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Broerne over bækken er klar
To nye broer er klar
til at føre borgerne
over bækken dels
ved rensningsanlægget og dels nedenfor Simonsens
ejendom. Placeringen af dem venter
bare på, at føret
tillader arbejdet. Det samme gør etableringen af en befæstet sti fra
Vikingelunden over engen bag Klokkedoj til nummer 28. Endvidere er
Frederik Lauridsen gået i gang med at fabrikere en estrade til de mest
fugtige strækninger langs bækken. Vikingestien i en forbedret og udvidet udgave vil således for alvor blive synlig, når vejret tillader det, så
gruppen bag stiprojektet “be´r bare guderne om godt vejr” og satser
stadig på en indvielse i juni i år.
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Brug aktivitetskalenderen næste side,
når du planlægger et arrangement...
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AKTIVITETSKALENDER 2022
Februar:
04. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Jagtforening på Horne Kro
05. kl. 10.00: Buksekursus opfølgning, arr. Aftenskolen
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
22. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Sogneforening på Horne Kro
25. kl. 10.00: Babysalmesang i Tistrup Kirke, arr. organist og menighedsråd
26.
: MGP-fest i Horne Hallen
28. kl. 19.00: Generalforsamling i Familie og Fritid i Horne Skoles natur-teknik
26. kl. 23.59: DEADLINE HORNEPOSTEN

Marts:
01. kl. 19.00: Forårskoncert i Horne Kirke med Vokabilitum
02. kl. 09.00: Skak i Horne hallen
02. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
14. kl. 14.00: Generalforsamling i Horne Pensionistforening
16. kl. 14.30: 4H starter hestehold på Dejgårdsvej 12
16. kl. 14.30: 4H starter spirehold på Dejgårdsvej 12
22. kl. 19.00: Horne Idrætspark holder generalforsamling i hallen
23. kl. 14.30: 4H starter madhold på Horne Skole
23. kl. 14.30: 4H starter træhold på Dejgårdsvej 12
23. kl. 19.00: Salmesangsaften i Thorstrup Kirke, medarr. Horne Menighedsråd
24. kl. 14.30: 4H starter krea/hobby på Horne Skole

April:
02. kl. 14.00:
06. kl. 19.00:
25. kl. 17.30:
30.
:
30. kl. 23.59:

Eksamenskoncert i Horne Kirke med organist Jane Nielsen
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
4H inviterer til naturoplevelser for alle
Alsangsdag i Tambourshave, arr. menighedsrådene
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
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Generalforsamling i Idrætsparken
Horne Idrætspark holder generalforsamling

tirsdag den 22. marts kl. 19.00 i hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Et punkt på dagsordenen bliver drøftelse af køb af halvdelen af jorden,
som bruges til kroketbane.

pbv
Søren Dahl
formand

Familie og Fritid Horne – generalforsamling 2022

Mandag den 28. februar kl. 19.00 i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent, stemmetællere og skriftefører.
Bestyrelsens beretning.
Forhandling af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Karen Margrethe Madsen, hun modtager ikke genvalg, og Ruth Jensen, som modtager genvalg.
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard – modtager genvalg.
Valg af revisor. Dorthe N. Bejder Nielsen modtager ikke genvalg.
Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen.
beretning for Aftenskolen v/ Henriette Nielsen.
Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 7. februar 2022 sendes til formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller på mail:
b.dinesen@bbsyd.dk
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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

Fonden til forskønnelse af Horne sogn
Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål.
Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest fredag den 1. april 2022
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde –
jochumsen@bbsyd.dk
Horne Sogneforening

FAMILIE OG FRITID TAKKER FOR STØTTEN.
Efter et rigtig hyggeligt og veloverstået julemarked den 23. november 2021 på Horne
Kro vil vi gerne takke alle for den store opbakning.
Tak til Kroen for god mad og betjening og tak til alle gæsterne, for uden jer var der ikke
noget julemarked.
TAK til: BruHn i Tistrup, Benedikte Hessellund, Margit Hildebrandt, Skjern Bank i Varde,
Andelskassen i Varde, Britta Frederiksen, Horne Kro, Mælkevejens Zoneterapi v/
Gunhild Lauridsen, Arla i Esbjerg, Solveig Bruun, Dagli´Brugsen i Horne, Horne Gymnastik og Fitness, ”Farmors Univers” v/Anette Stald, Sydbank i Skjern, Glenns Fiskebil,
Keld Jochumsen, Horne Idrætspark Cafeteria, Saxofoni v/Lisbeth, Jeanette Olesen,
Christina Ravn, Mette Berthelsen Tistrup, Fodplejen i Horne v/Linda N. Møller, Gitte
Schou, Fru Vestkær og Bente Nielsen Starup.
Mange hilsner og på gensyn.
Familie og Fritid
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Hallen skruer op for musikken
Lørdag den 26. februar omdanner vi igen Horne Hallen
- til en stor fest - nemlig
MGP 2022
Der serveres en buffet til de voksne og en til børnene
Sæt et kryds i kalenderen – vi sender indbydelser ud via
Facebook – børnehaven – skolen og SFO

Kroketpar helt i top
Da årets kommunemesterskaber i kroket blev afgjort, røg et par fra Horne helt til
tops og kan i det næste års tid kalde sig kommunemestre.
Det er Anne Marie Jensen og Margit Gydesen, som vandt i M2 - den næstbedste
række. I finalen slog de et par bestående af to herrer, som de ikke blot deler efternavne, men også bopæl med.
Horne Kroketklub ønsker mestrene tillykke med den flotte sejr.
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Pensionister lukker ned
I lyset af Corona situationen har Horne Pensionistforening besluttet at aflyse forårets arrangementer på Hornelund Plejecenter.
Det drejer sig om to foredrag og en musikalsk eftermiddag i februar.
Derimod satser foreningen på at kunne gennemføre generalforsamlingen, som er
fastsat til den mandag 14. marts kl. 14.00.
Desuden bliver der sandsynligvis en sommerudflugt i lighed med tidligere år.

Foredrag i Horne Kirke
tirsdag den 8. februar kl. 19.00
ved sognepræst Marianne Holst-Larsen, Ølgod.
Hendes emne er: Aktiv dødshjælp – aktiv livshjælp, og hun siger:
- Med forskellig intensitet dukker det svære spørgsmål om aktiv
dødshjælp op i medierne. Vi lever i en tid, hvor vores frihed og vores
selvbestemmelse sættes lig med vores værdighed.
Et værdigt liv og ikke mindst en værdig død spiller en stor rolle i vores definitioner af at
være et menneske.
Jeg vil gerne med mit foredrag stille spørgsmål til vores definitioner og klare meldinger om
værdighed og frihed og selvbestemmelse. Er aktiv dødshjælp svaret på den ultimative
frihed og den højeste værdighed?
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

horneposten@gmail.com
Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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4H er klar til nye hold
Det er nu muligt at melde til på hold i Horne 4H.
Køb medlemskort på 4H.dk og tilmeld dig det eller de hold,
du kunne tænke dig.
Medlemskort: 200 kr., deltagelse på hold: 100 kr. for hvert hold.
Horne 4H starter med følgende hold på angivne datoer, hvis der er nok tilmeldinger.
16. marts: Heste hold starter på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30
16. marts: Spirehold starter på Dejgårdvej 12. fra 14.30 til 16.30
23. marts: Madhold starter på Horne Skole fra 14.30 til 17.00
23. marts: Træ hold starter på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30
24. marts: Krea/hobby-hold starter på Horne Skole fra 14.30 til 16.30
25. april: Naturoplevelse fra 17.30 for alle.
Alle hold er hver anden uge og ligger stille i ferierne.
Mad, træ og Hobby/krea hold i lige uger.
Heste, spirer- natur/dyr-hold i ulige uger.
Se lidt beskrivelse af hvad der skal ske på de forskellige hold på side 14
Støttemedlemmer:
Du kan støtte Horne 4H ved at købe et støtte-medlemskab for 150 kr.
Pengene går til aktiviteter i Horne 4H og fælleshaverne.
Send sms til 24 81 84 63, skriv støttemedlem, og du vil modtage kontonummer,
hvor du kan sætte 150 kr. ind

NYT

NYT

NYT

NYT

Inspirationsture i naturen.

NYT

Se, hvad dit nærområde byder på af muligheder. Vi går i dybden og udforsker forskellige
områder.
Yvonne, der sidder i 4H-bestyrelsen vil gerne lave Naturture i 4H regi, men hvor alle, der
har lyst, kan deltage.
Det vil dreje sig om 4 ture hen over sommeren
De starter kl. 17.30 og ha´ gerne en madpakke og drikkevarer med. Vi sørger for sødt til
kaffen. Første tur er 25. april
Prisen: 4H`ere og støttemedlemmer: 1 kr. Ikke-medlemmer: 50.kr.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Næste deadline d. 26. februar.
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FORÅRSKONCERT I HORNE KIRKE
tirsdag den 1. marts kl. 19.00
I år vil Vokalibitum synge foråret ind i Horne Kirke!
Vokalibitum er et blandet rytmisk kor fra Tistrup. Vokalibitum er et velklingende kor, der
kommer med et bredt repertoire inden for mange forskellige genrer under kyndig ledelse
af Søren Abel.
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Eksamenskoncert i Horne Kirke
lørdag den 2. april kl. 14.00

Som forberedelse til de afsluttende eksamener på
Kirkemusikskolen i Løgumkloster afholdes koncert med
orgel og sang i Horne Kirke.
Koncerten leveres af:

Jesper Rahbæk Jespersen: Organist ved Faster og
Borris kirker samt underviser i klaver og sammenspil i
Kulturskolen Ringkøbing-Skjern. Jesper er oprindelig
uddannet pianist og musikpædagog fra konservatoriet i
Esbjerg. Jesper vil til koncerten spille et udpluk af sine
eksamensstykker samt ledsage på orglet til fællessalmer.
Else Rasmussen: Else har hele sit liv været optaget af
korarbejde. Else har været dirigent for forskellige kor og er pt. dirigent for Give Mandskor
og Hærvejskoret i Nr. Snede. Else er i sit daglige virke sygeplejerske. Else vil synge salmer fra sit eksamensrepertoire.
Jane Nielsen: Organist ved de 4 Vestjyske sogne. Jane har inden ansættelsen afløst som
organist i forskellige kirker ved siden sit virke som socialrådgiver. Jane er nu ansat som
fast organist ved de 4 Vestjyske sogne. Jane vil spille et udpluk af sine eksamensstykker
samt ledsage på orglet til fællessalmer.
Der er gratis entré.
Menighedsrådet er efter koncerten
vært ved kaffe og kage.

Vikingelunden
25. december 2021
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Nyt fra menighedsrådet:
Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl. 10.30
Foredrag:
Menighedsrådet inviterer til foredrag med sognepræst Marianne Holst Larsen fra Ølgod
den 8. februar kl. 19.00 i Horne Kirke. Vi serverer kaffe og kage.
Babysalmesang:
Der er tilmelding til babysalmesang, som starter den 25.2.2022. Tilmelding til Jane Nielsen, se andetsteds i bladet.
Forårskoncert:
Den 1. marts kl. 19.00 afholder vi forårskoncert med koret Vocabilitum i Horne Kirke. Vi
serverer kaffe og kage. Alle er velkomne.
Sangaften:
Den 23. marts er der salmesangsaften i Thorstrup Kirke kl. 19.
Koncert i Horne kirke:
Den 2. april er der eksamenskoncert for vores organist i Horne Jane Nielsen kl. 14.00.
Vi serverer kaffe og kage.
Alsangsdag i Tambours Have:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. april til en dag med masser af sang,
hygge og samvær i Tambours Have.

Husk:
At 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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Sag om brandtomt kører videre……...
Håbet om en snarlig afklaring af sagen om Smedegrunden, er endnu engang blevet slukket.
Dommen fra byretten er anket til Vestre Landsret, og det bliver sandsynligvis først omkring
årsskiftet 2022-2023, at landsretten tager sagen op.
Det vurderer Søren Dueholm, der er advokat for Mads Arildsen, som købte grunden efter
branden den 15. August 2018. Advokaten har dog skrevet til landsretten og anmodet om,
at sagen afvises. Det er der mulighed for, hvis landsretten vurderer, at sagen vil få samme
udfald som i byretten.
Søren Dueholm har udover det juridiske aspekt også gjort landsretten opmærksom på de
gener, som brandtomten påfører Hornes beboere.
Mads Arildsen solgte smedegrunden med de brændte bygninger videre til en mand i Esbjerg på visse betingelser. Mads Arildsen mener, at køberen ikke har overholdt betingelserne og var derfor parat til at sælge smedegrunden til Horne Sogneforening. Sagen endte
i byretten, som gav Mads Arildsen ret i, at betingelserne ikke var overholdt, og at Arildsen
derfor var i sin gode ret til at sælge til sogneforeningen.
Betingelserne gik blandt andet ud på, at værkstedet skulle fjernes, og at der skulle ske en
lovlig oprydning af grunden. Det blev ikke overholdt. Værkstedet står der stadig, og Varde
Kommune stoppede oprydningen, da den ikke foregik efter reglerne. Det slog byretten fast,
men det lys, byrettens dom tændte for Horne-borgerne, er nu sat på vågeblus med anken.
- Det vigtigste er ikke, om vi kan købe grunden, men at den bliver ryddet. Det er træls, at
den har fået lov til at skæmme byen i tre et halvt år og måske får lov til at gøre det i måske
et år endnu, siger formanden for Horne Sogneforening, Keld Jochumsen.

Billedet her til højre
er fra slukningen af
branden på smedegrunden.

Den. 15 august 2018
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Horne 4H klub
HOLD 2022
MADHOLD Vi går helt KOK-AMOK og laver fantastiske lune småretter,
sunde som søde. Lærer at begå os i et køkken og har fokus på køkken hygiejne.
Først og fremmest skal vi udforske mad universet og hygge os. Max.8 på holdet.

HOBBYHOLD Til Hobby får du lov at lave sjove småting af forskellige materialer og udforske din kreativitet. Max 8 på holdet.

SPIREGRUPPE NATUR/DYR Spiregruppen tager på besøg og
udforsker forskellige steder i vores natur og lærer om pasning af smådyr.

TRÆHOLD Vi arbejder i træ, og laver sjove småting. Hav gerne ideer klar til
første møde. Max 4 på holdet.

HESTEHOLD
Vi lærer at passe en hest. Hvor og hvordan den skal bo. Hvad den spiser, og hvor
meget motion den skal have. Pleje og passe den og rense hove. Det er ikke her
man lærer at ride, men det er en bonus hvis der bliver tid. Max 8 på holdet.

ALLE hold deltager selvfølgelig på Børnedyrskuet
på Hindsig Ridecenter d. 10 september

DAN EL

A

www.dan el.dk

S

RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

DØGNVAGT
70 23 23 88
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Børnefamilier kan komme på sommerlejr
I Ølgod sogn har vi siden 2017 deltaget i sommerlejre med børnefamilier, der er
økonomisk trængte.
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at finde børnefamilier til sommerlejren 2022.
Sommerlejren henvender sig til børnefamilier, som befinder sig i en trængt økonomisk
situation, og som ville have glæde og gavn af at få en uges betalt ferie, knytte nye kontakter og forhåbentlig få inspiration til at forbedre deres situation, når de kommer hjem
igen.
Fra Ølgod kirke sender vi 3-6 børnefamilier på ferie sammen med 2 frivillige i uge 27
eller 28. Det foregår i et feriecenter, og er arrangeret af Samvirkende Menighedsplejer,
som sender familier fra mange sogne afsted til forskellige steder i landet. Familierne
får ophold i ferielejligheder og adgang til badeland m.m. betalt, og får derudover et
beløb hver dag til mad.

Samvirkende Menighedsplejer får penge fra forskellige fonde, som stiller nogle krav til
ansøgende familier. Forældrene må ikke have en indtægt, der overstiger det beløb,
man kan få i kontanthjælp, og de må ikke være på SU eller pension.
Vi skeler ikke til, hvilken etnisk eller religiøs baggrund familierne har. Vi må ikke forkynde eller missionere på lejren.
Vi er interesserede i at høre om familier i hele Varde Kommune. Hvis man kender
til familier, som kunne have glæde af et sådant ophold, er man velkommen til at
kontakte Else Juul, sognepræst i Ølgod og Strellev sogne, tlf. 2058 3832,
mail ej@km.dk.

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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Friluftsspil er på
væggen…!

HORNE SOGNEARKIV

Håndboldbillederne på frisen i
foyeren i Horne Hallen er erstattet af en flok nye billeder.
Det er Horne Sognearkiv, der
står for frisen, og denne gang kan hallens gæster se billeder fra en række friluftsspil,
drømme sig tilbage til nogle gode oplevelser bag hallen og måske nynne nogle af melodierne. Mange vil nok diskutere, hvem der er på rollelisten, og det rigtige svar er lige ved
hånden, nemlig skjult i den QR-kode, frisen er forsynet med.
Efter diverse op- og nedlukninger er der igen godt gang i arkivets aktiviteter. I efteråret
har vi medvirket ved både en kirkegårdsvandring og en billedaften - to velbesøgte og
hyggelige arrangementer. Vi satser på at gentage dem i år, og desuden arbejder vi med
en cykeltur i maj. Det sker i samarbejde med Varde Kommune og DGI.
Som noget nyt vil arkivet aflevere oplysningerne til tilflyttere om det hus, den lejlighed
eller den gård, de netop er flyttet ind i. Vi håber så, at de til gengæld vil aflevere deres
data til arkivet, så tidslinjen for ejendommenes beboere bliver så fyldestgørende som
muligt.
Arkivet er åbent første og tredje tirsdag i hver måned, men det er også muligt både at
aflevere arkivalier og søge informationer på andre tidspunkter ved at lave en aftale med
en medarbejder.

Vi er en meget stabil flok, der stadig mødes tirsdag klokken 09.00 ved krokethuset. Vi går
en time ad forskellige ruter omkring Horne. Der er plads til flere, så mød bare op, hvis du
har lyst.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Tilbageskridt med lyspunkter
Horne har en aktie i den ny borgmester!
Som det er fremgået af den øvrige presse, mistede jeg (og Horne)
mit mandat i byrådet ved valget i november. Trods lige så mange
stemmer som ved sidste valg, var det denne gang ikke nok til at
blive en del af holdet.
Det skyldtes en tilbagegang til Venstre på hele 2 mandater. Min egen vurdering er, at
uroen omkring valget af spidskandidat har hovedansvaret, tilbagegang på landsplan en
mindre del af ansvaret, men også at lokale sager i andre dele af kommunen har givet
medvind til de konservative og svækket Venstre.
Jeg er sikker på at Venstre kommer stærkt tilbage med Mads Sørensen fra Sig som
borgmester. Lyspunktet er, at Horne og Sig deler Venstrevælger forening, så vi har en
aktie i den nye borgmester, og det skal vi nok forstå at udnytte.
De måske egnede
Horne Sogn skal naturligvis repræsenteres i næste byrådsperiode. Jeg vil gøre mit bedste for at finde en egnet kandidat. Hvornår er man mon egnet, vil nogen spørge? Det er
man, når man har lyst og vilje. Man behøver ikke at være nogen stor taler eller brillant
skribent. De fleste resultater nås ved aftaler og forhandlinger.
Kommunen er et foretagende med 3000 ansatte og 3 mia. i omsætning
Brænder du for dit lokalsamfund, og har du lyst til at være med, “hvor det sker”, så er en
tørn i byrådet en oplagt mulighed. Der er endda en fornuftig økonomisk kompensation i
det også.
Det er helt specielt over-night at blive løftet ind i ledelsen af en kommune med 3000
ansatte og 3 mia i omsætning. Man vil opleve at få indflydelse på ting, man slet ikke
drømte om, men der vil også være ting, man ikke kan gøre meget ved.
Et utroligt spændende job, som jeg kun kan anbefale alle at overveje og gerne inden,
man kommer for meget på den anden side af de 50.
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To nye lejere i Erhvervsparken
To nye butikker er rykket ind på Stadionvej 16, og
dermed har et par af lejerne gennem flere år, Partner Pack og Kongsteds bryggeri, fået nye naboer,
Hoppelottes Lagersalg og Kristian Dug.
Lotte Hansen fra Kvong har fyldt sine lejede lokaler med tøj og alskens brugs-, nytte-, og pyntegenstande og alt derimellem. Hun driver både den
fysiske butik og en livebutik på Facebook, hvor
hun præsenterer sin varer for Facebook-gruppen,
som så kan byde ind på dem.
Lotte Hansen er sosu-hjælper og boede i 10 år på
Solvangen 12 i Horne, inden hun flyttede til Kvong.
- Jeg er nødt til at have en fysisk butik, da varerne
begyndte at fylde alt for meget derhjemme. Jeg
nyder at handle og at snakke med folk. Jeg køber
mange af varerne en gros eller varepartier fra diverse lagersalg. Jeg satser på en hurtig udskiftning, så der hele tiden er noget at komme efter for
kunderne, siger Lotte Hansen, der tidligere havde
en fysisk butik i Lunde.
Hendes butiksfælle i Lunde er hendes genbo i
Horne, nemlig Kristian ”Dug” Pedersen.
Han har en del legetøj på hylderne, men lokalet
er fyldt op med voksduge i rullevis. Han har
været automekaniker og havde i mange år lidt
handel ved siden af. Således hjalp han sin datter og svigersøn i gang med en butik i Grindsted, og da han stoppede som mekaniker, tog
handlen for alvor fart.
- Jeg har voksduge i alle mulige afstøbninger og
sælger dem i metermål. Alle kan vaskes, men
det er ikke alle, der kan holde til en tur i vaskemaskinen. Det sidst nye er øko-duge. De er et
hit, for de er ikke bare flotte, men også meget
lækre at røre ved, siger Kristian Pedersen.
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Ny ejer er en af lejerne
Han er nok ny ejer siden 1. november 2021, men han havde et godt kendskab til bygningerne på Stadionvej16, inden købskontrakten blev underskrevet.
Jes Juul, Esbjerg, har købt bygningerne, som tidligere husede Boumatic. Sælgeren er
Søren Hvidbjerg, Ølgod, der købte dem i 2015 og etablerede Horne Erhvervspark med
flere lejere heriblandt Partner Pack, som Jes Juul ejer 51 procent af.
Jess Juul er medejer af murerfirmaet Erik A. Hansen ApS i Esbjerg med 52 medarbejdere
og var for at sige det mildt sagt ikke helt tilfreds med vedligeholdelsen hverken inde eller
ude.
- For at få styr på det, endte det med, at jeg købte bygningerne. Grunden er 33.000 kvm,
og der er mere end 10.000 kvm under tag, så det er noget af en mundfuld. Vi har ryddet
op udenfor og kørt 25 lastbil-læs skrammel væk. Vi er også gået i gang indendøre og vil
tage det i etaper, så det hele efterhånden bliver præsentabelt og funktionelt, siger Jes Juul.
Han fortsætter med at drive erhvervsparken og har nu 14 lejere.
- Der er ledige kontorer og lidt lagerplads, ellers er alt lejet ud.
Han er først og fremmest investor i Partner Pack, der producerer træemballage i alle størrelser, mens medejer Brian Pedersen står for produktionen.
- Det går godt. Vi har 12 medarbejdere og kan se frem til sorte tal på bundlinjen. Jeg koncentrerer mig om murerfirmaet og har tidligere haft en del ejendomme til udleje. De er
solgt bortset fra en, som også er til salg. Det var ikke meningen, at jeg skulle have flere,
men jeg er klar til at gøre en indsats for at give både nuværende og kommende lejere gode forhold i Horne, siger
Jes Juul, der regner med
at bruge især en del timer i weekenderne til at
få styr på sin nye ejendom.
- Det kræver god planlægning, for der er godt
nok bygget meget til hist
og her, så der er mange
hjørner og kroge.
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Fra New Zealand til Horne med garn- og jagtdrømme
Irene Bech Ottesen, Mallevej 9, skriver:
Jeg er uddannet skov- og landskabsingeniør fra Skovskolen
i Nødebo. I løbet af uddannelsen skulle jeg i praktik i et år.
Jeg valgte at tage til New Zealand i 2009/2010, da jeg havde
lyst til at opleve et land med ”arbejdsbriller” på. Det blev et år
med uforglemmelige oplevelser, både på godt og ondt, men
jeg vil ikke være foruden en eneste af dem.
I løbet af praktikken mødte jeg en gut, som jeg blev vældig
glad for, så jeg flyttede tilbage efter sidste år på skolen. Det
gik ikke mellem ham og mig i det lange løb, men jeg havde
fået en hverdag, rutine og venner dernede, så jeg blev dernede. Undervejs lærte jeg mig selv at hækle og begyndte at
eksperimentere med at farve garn. Idéen om at starte min
egen forretning begyndte at tage form, og det gav mening i et
land med så mange får som New Zealand. Men savnet til min familie var blevet for stort, og
jeg pakkede derfor katten og alt mit habengut og rejste nordpå i december 2018.
Jeg vidste, jeg gerne ville bo i omegnen af Varde, da meget af min nærmeste familie bor der. Desuden bor
min bedste ven i verden og medsammensvorne, Anne, i Sig. Inden
jeg flyttede herop, havde jeg fundet
et hus til leje i Gårde, hvilket gav mig
en base og mulighed for at få en
bedre følelse for området.
Da jeg endelig havde mulighed for at
kigge efter mit eget hus, var der også flere i området omkring Horne,
der vakte interesse til at starte med.
Dog manglede de alle en del hektar,
da jeg godt kunne tænke mig at kunne gå på jagt igen. Der gik lidt tid med at reevaluere
ønsker, drømme og muligheder, da jeg først og fremmest ledte efter en ejendom, hvor jeg
for alvor kunne få sat gang i min forretning.
Jeg fik kigget lidt nærmere på især en ejendom, og da jeg endelig kom derud for at se
den, følte jeg mig hjemme. Det er en følelse, der er lidt svær at beskrive, men den satte sig
fast i mig. Jeg kunne se mig selv udleve mange af de drømme, jeg har haft i mange år, så
1. august 2021 blev jeg boligejer for første gang.
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Nu går tiden med at få mig indrettet, så
jeg kan komme i gang med at farve en
masse lækkert garn, og jeg ser frem til at
kunne dele det med andre garntossede
folk.
Det ser også ud til, jeg måske får en
lille hund i år. En dejlig Formel 1 labrador. Det har jeg ønsket mig i over 15 år,
men pladsen/tiden har aldrig været til det.
Det bliver spændende at se, hvad min
lille kat siger til det.
Jeg glæder mig til foråret, til lysere
tider, så jeg rigtigt kan komme i gang
herude. Hækken er blevet lidt for høj, og køkkenhaven anlægger jo ikke sig selv.
Jeg føler mig så godt taget imod af mine naboer og folk i Horne. Det er hjertevarmende
at vide, man er velkommen, og jeg glæder mig meget til at lære folk at kende i de kommende år. Jeg bager gerne en kanelsnegl, hvis folk har lyst til at komme forbi og sige hej.

- du kan også finde Horne på

Opslag
til infoTV ved
Brugsen sendes til:
infotv@hornevarde.dk
Mallevej 19 - Tlf.:22511542
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Troldene huserer i Vikingelunden
Hvad kan man få ud af en lerklump?

En hel del, hvis den bliver kombineret med masser af fantasi og endnu mere energi. Det er
troldeprojektet i Vikingelunden, som SFOen Myretuen har arbejdet med, et godt bevis på.
Lerklumperne blev formet, og så gik børnene ellers i gang med at finde kogler, graner og
andet materiale i skovbunden. De var på jagt efter noget, der kunne omdanne lerklumperne til rigtige trolde. Og det lykkedes for dem.

Troldene hænger nu på en række træer i Vikingelunden og vidner dels om børnenes fantastiske fantasi, når det gælder troldeverdenen, og dels om de mange anvendelsesmuligheder, Vikingelunden byder på.
Hvis man vil opleve troldene, skal man gå ind blandt træerne. Så vil man støde på
dem forskellige steder.
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Sofie har startet egen virksomhed
Hvis nogen tror, at et sabbatår er lig med drys og sjov, skal de bare spørge hos familien Strømgaard Hvid i Vester Bjerremose.
Sofie på 20 år var på udveksling i Texas i 10. klasse og blev student fra Varde Gymnasium for knap et år siden. Hun har netop nu et sabbatår, men tiden bliver bestemt
ikke drysset væk. Hun arbejder både i hallen, i brugsen, i SFO’en i Thorstrup og i
SFO og børnehave i Horne. Og så har hun netop etableret sit eget firma.
- Ja, der er ikke så meget fritid, men jeg har det godt med, at der er gang i den, siger
Sofie Strømgaard Hvid, der nu tilbyder at lave øjenvipper og negle. Det sker via firmaet Lemon Lash & Nail Studio, som hun reklamerer for på sin instagramprofil.
- Jeg har i de senere år interesseret mig for øjenvipper og negle, og da jeg selv fik
lavet øjenvipper i Hjerting, fik jeg at vide, at det kunne være et rigtig godt studiejob.
Jeg regner med at begynde at læse biomedicin i Odense til sommer, hvis jeg ellers
kommer ind. Derfor var det oplagt at gå i gang allerede nu, så der er styr på det, når
jeg går i gang med at læse, siger Sofie, der er overbevist om, at der er plads til hendes virksomhed.
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- Da jeg først traf beslutningen, gik det stærkt. Med kort varsel kunne jeg komme på
kursus i øjenvippeteknik den 17.-18. december, så jeg måtte i hast ringe til mine arbejdsgivere for at høre, om jeg kunne få fri. Det kunne jeg, og siden har jeg lagt mærke til, at der er rigtig mange, der har fået lavet øjenvipper. Det med neglene kommer
så ved siden af, men jeg skal først på kursus den 20. februar, inden jeg tilbyder det,
siger Sofie, der bruger cirka tre timer på en kunde.
- Når jeg bliver mere øvet, vil det kun tage en time til halvanden. Jeg bruger to forskellige teknikker i dag, eyelash extensions og fast lashes. Når jeg får mere erfaring, skal
jeg på et kursus i at lave volumen-øjenvipper, siger Sofie, der har indrettet sit eget studie hos sine forældre og satser på at beholde kunderne i det vestjyske samtidig med,
at hun får nye kunder i Odense.
- Hvad laver du, når du slapper af fra alle dine gøremål?
- Så laver jeg vipper, for det er
meget afstressende og kræver
stor koncentration, så jeg lukker
alt andet ude.
”Afslapningen” på billedet her, er
blot til ære for fotografen.

Er du ikke betalende medlem af Horne Sogneforening,
så læs lige dette:
Det koster kun 200 kr. for en husstand og 100 kr. for enlige, om året…!
For dette beløb bidrager du til at vi kan vedligeholde eksempelvis Vikingelunden med grill–
hytte - toilet og legeplads - Julebelysningen i både Horne, Asp, Stundsig og Bjerremose.
Infoskærmen ved Brugsen og infostanderne ved de fire indfaldsveje.
Torvedag - juleoptog og Skt. Hans koster også penge at arrangere.
Har du spørgsmål eller ideer, så holder Sogneforeningen generalforsamling på
Horne Kro d. 22 februar kl. 19.00
Her er alle hjertelig velkommen.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation
og vognmand

Tlf. 75260163
mail@sdr-malle.dk
Sdr. mallevej 15

Horne

6800 Varde

..OBS..
VEDRØRENDE SKÆRMEN VED BRUGSEN
Materiale til opslag skal mailes til
infotv@horne-varde.dk

www.sdr-malle.dk

I liggende
A-4 format

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Næste deadline d. 26. februar.
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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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HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

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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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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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

Ndr. Bounumvej 11, 6870 Ølgod. Tlf. 75241233. Fax 75241083
info@bounum.dk www.bounum.dk
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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!
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KLAR TIL NY SÆSON
Det er altid vemodigt, når
storkene på skolens gavl
bliver taget ned efter nyt-

år, men nu er vi klar til en
ny sæson.

Horne
Tømrerforretning ApS

De 21 storke fra 2021 er
det højeste antal i den tid,

Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde
Tlf. 75260214

hvor vi har registreret
antal fødte og sat storke
på gavlen.
Lad os håbe på en ny
sæson med et lige så flot
resultat.
Godt nytår.

*
*
*
*
*
*

BOLIGBYGGERI
INDUSTRIBYGGERI
LANDBRUGSBYGGERI
FRITIDSHUSE
REPARATIONSARBEJDE
PROJEKTERING AF BYGGERI

TILSLUTTET

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

Næste deadline d. 26. februar.
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

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

36

Hos Kongsted
Hjemmebryg kan
du købe brygudstyr,
ingredienser, allgrain øl kits og
startpakker. Det
kræver blot lidt basisudstyr, som ethvert køkken bør have: kogeplader, suppegryddørslag 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.

Har du set www.horne-varde.dk i dag?
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Horneposten deadline 2022

380
381
382
383
384

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…….

NYTTIGE
www LINK´s

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

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
Oktober:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.

301,
343,
797,
739,
789,
459,
58,

702,
742,
790,
110,
608,
718,

288,
720, 549, 644, 66, 63, 324, 91, 694, 476,
383, 554, 88, 567, 156, 165, 753, 196, 425,
716, 350, 61, 443, 638, 296, 307, 186, 740,
412, 519,

November:
300 kr. nr. 719,
200 kr. nr. 688, 118,
100 kr. nr. 660, 383, 294,
50 kr. nr.
55, 232, 328, 608, 563, 715, 636, 687, 501, 146, 516,
36, 737, 233, 319, 747, 309, 438, 138, 736, 196, 144,
725, 145, 790, 778, 584, 25, 293, 454, 705, 489, 518,
48, 513, 308, 389,
December:
300 kr. nr.
2,
200 kr. nr. 666, 670,
100 kr. nr. 695, 543, 740,
50 kr. nr.
46, 291, 244,
100, 464, 566,
195, 767, 307,
749, 264, 491,

750, 306, 423, 687, 499, 136, 87, 41,
635, 784, 437, 522, 541, 61, 720, 472,
795, 260, 466, 445, 325, 496, 47, 372,
185,

Hvide kort
Ovenstående er de tre første trækninger på hvide kort.
En stor tak til de mange sælgere, som har udført et stort arbejde med at sælge kort.
Udvalget

Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253
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KIRKETIDER
Horne Kirke
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag

6. feb
13. feb
20. feb
27. feb
6. marts
16. marts
20. marts
27. marts
3. april
10. april
14. april
15. april
17. april
18. april
24. april
1. maj
8. maj
13. maj
15. maj

10.30
19.30 v. Lars B.
Ingen
10.30
09.00
10.30
09.00 v. Lars B.
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
Ingen
10.00
Ingen
19.30
10.30

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

5. søndag efter Hellig Tre Konger
Septuagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
Konfirmation
Bededag
4. søndag efter påske

Tlf.75 264055
Tlf.52 230085
Tlf.22 511542
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QR-kode - Video
Denne QR-kode giver adgang til en fantastisk lille film om
Horne Skole

