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Lille by - nu med lysregulering!
Horne levede for en kort stund for
alvor op til sit motto - en lille storby.
Hovedgaden var forsynet med
lysregulering, noget, som flere borgere
aldrig troede, at de skulle opleve.
Lysreguleringen skulle sikre, at
asfaltarbejdet på Hornelund og
trafikken kunne foregå side om side.
Det gik hurtigt med at asfaltere først
den ene vejbane fra Højvangen til
Habrehøjvej og så den anden, og det
blev vel modtaget efter adskillige
måneder med plørede og hullede
vejbaner. En cyklende borger
konstaterede således: - Det er da
pudsigt, at man kan blive så glad for
asfalt.
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Brug aktivitetskalenderen næste side,
når du planlægger et arrangement...
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AKTIVITETSKALENDER 2022

Marts:
13. Kl. 10.30:
14. kl. 14.00:
14. kl. 16-17:
16. kl. 14.30:
16. kl. 14.30:
22. kl. 19.00:
23. kl. 14.30:
23. kl. 14.30:
23. kl. 19.00:
24. kl. 14.30:
26. kl. 14.00:
April:
01.
02. kl. 14.00:
03. kl. 09.30:
06. kl. 19.00:
12. kl. 16-17.30:
14.-18.:
14. kl. 10.30-13:
25. kl. 17.30:
25. kl. 19.00:
30.
:

Generalforsamling i HUBI i Horne Hallen
Generalforsamling i Horne Pensionistforening på Hornelund
Horne Sogneforening tager mod kontingentbetaling i Dagli´Brugsen
4H starter hestehold på Dejgårdsvej 12
4H starter spirehold på Dejgårdsvej 12
Horne Idrætspark holder generalforsamling i hallen
4H starter madhold på Horne Skole
4H starter træhold på Dejgårdsvej 12
Salmesangsaften i Thorstrup Kirke, medarr. Horne Menighedsråd
4H starter krea/hobby på Horne Skole
Gymnastikopvisning i Horne Hallen med efterfølgende fællesspisning,
arr. Horne Gymnastik&Fitness
Sidste frist for ansøgning til Fonden til forskønnelse af Horne Sogn
Eksamenskoncert i Horne Kirke med organist Jane Nielsen
Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse, mødested på Horne Skole
Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
Giv en hånd til dit nærområde, arr. Horne Sogneforneing
Påskejagt i Horne Brugs for børn
Påskejagt i Vikingelunden, arr. HUBI
4H inviterer til naturoplevelser for alle
Generalforsamling i Hornelunds Venner på Hornelund
Alsangsdag i Tambourshave, arr. menighedsrådene

Maj:
14.-15. kl. 10.00: BH og Lingeri på Horne Skole, arr. Aftenskolen
18. kl. 18.30:
Cykeltur med Horne Sognearkiv
22. kl. 09.30:
Velkommen i Horne med Horne Hallen som mødested

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

Generalforsamling i Hornelunds Venner
Der afholdes generalforsamling på Hornelund

mandag den 25. april 2022 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne
Alle er velkommen
Hornelunds venner

HUSK GENERALFORSAMLING
i Horne Pensionistforening på Hornelund Ældrecenter

mandag den 14. marts kl. 14.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mød op så vi kan drøfte fremtiden.
Gratis kaffe.

Bankospil-kort kan købes.
mvh Bestyrelsen
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På tur med arkivet
Onsdag den 18. maj klokken 18.30 byder Horne Sognearkiv på en
kombineret cykeltur og kulturtur i nærområdet.
Turen bliver gennemført i samarbejde med Varde Kommune og DGI
Sydvest, der har et projekt om at få flest mulige 60+ til at bevæge sig. Det er for øvrigt
de samme, der tog initiativ til gåturene hver tirsdag klokken 09.00 fra krokethuset.
Turen den 18. maj er for alle aldre og foregår på cykel, men det er også muligt at følge
med i bil. Den er knap 15 kilometer med flere stop undervejs. Første stop er ved gravhøjen Karlehøj ved Thorstrupvej, og turen går videre til Linding Mølle og Firhøje, hvor egnens første brugs så dagens lys. Næste stop er ved kirkevejen i Yderik, inden vi cykler/
kører ind på den og via Rotbøl når frem til Østergård, hvor der er historiske historier som
perler på en snor. Sidste stop er i Vikingelunden, hvor der er kaffe og kage til en rund tyver.

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

Er du medlem af Horne Sogneforening?
Mød op og få betalt dit medlemskontingent.
I år vil vi være i Dagli’Brugsen, Horne mandag den 14. marts kl. 16 – 17

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn.
Horne Sogneforening
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Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse.
Der holdes landsindsamling søndag den 3. april 2022.
Vi håber, mange vil hjælpe os med indsamlingen.
Tilmelding til Bente Dinesen tlf. 21 78 76 55.
Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker.

Ruth Jensen/Bente Dinesen.

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.
Ansøgninger modtages og vurderes løbende – se meget mere på
www.horne-varde.dk/fritid/hubi
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
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Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde

Nok en gang afholdes dette arrangement, – igen med det formål at få alle grøftekanter i Horne
Sogn tømt for skrald
og skidt, så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen.
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne og sorterer affaldet.
Når alt skraldet er sorteret, giver Sogneforeningen en øl/vand.
Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd.
Affaldsindsamlingen finder sted
tirsdag den 12. april ca. 16 – ca. 17.30
I alle dele af sognet vil vi gerne have en person, der denne dag vil koordinere arbejdet.
Hvis du vil være kontaktperson i dit område, og/eller gerne vil hjælpe, så:
Tøv ikke – meld jer og tilbyd jeres hjælp !
Tilmelding til Aksel Hansen aksel.hansen08@gmail.com
(tlf. 29860294) senest tirsdag den 5. april.
Sogneforeningen

Så er det nu du skal tilmelde dig,
hvis du vil med i 4H fællesskabet.
Vi starter hold den 16. marts.
Gå ind på 4H.dk, køb medlemskort og tilmeld dig det/de hold,
du kunne tænke dig.
Har du købt medlemskort, skal du blot bruge dit log-in og tilkøbe hold.
Hvert hold koster 100,- kr. for hele sæsonen

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
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.
Håber vi ses.

Horne 4H.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Sæt X i kalenderen til nedenstående arrangement
”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
søndag den 22. maj 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 postkassen inden længe, og vi ser frem til stor
deltagelse.
Hilsen Styregruppen v/ Ulla Lindvig, Berit Gram, Else Jochumsen, Merete Bonnen Jensen
og Lene Jensen
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Spejdernes gødningssalg

AFLYST
På grund af voldsomme prisstigning på gødning har vi i år ingen salg.
Vi håber at alle alligevel kan få haven til at gro.
Vi forventer igen næste år at kunne levere gødning og kalk lige til døren.

Syv unge mennesker konfirmeres
Søndag den 1. maj kl. 10.00 er der konfirmation i Horne Kirke.
Årets konfirmander er:

Amalie Friis Grønborg, Stadionvej 19, Horne
Rosa Margit Holst Simonsen, Engkanten 2, Horne
Nikolaj Tonnesen Hansen, Fruerlundvej 12, Horne
Lasse Staugaard Linding, Ndr. Bounumvej 22, Horne
Oliver Skov Jeppesen, Ølgodvej 87, Horne
Cilius Pede Edgar Olsson, Ølgodvej 93, Horne
Anders Gustav Bergholt, Vr. Bjerremosevej 22, Horne
Telegrammer til konfirmanderne kan afleveres lørdag den 30. april i Horne kirkes
våbenhus fra kl. 10-12 og afhentning ved konfirmanderne ml. kl. 12-12.15.
(Kirken påtager sig intet ansvar for evt. bortkomne telegrammer).
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Der er lokal gymnastikopvisning i Horne Hallen
lørdag den 26. marts kl. 14:00.
(Gymnaster er på gulvet før spisning)
Entre:
0-2 år er gratis.
3-12 år koster 20 kr.
13 år og opefter koster 40 kr.
Der vil foruden vores egne fantastiske hold komme nogle hold udefra og vise, hvad de
kan, så det bliver et brag af en fest! Vi håber, at rigtig mange vil komme og se, hvad de
unge mennesker og børn har øvet på hele sæsonen!
Der er mulighed for at købe øl, vand og snacks under opvisningen.
Efter opvisningen er der fællesspisning for deltagere, forældre og andre gæster.
Tilmelding til Ulla senest tirsdag den 22. marts på sms til 25138696 eller 20327352.
Skriv antal børn og voksne. Betaling på dagen.
Pris:
Voksne: 100,Børn til og med 11 år: 40,Børn til og med 3 år: gratis
Buffet a la Ulla med lækkerier for både børn og voksne.
Foreløbigt program:
14:00 Fælles indmarch
Velkommen v. formanden
Forældre barn
Ung Syd
Hoppelopperne
Lederne på gulvet
Springholdet
Herreholdet fra Tistrup
Dameholdet fra Varde
Danseholdet
Afslutning
17:00 Fællesspisning
Med venlig hilsen
Horne Gymnastik og Fitness bestyrelse
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Børn springer på ny airtrack
Horne Støtteforening har valgt at støtte Horne Gymnastik og Fitness med et flot beløb, der
har finansieret en ny airtrack. Det er en luft-springbane, som er et fantastisk redskab, når
man skal lære springøvelser. Den nye airtrack er længere end vores gamle og hjælper os
med at kunne have flere gymnaster i gang samtidig.
Vi er meget taknemmelige for støtten og glæder os til at se børnene lykkedes med deres
saltoer, araberspring og flik-flakker på den nye bane.

Generalforsamling i sogneforeningen
Horne Sogneforening har afholdt generalforsamling den 22. februar på Horne Kro.
Ca. 40 medlemmer var mødt op til en god og konstruktiv aften.
Bestyrelsens beretning kan læses på Hornes hjemmeside: www.Horne-Varde.dk.
Der var genvalg til bestyrelsen for Aksel Hansen.
Hans Kristian Guldager ønskede ikke genvalg, og Anton Bejder Nielsen blev nyvalgt.
Konstitueringen vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter første bestyrelsesmøde.

Læs mere omkring generalforsamlingen på side 15
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Fastelavn kan også noget for børnene
Nok har børnene i Horne taget Halloween til sig med
hud og skeletdele, men fastelavn kan også noget for
børnene. Det viste de, da der var fastelavnsfest med
gudstjeneste i Horne Kirke fulgt af sjov og spas, mad
og drikke i Horne Hallen.
180 børn, forældre og bedsteforældre mødte frem til
festen, som var arrangeret af Horne Menighedsråd,
Spejderne og HUBI, og stort set alle børn var klædt ud
i kostumer, som var mere kreative og fantasifulde end længe set.
Derfor kom udvalget også på en vanskelig opgave, da der skulle udpeges vindere af de
bedste udklædninger. Børnene var inddelt i fire grupper, som slog katten af hver sin tønde, så der skulle findes fire kattekonger, fire kattedronninger og 12 bedste udklædninger.
Vinderne var en blæksprutte, en skraldespand, en bulldozer, en haj, en fødselsdagsgave, en hundelort, en flagstang, et dådyr, Harry Potter, en blyant, en djævel og en giraf.
Mie Bach Burkarl fyldte otte år dagen før festen og mødte frem som en flagstang, helt i
hvidt fra tå til rød top og med et flag på armen.
- Det er rigtig sjovt at være med. Det bedste er at slå katten af tønden, og så får vi jo
noget slik.
Hulemanden Emil Skov Jeppesen, 11 år, havde selv været med til at vælge sit kostume,
som var en kombination af hjemmelavet og købt. Han havde en kølle med.
- Men jeg bruger den ikke. Det er sjovt at være med, fordi jeg kender så mange, jeg kan
lege med.
Der var god plads i hallen til både at spise pølser og fastelavnsboller, til at lege og til
begejstring.
- Det er en fantastisk opbakning. 180 mennesker - det overgår alle forventninger, lød det
fra arrangørerne.
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Seneste nyt fra HUBI
Sidste år var et godt og indbringende år for HUBI, hvilket betyder, at vi kan opfylde mange ønsker og dermed glæde rigtig mange børn i Horne. Dagplejen får traktorsæt, bondegårdsdyr, vilde dyr og sutteflasker til dukker. Børnehaven får en Spica, og dagplejen og
børnehaven får bord/bænkesæt til deling i Vikingelunden. Skolen får en Spica og en
Supernova. Mange tak til alle, der har købt julekalendere, passive medlemskaber eller
på anden vis har støttet os i 2021.
Alle børn i Horne Sogn er med i en børnegruppe (årgangsgruppe). Den 13. november
2021 afholdt HUBI et arrangement for børnegrupperne fra 2016 og 2019, så børnene og
deres forældre kunne lære hinanden (bedre) at kende. På trods af det kolde og våde
efterårsvejr mødte mange op til skattejagt med små opgaver, som skulle løses i grupper
af 2-3 familier. Da skatten var fundet, var der boller, juice og te/kaffe at varme sig på,
mens der var tid til at lege på legepladsen.
Årgang ´16, som starter i skole i år, var på legepladsen ved SFO’en Myretuen i Horne,
mens årgang´19, som starter i børnehave i år, var på legepladsen ved børnehaven
Regnbuen i Horne. Der afholdes et arrangement for årgang ´17 og årgang ´20 i efteråret.
HUBI afholder generalforsamling søndag den 13. marts kl. 10.30 – 11 i Horne Hallen. Støt op om Hornes institutioner for børn og unge samt det gode børneliv i Horne.
Alle er mere end velkomne. Der vil samtidig være legedag i hallen.
Derudover afholder HUBI påskeægsjagt i Vikingelunden skærtorsdag den 14. april
kl. 10.30 – 13. Hold øje med vores Facebook-side for yderligere info.
Forårshilsner fra alle i HUBI

Fotos fra HUBI
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Skal julebelysningen droppes?
To emner fyldte meget på årets generalforsamling i
Horne Sogneforening: masser af aktiviteter i sognet og
manglende opbakning til sogneforeningen.
Formand Keld Jochumsen ridsede situationen om sogneforeningens medlemstal op.
- 230 af 502 husstande er medlemmer af sogneforeningen. Det svarer til 48 procent og
er bestemt ikke tilfredsstillende. Hvad skal vi gøre for at ændre på det? Skal vi droppe
julebelysningen, da vi måske ikke har penge til at udskifte pærerne? Skal vi lade være
med at forbedre og vedligeholde Vikingelunden? Skal borgerne betale for morgenkaffen
på torvedagen, og kan kun medlemmernes børn får slikposer til juleoptoget? Skal vi undlade at købe smedegrunden, hvis vi får den tilbudt?
Flere af de 40 deltagere i generalforsamlingen kom med ideer, som foreningen kan arbejde videre med. Således kan foreningen fortælle om sit virke på næste udgave af
”Velkommen i Horne”, og måske gøre opmærksom på problematikken både på Facebook og Instagram for at få fat i de unge. I det mere kreative hjørne var der ideer om
rent teknisk at slukke for julebelysningen, når ikke-medlemmer kører gennem byen, og
det samme med infoskærmen ved brugsen.
Formanden glædede sig over, at Vikingelunden bliver flittigt benyttet.
- Man kommer aldrig i Vikingelunden uden at møde nogen. Det er dejligt, og vi fortsætter
med forbedringerne i form af en sti fra shelterne forbi legepladsen til madpakkehuset og
til rondellen, som gerne skulle forsynes med et kunstværk i form af en viking i metal. Vi
arbejder også på at få etableret en ny toiletbygning ved søen. Endelig har vi gang i en
pensionistgruppe, som vil sørge for at vedligeholde og trimme området.
Tidligere har børnetallet givet anledning til bekymring. Det gør det ikke på nuværende
tidspunkt. 21 storke på gavlen i 2021 var historisk højt, og formanden kunne fortælle, at
der til sommer begynder 16 børn i børnehaveklassen, så skolens elevtal stiger fra 63 til
68 børn, og at børnehaven har 52 børn, hvoraf fem er i vuggestueafdelingen.
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Sjældent udbudt stilling tilbydes som aftenskoleleder
De 3 lokale aftenskoler i Horne, Sig-Thorstrup og Tistrup søger ny fælles aftenskoleleder fra ca. 1. april 2022.
Skolerne tilbyder en god og spændende blanding af undervisning, foredrag og
nørkleklubber.
Vi søger en frisk M/K som har masser af gå på-mod, er serviceminded, idérig, smilende,
imødekommende og indlevende.
I dit job vil du møde mange kursister, undervisere og medlemmer af bestyrelserne fra de
3 aftenskoler.
Du skal blandt andet lave program, annoncere på de sociale medier, oprette hold, sætte
i gang og følge holdet til slut. Arbejdstiden er både dag og aften.
Aftenskolen har en dygtig kasserer, som sørger for alt det økonomiske.
Lønnen er ca. 10.000 kr. efter skat pr. år, hertil kommer tilskud til kørsel.
Den nuværende leder vil selvfølgelig være behjælpelig i en overgangsperiode.
Din arbejdsgiver bliver Familie og Fritid, Horne Aftenskole.
Ansøgningsfrist er den 25. marts 2022.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Bente Dinesen på telefon 21 78 76 55 eller via mailadresse: b.dinesen@bbsyd.dk
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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.

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.

18
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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.
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.

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag kl. 19 og støt lokalsamfundet.

Nyt fra menighedsrådet:
Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl. 10.30

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).
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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En velbesøgt generalforsamling i Sogneforeningen, afholdt på Horne Kro med gratis kaffe
og smørrebrød. Nederst formanden under fremlæggelsen af en fyldig årsberetning.
Beretningen kan læses på horne-varde.dk

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Horne Posten er også ramt af krisen
Det er ikke kun varmeregningen, der stiger, og aktierne, der falder. Også papirprisen
er inde i en opadgående kurve, og det har Horne Posten fået at mærke.
Den bliver trykt hos PE Offset i Varde, som har set sig nødsaget til at hæve prisen
med 7 procent, og det presser regnskabet. Hvad der er endnu værre er, at den nye
pris kun er garanteret i 10 dage. Derefter kan prisen stige eller falde alt efter, hvordan papirprisen udvikler sig.
7 procent er måske ikke meget i det store regnskab, men det er alligevel med til at
presse Horne Postens økonomi, da det nye budget kun udviser et overskud på 910
kroner. Nye stigninger eller en annoncør, der falder fra, kan hurtigt ændre sorte til
røde tal på bundlinjen.
Situationen blev opridset på sogneforeningens generalforsamling, og flere forslag
kom i spil.
Skal dem, der får leveret Horne Posten i postkasser udenfor Horne Sogn, måske
betale et lille beløb?
Kan vi opfordre borgerne såvel indenfor som udenfor sognet til at indbetale et frivilligt bidrag?
Andre ideer kan måske også komme i spil, men i første omgang forsøger vi med en
frivillig ordning og håber på, at i hvert fald nogle af læserne vil bidrage til knap så
mange økonomiske panderynker i redaktionslokalet.
Kontoen, der er åben for bidrag, er: 7725-0008401312.
Enhver krone modtages med tak.
Redaktionen

DAN EL

A

www.dan el.dk

S

RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

DØGNVAGT
70 23 23 88
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Horne Jagtforening 2022-2023
11/3 - 22: Ølsmagning for medlemmer af Horne Jagtforening.
Invitation sendes ud separat
23/4 - 22: Feltskydning
30/4 - 22: Kommunemesterskaber i flugtskydning
6/5 - 22: Riffelbanen i Ansager sammen med Sig/Thorstrup fra kl. 18-21
20/8 - 22: Torvedag Sæt kryds i kalenderen, det kan være, vi får brug for hjælp til at
sælge fisk om fredagen.
4/9 - 22: Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15.
Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, Sig. Der vil denne dag være Pokal
skydning for Horne
8/10 - 22: 90-års jubilæum for medlemmer af Horne Jagtforening.
Invitation sendes ud separat.
3/12 - 22: Fællesjagt. Mødested: Martin Jensen, Bjerremosevej 27, kl. 9:00.
Gratis deltagelse for nye jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.
Der vil blive serveret rundstykker samt frokost
14/1 - 23: Fællesjagt. Mødested: Martin Jensen, Bjerremosevej 27, kl. 9:00. Gratis delta
gelse for nye jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.
Der vil blive serveret rundstykker samt frokost
3/2 - 23: Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00.
11/2 - 23: Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for Gule
ærter.

Mere jagt på
næste side...

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Horne Jagtforening 2022-2023
Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening.
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år.
Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på Facebook
Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med Facebook gruppen: 6800 Horne Sogns Jagtforening
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher, så I modtager evt. ændringer
Bestyrelsen:
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk
Næstformand: Kristian Mortensen – 40 78 33 27 – 6800kristian@gmail.com
Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk
Best. medlem: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com
Foreningens kontonummer: 7780-1976349

Kontakt HHST Udviklingsråd
Formand : Anton Peder Nørgård Nielsen Ølgodvej 89, 6800 Varde.
Mobil: 2179 7978 Mail: antonpedernielsen@outlook.com
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Løgstør i Nord blev byttet ud med Horne i Syd
Malene Sonne Gøte, Solvangen 3 skriver:
Vi er en familie på 4, Bjarke (37), Malene (36), Marcus (11)
og Thea (6), og vi har boet i Løgstør i næsten 18 år. Vores
efternavn er færøsk, fordi Bjarke er halv færing, men født
og opvokset i Aggersund syd for Limfjordens vand. Vores
ferier er gået til de fantastiske øer i Atlanterhavet 3 gange,
men vi tager derop igen for at opleve naturen og Bjarkes
familie.
Jagten gik ind på et nyt hus i sommeren ’21, da huset i
Løgstør var blevet solgt, også hurtigere end vi havde regnet med, og nu ventede opgaven med at finde det hus,
som skulle danne rammen om vores families fremtid. Vi
kiggede i mange forskellige byer, men vi har altid været
sikre på, at vi skulle ud i de mindre samfund, hvor skolen er lille og nærværet stort, hvor
sammenholdet er stærkt, og hvor man snakker over hækken og byder på kaffe og en
snak.
Alt dette fandt vi ved et tilfælde i Horne. Vi
havde faktisk budt på et hus i Sig, men
blev desværre overbudt, og så skulle vi
finde ud af, hvor vi så skulle kigge hen. Vi
faldt over huset på Solvangen i byen Horne og kunne hurtigt se, at det havde så
godt som alt det, vi søgte. Hus i mursten,
et plan, blind vej, skole tæt på, dagligvarebutik i byen, naturskønne omgivelser og
ikke længere end en køretur på 2-2,5 times
kørsel til familie og venner i Nordjylland.
Jeg er uddannet butiksassistent tilbage i 2006, men startede på uddannelsen, kontor
med speciale, i august sidste år i Aars. Jeg sidder nu hjemme i huset på Solvangen og
selvstuderer det sidste af uddannelsen, som jeg afslutter til januar 2023. Jeg er 36 år,
men har altid haft den opfattelse, at man aldrig er for gammel til at lære. I september
2021, en uge før vi skulle flytte, blev jeg opereret for en diskusprolaps i ryggen, som jeg
har fået ved at arbejde på fabrik de sidste 12-13 år. Det fik mine øjne op for, at det måske var nu jeg skulle skifte karriere, og da muligheden bød sig, var jeg ikke sen til at
springe på.

Fortsætter næste side…….
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Bjarke startede grundforløbet til
IT-supporter i 2017. Der gik et år
før han fik sin læreplads, men
han havde søgt i næsten hele
landet og var efterhånden vant
til afslag. Men da han tilfældigvis
så, at han var indkaldt til samtale
i Esbjerg hos UC Syd, var han
klar med det samme. Han fik
lærepladsen, og det betød for
vores familie, at Bjarke skulle
anskaffe sig en lejlighed og have
sin hverdag i Esbjerg og være
hjemme i Løgstør i weekenden.
Det tog lidt tid, men vi vænnede
os til hverdagen, og da han havde afsluttet sin læretid efter to
år, fik han tilbudt fastansættelse,
hvilket gjorde at vi allerede her
begyndte at kigge efter mulige
hjem i det sydjyske. Vi har dog
altid vidst, at vi skulle samles under et tag igen, og vi har aldrig været bange eller nervøse
for at gribe en mulighed eller udfordring. I dette tilfælde betød det så, at vi skulle flytte længere væk fra det velkendte Nordjylland.
Som forælder spekulerede jeg meget på, om Marcus og Thea ville falde godt til på skolen.
Bjarke og jeg skulle nok falde til. Men Horne skole er lille og tryg, med udeskole, svømning, madkundskab etc. - en skole, hvor man passer på hinanden, og hvor der er tid og
forståelse for den enkelte. Det har været så betryggende at finde denne plet til vores børn,
og vi kunne næsten se fra dag ét, at de var kommet til det helt rigtige sted. Det har helt
klart været sværest for Thea at skifte, fordi hun lige nåede at starte i 0. klasse 1,5 måned
før, vi skulle flytte, men det var vigtigt for os begge, at både Marcus og Thea fik sagt ordentligt farvel til deres klassekammerater på den gamle skole.
Velkomsten i Horne har blæst os bagover. Naboer, der hilste fra dag ét, og som havde
samlet sammen til en velkomstgave til os alle fire, en kurv fra sogneforeningen og et brev
fra Varde Kommune, som bød os velkommen til kommunen. Vi følte os meget hurtigt som
en del af dette fantastiske samfund, som Horne er. Med, fællesspisning i hallen om onsdagen, halloween rundt om i byen og Vikingelunden, MGP-fest i hallen og fastelavn for byens
børn har vi med egne øjne set, hvad Horne kan tilbyde. En by i sammenholdets tegn, og
hvor vi som nye Horne-beboere føler, at det er, som om vi altid har været her.

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

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støt
lokalsamfundet
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Næste deadline d. 30. april
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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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Næste deadline d. 30. april.

horneposten@gmail.com
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Åbningstid:
Mandag – fredag 13 -17.30
lørdag 10 -12
Åbent for arrangementer efter aftale.
Tlf. 3049 2368
mail: as@farmorsunivers.dk

Hornelund 49, Horne, 6800 Varde

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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- du kan også finde Horne på

Horne
Tømrerforretning ApS
Næste
deadline
d. 30 april.

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.

35

HORNE AUTOVÆRKSTED
Kirkebakken 8
6800 Varde
61 33 54 39
Rasmus Holm Madsen

OBS

75 29 90 92
Storegade
19
6862
Tistrup

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com
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, 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?

Næste
deadline
d. 30. april.

Glem ikke at støtte de sponsorer
der støtter
HORNEPOSTEN
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Horneposten deadline 2022

382
383
384
385

Deadline 30. april
Deadline 23. juli
Deadline 3. september
Deadline 29. oktober

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

Udkommer 13. maj
Udkommer 6. august
Udkommer 17. september
Udkommer 12. november

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef

NYTTIGE www adresser
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.

38

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

546,
201,
158,
82,
183,
16,
529,

49,
625,
159,
332,
697,
792,

359,
346,
618,
61,
675,

349, 556, 416, 223, 649, 79, 406, 477,
771, 405, 485, 425, 617, 765, 455, 373,
534, 483, 565, 676, 753, 448, 538, 745,
319,

Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253

- du kan også finde Horne på

Opslag
til infoTV ved
Brugsen sendes til:
infotv@hornevarde.dk
Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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KIRKETIDER
Horne Kirke
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag

13. 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
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,

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

