger et omfattende arkiv
over mine læserbreve og indlæg fra byrådssalen.

www.stigleerbeck.dk

Mød op og stem
tirsdag d.16. november
Horne Kro
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Horne-elever sang for på dansk
Da folkeskolerne i Varde
Kommune markerede
“Spil dansk-ugen” med
fællessang, var Horne
Skole i centrum.
Eleverne 3.-4. klasse
sang i musiklokalet på
skolen, og deres sang
blev livestreamet til kommunens øvrige skoler,
hvor eleverne sang med
til den musik, som lærere
fra Musik- og Billedskolen
leverede i Horne.
Der var otte sange på programmet, blandt andet Kim Larsens “Køb bananer”, fodboldsangen “Re-sepp-ten” og Andreas Odbjergs “I morgen er der også en dag”.
Tovholder på projektet, Julie Wieland fra Musikskolen, sang for, spillede klaver og fortalte
om sangene, som hun sammen med kollegaer havde udvalgt.
- Når vi er på Horne Skole, skyldes det, at det går lidt på skift mellem skolerne. Tidligere
mødtes alle elever på en skole til fællessang, men det satte corona en stopper for. Derfor
gik vi i stedet over til streaming, og det gør vi også i år, da coronaen stadig spøger, siger
Julie Wieland og synes det er helt naturligt, at vi en uge om året hylder de danske komponister.
- Der er så meget dejlig dansk musik.
På Horne Skole har 34eren øvet sig flittigt på sangene under ledelse af Ulla Bruun og Helle
Bruun, og de er ikke spor nervøse for udfaldet.
- Vi har nogle rigtig gode sangere og nogle gode børn i 34eren, siger Ulla Bruun.
I et andet lokale sad resten af Horne Skole og så på deres kammerater og sang med. Taget
lettede næsten, da de sang “Vi er røde, vi er hvide”, og de sendte mange klapsalver mod
skærmen med forsangerne.
Blandt dem var Andreas og Emilie, begge 10 år.
De var enige om, at “Re-sepp-ten”, var den bedste.
- Det var rigtig sjovt at være med. Vi har øvet os
rigtig meget, siger Emilie. Andreas håber, at han
senere kan se sig selv på skærmen. - Det var
nogle gode sange. De var ikke så svære at synge,
siger han.
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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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Næsten nye tilflyttere er omgivet af gode naboer og heste
I 2015 var vi på jagt efter en lille ejendom, hvor der var plads til heste. Vi havde kigget
på flere i området, og helt tilfældigt en dag, hvor vi kørte forbi Ølgodvej 23, så vi ”til
salg”- skiltet og besluttede at køre ind og kigge.
Vi forelskede os straks i ejendommen, selv om der skulle laves en masse, før vi kunne
flytte ind. Efter en kort forhandling over et par kaffepunch, så fik vi nøglerne til ejendommen den 15. november 2015.
Vi er et ungt par – Karina på 37 og Matthew på 43.
Karina studerer til dagligt til socialrådgiver i Esbjerg og har ved siden af studiet været
omsorgshjælper på Samstyrken i Varde indtil januar 2021, da afdelingen lukkede.
Matthew er uddannet tømrer i England og havde kun boet i Danmark i kort tid, før vi
mødte hinanden i sommeren 2015. Tingene går stærkt, for kun efter få måneders dating,
flytter Matt ind hos mig i en lejlighed i Varde. Han får job hos en lokal tømrervirksomhed,
men i november kommer han ud for en arbejdsskade, og får skadet sin ryg, men efter
flere operationer er det stadig ikke lykkedes at fikse ryggen. Trods mange smerter vil
Matt dog ikke opgive håbet om at komme i arbejde igen, så i 2018 starter han på uddannelsen som bygningskonstruktør, men må kaste håndklædet i ringen i januar 2021 pga.
smerter, så hvad fremtiden bringer for Matt er stadig uvis.
For os var 2015 et meget
kaotisk år, for ikke nok med
at vi køber ejendom, og Matt
får en arbejdsskade, så finder vi ud af, at min mor har
uhelbredelig kræft i hjernen.
Indtil 2015 sejlede jeg hos
DFDS som stewardesse,
men tog plejeorlov for at kunne passe min mor hjemme
på Ølgodvej.
Det var en sej kamp, men
min mor tabte desværre
kampen i maj 2016.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Vi havde kun boet i Stundsig i ganske få måneder, da min mor døde, og på daværende
tidspunkt havde vi ikke mødt alle naboerne endnu, men jeg husker dagen, hvor min mor
skulle begraves. Alle i hele Stundsig havde flaget på halvt, og det gjorde et meget stort
indtryk på os, og det er vi dybt taknemmelige for. Vi har sidenhen fundet ud af, hvor stort
et sammenhold, der er herude. Der bliver samlet ind til runde fødselsdage og alle flager,
når der er noget, der skal fejres. Der bliver arrangeret sommerfester, Sankt Hans og
julehygge i december. Uanset hvilken retning vi kigger, så ved vi, at der altid er en hjælpende hånd klar, hvis vi har brug for hjælp. En lille by med et stort sammenhold.
Nu skal det hele ikke være en trist fortælling, så vil fortælle om min store passion –
heste.
Jeg overtog nogle få heste fra min
mor, og jeg havde selv et par stykker,
så Matt og jeg besluttede os for, at vi
ville fortsætte min mors avlsarbejde
og starte et stutteri. Vi avler knabstruppere – ellers som de fleste kender racen for – Pippi Langstrømpeheste.
Vi startede med ca. 10
knabstruppere og lavede et par føl i
2016 og 2017. Men efterspørgslen på
en hest, som skiller sig ud med både
farve og sind, har gjort, at antallet af
knabstruppere stiger stille og roligt hver år. I år har vi 35 heste i stalden og venter 17 føl i
2021. Så i dag kan vi faktisk kalde os Danmarks største knabstrupperstutteri. De fleste
af vores heste sælges til udlandet, og vi har solgt til købere over hele verden f.eks. USA,
Sydafrika, Australien, Mexico m.fl.
Men det er ikke kun udenlandske købere, som nyder hestene. Naboernes børn og børnebørn kommer gerne om sommeren og får rideture, og alle nyder det, både hestene og
børnene. Vores dør er altid åben til en snak om heste eller bare en kop kaffe.
Vi har helt sikkert fundet vores drømmebolig, og som en ekstra bonus fået de bedste
naboer. Vi har kun haft positive oplevelser fra Stundsig/Horne, og dette har vi fortalt til
venner og familie. I 2018 fik vi lokket Matts forældre til at flytte fra Lolland til Hindsig,
hvor de har købt et hus. Vi håber på mange gode stunder med familier, venner og naboer i Stundsig.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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SÅ ER DER ALTSÅ VALG IGEN….
På tirsdag d. 16. november skal vi nok engang vælge en flok mennesker ind i Varde byråd.
Stemmerne fra vælgerne i Horne er lige så vigtige som fra andre steder i kommunen, men
for os der bor her er det ikke ligegyldig hvem der skal bestemme og beslutte. Politisk er
det sådan set ligegyldig hvem eller hvad man stemmer på, det vigtigste for ”os herude” er
at vi har en medborger siddende ved det bord hvor beslutningerne bliver taget, især de
beslutninger der vedrører Horne og Hornes mulighed for fortsat eksistens og udvikling.
Stig Leerbeck har efterhånden fået en del erfaring med byrådsarbejdet og selvom Horne
lige nu ser ud til at ”blomstre” og at dette hovedsagelig skyldes stor lokal engagement men
også at der er kommet en tro på, at de ting der gør Horne til et godt sted at bo og være,
ser ud til at forblive. Stig Leerbeck har en stor andel i at vi føler os lidt mere ”sikker” , han
har gjort sit til at vi ikke er blevet overset i byrådet. Så uanset politisk observans, så tænk
lidt over hvor vigtig det er at ha en Horneborger siddende ved det bord hvor beslutningerne om kommunens og i særdeleshed Hornes fremtid og udvikling bliver truffet.
Kurt B.

Husk at stemme
tirsdag d.16. november på
Horne Kro
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Næste deadline d. 22. jan.
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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. 22. jan.

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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BANKOSPILLET ER I GANG IGEN, MEN…………
Det ugentlige bankospil i Horne Hallen er igen kommet i gang efter coronalukningen.
Ved opstarten var der nogle helt nye på forskellige poster som medhjælpere, dog mangler
vi endnu flere der vil hjælpe om torsdagen. Der er jo et helt naturlig frafald, men desværre
er der ikke en naturlig tilgang af hjælpere, dette skal der gøres noget ved, og jo før jo bedre. De forskellige medlemsforeninger er igennem årene gang på gang blevet bedt om at
finde nogle der har lyst til at hjælpe, dette har dog ikke resulteret i ret mange nye og det er
ved at være et halvstort stort problem. Hvis ikke det lykkes med at finde nye, så kan det
ugentlige bankospil komme i fare for at måtte stoppe permanent…!
De forskellige foreninger skal derfor anmodes, venligt men bestemt, om at granske medlemsskaren for nye der har lyst til at være med på medhjælperholdet, de skal forklare deres medlemmer den rigtige sammenhæng mellem det ugentlig bankospil og de økonomiske gevinster det genererer til netop deres forening, deres medlemmer skal forstå at det
ikke har noget at gøre med om man kan lide at spille banko, men det har noget at gøre
med at man ved at gøre en frivillig indsats så er med til at skaffe penge til den forening
som man nu er medlem af.
Nok kører bankospillet med de medhjælpere der er til rådighed lige nu, men dette kan ikke
fortsætte hvis der skal drives rovdrift på de frivillige der er tilbage. Selvom der er vanskeligt, så forsøger vi lige nu at planlægge således at de fleste kun skal være der hver anden
torsdag men det er sårbart hvis en eller to bliver syge eller det der er værre.
Mit budskab til de forskellige foreninger er at der skal findes så mange som det er mulig,
jo før jo bedre og nogle som vil gøre en stabil frivillig indsats på baggrund af det jeg nævnte tidligere.

Jo flere vi er, jo mindre tid skal vi hver især afsætte..!
Venlig hilsen på vegne af Støtteforeningens bestyrelse
Kurt Burkarl
Støtteforeningen består af:
Horne Idrætsforening
Horne Idrætspark
Horne Sogneforening
Horne Gymnastik og Fitness
Horne 4H klub.
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HORNELUND
1920 og 2020

horneposten@gmail.com
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Gys og slik i stride strømme
Det bedste ved Halloween er at skære græskar og at rasle for at få slik.
Gry, 12 år, er ikke i tvivl om, at halloween
kan noget helt særligt, og hun og hendes
klassekammerater i 56eren på Horne skole
hygger sig med at lave uhyggelige lokaler
til deres mindre kammerater, som kommer
fra SFOen efter masser af gys og gyselige
kager i Myretuen.
Det hele startede for et år siden, da hele
sognet blev opfordret til at pynte op med
udskårne græskar, skeletter, uhyggelige
lyde og andet, der kunne give de besøgende en gysende oplevelse.
Den opfordring blev fulgt af mange.
- Og så må vi nok erkende, at vi er gået lidt
halloween-amok i år. Både børn og forældre har virkelig taget halloween til sig, så
det er ikke kun børnene der har bidraget,
siger Vivi Strømgaard Hvid fra Myretuen.
Halloween-amok er ingen overdrivelse.
Hele Myretuen er et stort spøgelseshus
med gys i alle hjørner. I kælderen går børn
og forældre med en lommelygte mellem skeletter, knogler og flagermus og støder ind i en
kuffert, som får de mindste børn til at skrige.
Ovenpå er der blodige drikke og lækre kager med pynt, som havde forældrene deltaget i
”Den store Bagedyst”. Hjernevindingerne lå til offentligt skue i Daniel og mor Biancas kage,
som blev kåret som den mest gyselige.
Og så var der endnu mere gys på skolen, hvor der var oplæsning af skrækkelige historier
og baner, som de store havde hygget sig med at gøre så gruopvækkende som muligt. Og
det var lykkedes.
- Det bedste ved halloween er at være klædt ud, siger Zean, 8 år, og klædt ud som et spøgelse for en dag.
Vampyren Kasper, 7 år, er glad for sit kostume.
- Men det bedste er nu, at vi får en masse slik.
Og der var slik i stride strømme i hele den weekend, da Horne var omdannet til et sandt
Halloweenland med masser af gruopvækkende oplevelser i aftenmørket i Vikingelunden
og udklædte børn på gader og stræder.
Se foto næste side...
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Næste deadline d. 22. jan.
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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

- du kan også finde Horne på

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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Horne
Tømrerforretning ApS

..OBS..
VEDRØRENDE SKÆRMEN
VED BRUGSEN
Materiale til opslag
skal mailes til

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

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

Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.
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HORNE AUTOVÆRKSTED
Kirkebakken 8
6800 Varde
61 33 54 39
Rasmus Holm Madsen

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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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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Horneposten deadline 2022

380
381
382
383
384
385

Deadline 22. januar
Deadline 26. februar
Deadline 30. april
Deadline 23. juli
Deadline 3. september
Deadline 29. oktober

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

Udkommer 4. februar
Udkommer 12. marts
Udkommer 13. maj
Udkommer 6. august
Udkommer 17. september
Udkommer 12. november

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef

Redaktionen på Horneposten
Ønsker alle læsere - sponsorer foreninger og bidragydere
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

NYTTIGE
www LINK´s

horne-varde.dk
horne-tistrup-skolerne.dk
hornesognearkiv.dk
issuu.com/arkiv
arkiv.dk

Glem ikke
at støtte de
sponsorer
der støtter
HORNEPOSTEN

Hornes officielle hjemmeside.
Skolesammenslutningen Horne-Tistrup.
Sognearkivets officielle hjemmeside.
Sognearkivets lokalhistoriske publikationer.
Arkivalier og billeder fra danske sognearkiver.
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil
Udtrukne numre på røde kort
September:
300 kr.
200 kr.
100 kr.
50 kr.

nr.
nr.
nr.
nr.
459,
325,
186,

111,
575,
225,
28,
570,
460,
199,

516,
189,
409,
682,
224,
132,

431,
255, 380, 84, 654, 135,
8, 106, 85,
364, 699, 264, 635, 166, 469, 271, 140,
127, 144, 383, 642, 350, 29, 568, 389,
240, 32

Ovenstående var sidste trækning på røde kort
Første trækning på hvide kort var ikke klar ved deadline, men kommer i næste nr. af
Horne Posten

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
Horne Kirke
Søndag 14. nov.
Søndag 21. nov.
Søndag 28. nov.
Søndag 05. dec.
Søndag 12. dec.
Søndag 19. dec.
Fredag 24. dec.
Lørdag 25. dec.
Søndag 26. dec.
Lørdag 01. jan.

19.30 (v. Lars Bom)
Ingen
10.30
Ingen
09.00 (v. Lars Bom)
Ingen
14.00
09.00
Ingen
14.00

Sognepræst Finn Pedersen,
Graver Kristen Krog,
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

24. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Nytårsdag

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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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

