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Konfirmander festede i flot vejr

Syv unge mennesker blev konfirmeret i Horne Kirke af sognepræst Finn Pedersen.
Konfirmanderne er bagest f.v. Oliver Skov Jeppesen, Nikolaj Tonnesen Hansen
og Cilius Pede Edgar Olsson. Forrest f.v. Lasse Staugaard Linding, Amalie Friis
Grønborg, Rosa Margit Holst Simonsen og Anders Gustav Bergholt.
Vejret var med dem, og flere nød da også turen hjem i åbne køretøjer som en jagtvogn med to heste spændt for, et par sportsvogne og en rød flagsmykket 2CV, som
fik en meget ung tilskuer til at udbryde: ”Det er en tillykke-bil”
Foto: Benedikte Hessellund
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AKTIVITETSKALENDER 2022

Maj:
14.-15. kl. 10.00:
16.
16. kl. 19.30-21.30:
18. kl. 18.30:
20. kl. 09-12.30:
22. kl. 09.30:
30. kl. 19.00:
Juni:
18.-19. kl. 10.00:
23. Kl. 19.00:
23. kl. 20.30:

BH og Lingeri på Horne Skole, arr. Aftenskolen
Sidste frist for opstilling til fællesbestyrelsen for skole og børneby
Arbejdsmøde i Horne Hallen, arr. Vision Horne
Cykeltur med Horne Sognearkiv
Torvedag i midtbyen, arr. Torvedagsudvalget
Velkommen i Horne med Horne Hallen som mødested
Familie og Fritid på virksomhedsbesøg hos Anneberg, afgang 18.15
brugsens p-plads

BH og Lingeri på Horne Skole, arr. Aftenskolen
Sankt Hans Aften indledes i Vikingelunden med grill
Skt. Hans fest i Vikingelunden med båltale og indvielse af Vikingestien

August:
1.
23. kl. 18-21:

Sidste frist for forslag til Årets navn
Fællesspisning og fællessang i Horne Hallen

September:
05. kl. 08.30:

Horne Pensionistforening på tur sydpå, afgang fra Horne Kirke

Oktober:
08. kl. 18.30-01:

Høstfest i Horne Hallen

Brug aktivitetskalenderen, når du planlægger et arrangement...
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HUSK tilmelding senest 15. maj til
”Velkommen i Horne.
Her står vi sammen - Her hygger vi sammen”

Alle husstande har fået en invitation i postkassen, og vi glæder os til at se nytilkomne 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

22. maj 2022 kl. 9.30 – 13.00

med udgangspunkt fra Horne Hallen. Dagen slutter af med lidt mad i hallen. Arrangementet er
gratis.
Tilmelding på mail til: Lenebrianhansen@gmail.com eller på talonen på invitationen, som
afleveres i Horne Hallens postkasse, Stadionvej 21
Hilsen Styregruppen v/ Ulla Lindvig, Berit Gram, Else Jochumsen, Merete Bonnen Jensen og Lene
Jensen

- du kan også finde Horne på

✔

Årets navn 2022

I forbindelse med torvedagen den 20. august vil Horne Idrætsforening, Horne Idrætspark
og Horne Sogneforening overrække pokalen for en særlig indsats.
Vi vil gerne modtage begrundede emner til pokalen.
Forslagene skal være fremme senest 01. august 2022.
Sendes til Jochumsen@bbsyd.dk
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Sammenslutningen af 3 skoler og 2 børnehaver i Horne - Thorstrup og Tistrup
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Horne er og skal fortsat være et godt sted at bo for all, uanset
alder og interesser. VISION HORNE arbejder på forskellige projekter, der skal være med til at udvikle Horne By og Horne Sogn.
Vi vil derfor gerne invitere ALLE til arbejdsmøde i
VISION HORNE
mandag d. 16. maj, fra kl. 19:30 -21:30, i Horne Hallen

Først vil vi gerne beskrive, hvad der er sket, siden VISION HORNE startede.
Horne Børneby består af Horne Skol, og Børnehuset Regnbuen, der både huser børn i
alderen 0-2 år og 3-6 år. I 2020 var børnetallet i Horne Børneby under 100, hvilket var den
magiske grænse for, hvornår en Børneby kan bestå i Varde Kommune.
Vores vigtigste opgave var derfor at sikre en god dialog med både politikere og forvaltning
i Varde Kommune, så Horne også i fremtiden var sikret en Børneby.
HUBI og VISION HORNE inviterede politikere og forvaltning i Varde Kommune til Horne i
efteråret 2020. Vi havde et fantastisk møde, og vi gik alle fra mødet med en god fornemmelse om, at Horne er en by og et sogn i udvikling. Politikerne fremhævede vores DGIcertificerede udeskole som et unikt læringssted for vores børn, men lagde også stor vægt
på, at der er mange større og mindre aktiviteter, der sikrer, at børn og forældre skaber
relationer.
I dag er der 113 børn i Horne Børneby (Skole og Børnehave). Der er 20 børn ved vores
dygtige dagplejere, og i løbet af de kommende måneder er der 12 børn i 0-2 års-alderen i
Børnehuset Regnbuen.
I 2021 blev der født 21 børn i Horne sogn, og med 2 tilflyttere i samme årgang kommer
børnetallet op på 23.
I 2022 er der indtil nu født 4 børn, og i løbet af de næste 2-4 måneder vil der hænge 10
storke på skolens væg, og mon ikke at storken kommer dumpende med endnu flere skønne babyer?
Det er en fantastisk udvikling, som vi kun kan være stolte af i Horne.
Hvis du går med en drøm om at blive dagplejer, så tag endelig kontakt til Varde Kommune,
der bliver helt sikkert brug for flere dagplejere i de kommende år.
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VISION HORNE er meget andet end børn. I 2020 etablerede vi også arbejdsgrupperne,
der arbejdede med
Horne Bymidte
Opførelse af flere boliger i Horne
Forskønnelse af Horne Børneby
Markedsføring af Horne sogn
I 2021 udarbejdede vi en film om Horne Skole, og vi blev kåret som årets lokale landsby i
Varde Kommune. Forskønnelses-gruppen har udført mange store og små projekter på
skolen og i Regnbuen.
Vi erfarede også, at arbejdet med at omdanne Horne Bymidte til en grøn oase og at få
opført flere boliger i Horne er opgaver, der kræver tålmodighed, og vi er derfor ikke i mål
med disse opgaver.
I 2022 vil vi naturligvis arbejde videre med de arbejdsgrupper, der allerede er i gang.
Vi vil også sende en ansøgning om at blive årets landsby i 2022, temaet i år er ’En landsby, hvor vi tager hånd om hinanden’.

Sidst, men ikke mindst skal vi have 2 nye, mindre projekter færdiggjort. Med titlen som
årets lokale landsby fulgte kr. 10.000. På torvedagen i august 2021 var det muligt at stemme på forskellige indkomne forslag. De to forslag, der fik flest stemmer, var en mini Tarzan
-bane i Vikingelunden og et cafe-miljø-område under brugsens halvtag ud mod Hornelund.
Går du med konkrete tanker omkring noget, DU synes, der skal være mere af i Horne, så
giv endelig lyd.

Vi håber, at DU har lyst til at deltage mandag den 16. maj, så vi kan arbejde videre
med opgaverne i VISION HORNE.
Hvis du har spørgsmål, ideer eller gerne vil tilmelde dig til d. 16. maj, så kan vi altid
fanges på mailadressen vision@horne-varde.dk

Og husk, du kan arbejde med lige det, DU har lyst til. Nogle vil gerne bygge og male, andre vil gerne udarbejde ansøgninger, eller noget helt tredje.

Vi glæder os til at se jer alle
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Konfirmation
Mens syv unge mennesker blev konfirmeret i Horne Kirke søndag den 1. maj, står syv af
deres jævnaldrende kammerater fra Horne foran deres konfirmationer.
Det er:

St. Bededage fredag den 13. maj:
Sct. Jacobi Kirke, Varde kl. 09.00: Stine Dunckel Jensen, Gl. Præstevej 83.
Lyne Kirke kl. 10.00: Maria Kristine Dahlmann Gammelgaard, Ølgodvej 135.
Kasper Jørgensen, Hornelund 17.

Lørdag den 14. maj:
Sct. Jacobi Kirke, Varde, kl. 09.00: Mie Marie Richardy Tradsborg, Habrehøjvej 15,
Naomi Westergaard Pedersen, Stadionvej 37,
Holger Bonde Østergaard, Hornelund 63.

Sct. Jacobi Kirke, Varde, kl. 11.00: Nynne Falk Pedersen, Ølgodvej 15.

Horne Kirke søger ny graver, se side 30...

Sæt X i kalenderen
HØSTFEST 2022
Lørdag den 8. oktober
kl. 18.30 – 1.00 i Horne Hallen

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag kl. 19 og støt lokalsamfundet.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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. Startstedet er hallens parkeringsplads, og derfra cykler/kører vi ud på en knap
15 kilometer lang tur med fem stop undervejs. Det bliver i et tempo, så alle kan følge
med, og ved ”stoppestederne” bliver der lejlighed til at slappe af, mens arkivets medarbejdere giver en lille fortælling om stedet.
Første stop er ved gravhøjen Karlehøj ved Lise og Peter Jepsens gård, og turen går
videre ad Thorstrupvej 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.

Der bliver også Torvedag i år

Der er torvedag lørdag den 20. august 2022.
Allerede nu skal du tænke over, om du skal have en stand enten som forening eller som
privat person. Det er gratis at have en stadeplads, og Torvedagsudvalget stiller 1 stk.
bord til rådighed.
Tilmelding til Torvedagen som stadeholder skal ske senest 1. august. Men hvorfor
vente så længe? Tilmeld dig nu!
Tilmelding til jochumsen@bbsyd.dk

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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FAMILIE & FRITID

Rundvisning på Annebergs Limtræ A/S
Vi har planlagt et besøg med rundvisning på Annebergs Limtræ A/S i Lunde.
Arrangementet finder sted
mandag den 30. maj 2022 kl 19.00.
Prisen er 50 pr. person for rundvisning og kaffe og kage – kaffen giver Annebergs Limtræ
A/S. Der er mulighed for at betale med mobilepay denne aften.
Vi mødes på Dagli´Brugsens P-plads kl. 18.15 og fylder bilerne op.
Alle interesserede m/k kan tilmelde sig til:
Ruth Jensen på mail: jensen.egehave@bbsyd.dk eller på mobil 30260878 senest den 21.
maj 2022.

SANKT HANS AFTEN
i Vikingelunden
Sankt Hans aften torsdag d.23. juni sørger 4H og
Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i
bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.
Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.
Pandekager kan bages på små bål.
Cirka kl. 20.30 tænder vi det store bål, hvorefter der holdes båltale v/ Lars Christian
Bentsen – arkæolog, museumsinspektør.
Efter båltalen er der indvielse af den ”nye Vikingesti”.
Udviklingsgruppen omkring Vikingestien vil markere indvielsen ved at byde på et glas
mjød. Alle er velkommen.
Vikingesti-gruppen, 4H og Horne Sogneforening

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Fællesspisning og fællessang i Horne hallen
- god stemning med en summen af livsglæde og fællesskabsånd.

Tirsdag den 23. august kl. 18-21 besøger Sanglærken
& Sebastian Horne hallen for at skabe fællessang og glæde.
De er kendt for at få smilet frem med deres vestjyske humor
og for få os til at synge sammen, så fællesskabsånden kommer helt ind under huden på os alle.
Vi skal synge sange fra højskolesangbogen samt fra deres
egne sanghæfter. Det er sange, vi alle kan synge med på
som Kald det kærlighed, Lyse nætter, Barndommens gade
og mange flere.
Ulla sammensætter en lækker buffet incl. en sodavand.
Prisen for denne herlige aften er 200 kr.
Tilmelding sker til Ulla senest d. 16. august på mobil
25138696 eller i hallen.
Tilmeldingen er godkendt, når Ulla har modtaget pengene
på mobilpay 72653 eller i hallen.
Vi glæder os til at spise, hygge og synge med jer.
På vegne af Ulla Lindvig og Lene H. Nissen
i samarbejde med Horne Idrætspark og Horne Gymnastik og
Fitness

- du kan også finde Horne på

Ny leder af børnehaven
Børnehaven Regnbuen får den 1. juni en ny leder.
Det er Lene Nielsen, 44 år, fra børnehaven Hedevang i Alslev.
Hun har arbejdet i Hedevang i 23 år, heraf de sidste seks år som leder.
Lene Nielsen bliver leder af børnehaverne i både Horne og Sig. Hun afløser Lone Munk
Guldager, der blev ansat i august sidste år, men valgte at prioritere anderledes og sagde
sin stilling op. Siden hendes fratrædelse i begyndelsen af april, har filialskoleleder Jesper
Debel Pedersen brugt en del tid i børnehaverne.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Seneste nyt fra HUBI
Søndag den 13. marts afholdte HUBI generalforsamling i
Horne Hallen, hvor der blev fremlagt formandsberetning
og regnskab. Martin La Cour Vendelbo blev valgt som formand, og Line Madsen blev
valgt som næstformand. Billeder af alle bestyrelsesmedlemmer kan ses på vores Facebook-side.
HUBI deltog i Sydtrafiks brugerpanel den 6. april. Vi fik denne aften information om
blandt andet flextrafik. Der er forskellige muligheder for både unge og ældre, så vi kan
kun opfordre til, at I kigger nærmere på det på Sydtrafiks hjemmeside: www.sydtrafik.dk/
flextrafik/
Skærtorsdag den 14. april afholdt HUBI påskeægsjagt i Vikingelunden, hvor 150 børn og
voksne var på jagt efter fem forskellige påskeæg i skoven. Der var også tal/bogstav-jagt
med udfordringer og præmier for både små og store. Derudover var det muligt at grille
medbragt mad i grillhytten ved søen og nyde en øl, juice eller sodavand. Arrangementet
var sponsoreret af Horne Idrætsforening HIF og Dagli’ Brugsen Horne. Det var endnu en
gang en fornøjelse at se den glæde, som det vakte hos både små og store. Vi håber, at
påskeharen har lyst til at komme igen næste år.
Som noget nyt har HUBI indgået et samarbejde med Dagli’ Brugsen Horne om gaver til
morsdag og farsdag, hvoraf 10 kr. pr. købt gave går til HUBI.
Vi er desuden i fuld gang med at forberede os til årets torvedag, hvor vi både stiller op
med indsamlingsbarometer, bamsehospital og fiskedam. Vi er meget glade for at kunne
fortælle, at 10-20-30 Henne Strand vil sponsorere pakker igen.

Næste deadline d. 23. juli
Indsamling til Kræftens Bekæmpelse
Søndag den 3. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling.
Der blev i Horne indsamlet 11.927,50 kr. i kontanter.
MobilePay-muligheden blev også flittigt brugt under indsamlingen, men
da nummeret blev brugt i hele Varde Kommune, har det ikke været muligt at se, hvor meget vi i Horne har fået ind den vej.
Tak for alle bidrag. Tak til alle indsamlerne, der var 23, som havde sagt ja til at hjælpe os. Det er vi meget taknemlige for, og jeg håber, at vi til næste år kan få hjælp af
lige så mange. Tak til Horne Skole for lån af lokale og til Dagli´ Brugsen Horne for
sponsering af rundstykker og tilbehør.
Ruth Jensen og Bente Dinesen.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Vores formål:
- At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn
og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.
- At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af
institutioner i Horne Sogn.
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, Maja Elise Lillelund Nymark,
Martin La Cour Vendelbo, Serena Reffs Kristensen & Silke Regina Maria de Groot

En flok gæve mænd arbejder på højtryk med færdiggørelsen af en makeover på
Vikingestien. Indvielse er planlagt til Sct. Hans aften. (se andetsteds i bladet)

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Idrætsparken har været på indkøb
Horne Idrætspark har købt en hal fra den tidligere Horne Smede og Maskinforretning. Den skal bruges som redskabsrum, og dermed er en af de senere års udfordringer løst.
Generalforsamlingen gav grønt lys til købet efter, at formand Søren Dahl havde skitseret
problematikken.
- Vores redskabsrum skal udvides og forbedres. Vi mangler plads. Håndværkere og brandmyndigheder har været inde over, og vi har overvejet både kolde og isolerede løsninger,
men prisen er bare røget op og op.
Et andet problem, Idrætsparken har haft det seneste års tid, er baneklipperen. Det har
ikke været muligt at holde olie og motor nedkølet under arbejdet.
- Efter at have undersøgt forskellige muligheder er vi endt med at købe en brugt John Deere-klipper. Vi tror på, at det er en løsning, der rækker nogle år frem, sagde Søren Dahl.
Idrætsparken har gjort et tredje større indkøb. Generalforsamlingen sagde ja til at købe
halvdelen af kroketbanen, som hidtil har været lejet.
Søren Dahl konstaterede, at 2021 også var coronaramt med mange aflysninger i foråret
fulgt af genåbninger i efteråret for at slutte året af med nye nedlukninger.
- Vore brugere har vist stor velvilje og blandt andet betalt leje, selvom faciliteterne ikke har
været brugt. Det er en stor påmindelse til os alle i hallen om, at vi skylder og ikke mindst
om, at vi fremover skal lægge os i selen for at kunne tilbyde et moderne og tidssvarende
anlæg, som vore brugere kan og vil bruge, sagde Søren Dahl og takkede de frivillige for
altid at hjælpe, når der er brug for det, bestyrelsen for at byde ind med mange forskellige
kompetencer og Ulla og Thorkild Lindvig for at tænke ud af boksen og få nye ideer realiseret.

Familie & Fritid og Horne Aftenskole er på plads
Familie & Fritid afviklede generalforsamlingen den 28. februar 2022.
Karen M. Harck og Ruth Jensen var på valg. Ruth Jensen blev genvalgt og Karen M.
Harck valgte at stoppe.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Bente Dinesen.
Næstformand: Sonja Schou.
Kasserer: Ruth Jensen.
Sekretær: Birgit Møller Hansen.
Medlem: Hanne Petersen.
Vi har den 1. april 2022 ansat Helle Barslund Brun, Tistrup som vores nye fælles Aftenskoleleder for FTF Tistrup, Familie og Samfund Sig-Thorstrup og Familie og Fritid i Horne.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Jobbet kom på det rigtige tidspunkt
Efter 18 år som kantineleder på Tistrup Skole stoppede Helle Brun til påske i år for at gå
på pension. Hun var dog stadig parat til nye udfordringer, og det har hun fået.
Hun er blevet leder af aftenskolen i Horne og er allerede i gang med at planlægge den ny
sæson med start omkring september.
- Jobbet blev ledigt på det
helt rigtige tidspunkt. Det
rummer meget nyt for mig,
men jeg kender alligevel
noget til det. Jeg var formand for FTF i Tistrup i
den periode, da kursusafdelingerne i Horne, Tistrup
og Sig/Thorstrup blev slået
sammen. Det var en god
beslutning, da det giver
større synlig, og da vi kan
hjælpe hinanden, siger
Helle Brun, der også kender aftenskolen fra deltagersiden, da hun har gået
på holdet fotobog og i denne sæson er med på væveholdet.
Hun har boet i Tistrupområdet siden 1989 og er rent formelt ansat under Horne Aftenskole, men er leder for alle
tre kursusafdelinger.
- Jeg ser det hele som et stort gitter, der er ramme om kursusafdelingerne, og med nogle
huller, jeg skal fylde ud med diverse tilbud. I første omgang vil jeg bruge krudtet på at føre
de tilbud videre, der går godt, men som noget nyt vil jeg undersøge muligheden for at oprette hold i Hodde Forsamlingshus. Med hensyn til nye fag, håber jeg, at folk kommer med
ønsker, så aftenskolen hele tiden kan udvikle sig, siger Helle Brun, der også har fokus på
at få etableret et godt samarbejde med foreningerne og aktørerne.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Nyt fra menighedsrådet:
Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl. 10.30
Velkommen til Horne:
Den 22. maj deltager Horne Kirke i Velkommen til Horne arrangementet
Genbrug af krukker og lignende til blomster:
Krukker og lignende, som har været anvendt til blomster på gravstederne, vil fremover
kunne hentes, hvis man ønsker at genbruge dem
Torvedag:
Horne Menighedsråd vil have en stand på Torvedagen
Husk:
At gudstjenestetider og arrangementer kan findes i Horne Posten, på Horne-Varde.dk og
på Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen).

PETANQUE

PETANQUE

Kom og prøv petanque – en fantastisk mulighed for at være sammen på en super hyggelig
og sjov måde.
Det er IKKE kun for de ”gamle” – ALLE kan være med
Der vil være folk på banerne ved det lille klubhus for enden af p-pladsen ved Horne
Hallen hver TIRSDAG kl. 18.30.
Så kan du prøve at se hvad det er for noget og prøve at være med KOM FRISK
Venlig hilsen Petanque – udvalget

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Bussen kører til sydpå……...
Når pensionisterne igen tager på tur, har chaufføren sat gps’en på syd.

Turen, der er arrangeret af Horne Pensionistforening, bliver afviklet
mandag den. 5. september med afgang fra Horne Kirke klokken 08.30.

Via Klelund Plantage går turen til første stop ved Åtte Bjerge i Kongeådalen, hvor både
naturen og rundstykkerne nydes.
Næste stop bliver ved Welling Landsbymuseum, som er skabt af Søren Welling. Han har
samlet alskens ting og sager lige fra køkkengrej og markredskaber til en stue fra klunketiden og en gammel skolestue. Det hele er samlet i flere bygninger, og en af dem er indrettet som en kirke.
Efter museumsbesøget er bordet dækket til frokost, og bussen fortsætter derefter til
marsken i Ballum. Der er dækket op til et sønderjysk kaffebord i den gamle digegreves
gård, og med en guide ombord på bussen, går turen rundt i marsken med en fortælling
om marsken og dens beboere før og nu.
Det sidste stop bliver i Horne, hvor det hele slutter af med aftensmad.
Prisen for turen er 520 kroner per person ved minimum 36 deltagere, og den dækker
over bus, morgenkaffen, madpakker, guide, sønderjysk kaffebord og aftensmad.

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

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Ukrainsk familie er faldet godt til
Af Nataliia Arterchuk:
Vi er familien Arterchuk bestående af Maksym, 42 år, mig selv, 45 år, og Leo, 7 år.
Vi kommer fra Ukraine og flyttede i november 2015 til Bjerremose, da vi begge havde fået
arbejde på en kvæggård i Horne Sogn. Maksym er født og opvokset i Shepetikva, jeg er
født og opvokset i Poltava, mens Leo er født i Danmark. Han kom i dagpleje, da vi flyttede
til Bjerremose, og er således vokset op sammen med de andre børn i Horne.
I 2020 købte vi huset på Solvangen 13 i Horne og flyttede ind sammen med vores papegøje Mikalych.

Hvorfor valgte vi Horne?
Det gjorde vi, fordi Horne er en lille, hyggelig, rolig by med alle faciliteter og sociale institutioner - børnehave, skole, butik, idrætshal. Byen arrangerer og præsenterer mange interessante arrangementer. Folk kender og hjælper hinanden. Alt dette er blevet en vigtig
prioritet, når man skal vælge by. Vi har de sødeste naboer, og folk i byen er åbne og klar til
at hjælpe.
Nu arbejder jeg på L&P Springs Denmark i Tistrup, Maksym arbejder hos Danish Agro, og
Leo går i Horne Skole.
Læs mere næste side...
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige en
kæmpe tak til alle, der
reagerede på anmodningen om hjælp til flygtninge fra Ukraine.
Fakta:
Poltava, Nataliias fødeby,
har knap 300.000 indbyggere og ligger i det centrale Ukraine midt mellem
Kharkiv og Kyiv.
Shepetikva, Maksyms
fødeby, ligger i det vestlige Ukraine og har cirka 40.000 indbyggere. Den ligger ved Huskofloden og er et vigtigt
jernbaneknudepunkt med fem krydsende transitruter.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Påskejagten gik ind i Vikingelunden
Påskeharerne havde været på spil i Vikingelunden og med rund hånd drysset påskeæg ud
på jorden og i træerne.
Det var startsignalet til den store påskejagt, som HUBI inviterede på. 150 børn og voksne
tog imod invitationen og gik på jagt efter fem forskellige påskeæg. Dem kunne de supplere
med et stykke slik efter en bogstavjagt, der også bød på en matematikopgave.
Flere voksne roste undervejs HUBI for det store arbejde med at give børn og voksne en
god oplevelse i Vikingelunden, som børnene kender fra både børnehave, SFO og skole,
men som flere voksne stiftede bekendtskab med for første gang.
– Selvfølgelig har der været noget arbejde med det, men så var det heller ikke værre. Det
har bare været rigtig hyggeligt, siger Maja Nykjær fra HUBI.
Flere tog imod tilbuddet om at grille deres medbragte mad i bålhytten, hvor der blev slappet af med den øl eller sodavand som også var på “gavelisten” til deltagerne, og som HUBI
havde fået en god pris på i Brugsen.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Nyt fra fælleshaverne.
Så genlyder fælleshaverne igen af glade børnestemmer, der varsler om sol og sommer. I
disse lyse stemmer blander der sig nu Quessant fårenes brægen, hønsenes kagl og kaninernes undrende stilhed.
Nye beboere er flyttet ind. 3 stk. mini får, faktisk den mindste fårerase i verden. De stammer fra den lille ø Quessant ud for Bretagnes kyst i Frankrig. Vores får kommer dog fra
Ansager. Vi har købt dem af dyrlægerne Trine og Jørgen Hilmar.
Vi har også fået 3 nye kaniner fra en dagplejemor i Tistrup, der håber, de vil få et godt liv
hos os i fælleshaverne, og det vil vi bestræbe os på.
Til sidst 4 høns, Lys Sussex, som vi har fået af Randi, der har/havde minkfarm på Lervadvej.
Det giver dejligt liv i haven, og vi håber, I vil gå i haven og se dyrene og få en hyggesnak.
Det er små dyr og små maver, så vi håber på forståelse for, at det er os, der fodrer dem,
så de ikke bliver tildelt masser af mad, de slet ikke kan omsætte.
Vi er nu færdige med at lægge sten, så nu kan rollator, kørestole og barnevogne let komme til siddepladserne i haven. Vi håber, at rigtig mange vil slå et slag forbi den 22. maj, når
der er Velkommen i Horne arrangement.
Vi er stor tak skyldig for
alle de sten, vi fik fra Strellev, til Sdr. Malle Maskinstation for forarbejdet, til
Flemming, Ove og Marinus, der sled en weekend
for at lægge stenene.
For støtte fra kommunen
og Fonden til forskønnelse
af Horne by og sogn, der
gør det økonomisk muligt
for os.
Horne 4H.
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bestil tid til

Infrarød Sauna
Lindrende, blid og behagelig varme til muskler,
led og sener.

Mælkevejens Zoneterapi
v/Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde

TLF.: 23233184
gunhildlauridsen@mail.tele.dk
www.maelkevejenszoneterapi.dk
Infrarød behandling
Infrarød behandling har en dybdegående effekt, der bevæger sig
ind i kroppen og giver øget velbehag. I forbindelse med brug af kabinen, kan brugeren opleve en række fordele så som reducering af
smerter, lindring af ømme muskler og øget blodgennemstrømning.
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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SPORTSUGE 2022 - uge 23
Så kom tiden endelig igen. Vi kan endnu samles alle sammen, uden
restriktioner. Det betyder selvfølgelig, at vi er tilbage med årets lokale
sportsuge—en byfest, som varer en helt uge. Alle er velkomne, og vi har forsøgt
at få blandet en masse aktiviteter i løbet af ugen for alle aldre. Grillen vil som altid
gløde i løbet af ugen, når det giver mening, baren vil være åben, der er er fiskedam og meget mere.

Som altid kan der betales med MobilePay, Dankort og kontanter.
Der vil være 2 hoppepuder hele ugen til fri afbenyttelse. En til større børn og en til de
små. Det er på eget ansvar at benytte hoppepuderne, og der vil ikke være opsyn fra
udvalgets side.
Flagene vil vaje hver dag i Sportsugen ved de fire indfaldsveje til Horne og en kæmpe
stor tak alle sponsorer og til alle de frivillige, der igen i år har påtaget sig dette arbejde.

På de følgende sider kan I læse ugens program, og med chance for nogle småjusteringer inden ugen, vil I kunne holde Jer opdateret på hjemmesiden og på Facebook.
Sportsuge-udvalget kan kontaktes på mail: sportsuge@horne-varde.dk

Søndag d. 5. Juni
Kl. 09:30

Kl. 10:30
Kl. 14:30

Traditionen tro starter vi ugen med morgenkaffe og rundstykker, som kan
købes af Horne Hallens Cafeteria
Gadefodbold - fri entré
Rafleturnering

Gadefodbold
Som en mangeårig tradition skyder vi sportsugen i gang med gadefodbold. Kom og støt op om denne dejlige familietradition, enten som aktiv udøver eller heppende tilskuer. Der vil være flotte gaver til 1.- 2.- 3.og 4.pladsen
Som der plejer, vil det før gadefodbold være muligt at få sin morgenkaffe og rundstykker i teltet. Det kan købes af Ulla og Horne Hallens
Cafeteria.
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Rafleturnering
Vi rafler poker, og der vil ligge spilleregler på bordene. Ca. 1 time før, vi starter turneringen, vil det være muligt at varme lidt op. Startgebyr er 30 kr., og der vil selvfølgelig være
flotte præmier til de 4 bedste og en vandrepokal til årets raflekonge / dronning

Baren 09:30 - 20:00

Kl. 09:30
Kl. 19:00
Kl. 20:45

Grillen 11:00 - 15:00 Tombola 10:00 - 14:30

Mandag d. 6. Juni
Børnedag
Serie 3 / HTS - Varde (fri entré)
Fodbold i teltet

Børnedag
Igen i år afholdes der en dag for de yngre, hvor der vil
være diverse arrangementer. Det bliver super sjovt, for
aldre yngre aldre, og vi håber mange møder op denne
2. Pinsedag, for at være med. Det er gratis at være
med

Baren 09:30 - 20:00

Grillen 18:00 - 20:30 Tombola 10:00 - 12:30

Tirsdag d. 7. Juni
Kl. 18:30

Byvandring fra stadion

Byvandring
Kom på opdagelse i Horne og lær’ noget nyt, som du helt sikkert ikke i forvejen vidste.
Keld Jochumsen tager os igen i år med ud på en lille gåtur, hvor vi bliver sat ind i historien ved dele af byen. Det er gratis at deltage, og kan kun anbefales, at man kommer
med. Efterfølgende vil teltet være åbent.
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Onsdag d. 8. Juni
Kl. 17:30
Kl. 18:00
Kl. 20:00

Udlevering af bestilte billetter
Fællesspisning - helstegt pattegris. Sidste tilmelding tirsdag d. 7. juni
Sponsorarrangement

Grillaften
Tag hele familien med en tur til Sportsugen og undgå at lave aftensmad denne dag. Vi har igen i år fællesspisning med helstegt pattegris, til kun 100,- pr. person - en dejlig og afslappende aften.
Martin Lund Hansen sponsorer både grisene og grill i år. Tusind tak til Martin og til
Jørgen Østergaard, som har sponsoreret tilbehøret fra Flensted.
Der er plads til max 200 i teltet, så først til mølle.
Tilmelding kan ske allerede nu og senest tir. d. 7. juni på følgende måder: sportsuge@horne-varde.dk, tavlen i teltet i løbet af ugen eller på Hornes hjemmeside. Husk selv at medbringe egen service
Det koster kun 100,- og billetten betales i indgangen
Efter fællesspisning rykker vi udenfor for at overvære
årets sponsorarrangement. Her dyster en flok om at vinde en
konkurrence - Både firmaer og privatpersoner kan sponsere et
beløb, som vil gå til Horne Idrætsforening, og støtte lokalsporten
i Horne. Sponsoraterne fra denne aften går til Horne IF, hvor det
både er børn, unge og ældre, som kan få gavn af det i forbindelse med de mange aktiviteter, der foregår i Horne IF. Der vil efterfølgende blive trukket vindere iblandt alle der har sponsoreret om nogle rigtig gode
præmier.

Baren 17:00 - 24:00

Grillen Lukket

Torsdag d. 9. Juni
Kl. 19:00

Banko i Horne Hallen
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Banko i Horne Hallen
Ta’ til Banko i Horne Hallen og støt lokalsamfundet imens du
kan vinde kontante præmier. Ved at gå til bankospil, bidrager du
derigennem til kulturens fremme. Så kom en tur til Banko, og
måske I kommer hjem med flere penge end I kom med. Der er
for resten banko i Horne Hallen hver torsdag, hele året.

Baren 18:00 - 22:00

75,-

Grillen ?

Fredag d. 10. Juni

Kl. 09:30 Skolens idrætsdag
Kl. 18:30 Foredrag med Geo (75,-)
Kl. 20:45 Fodbold i teltet

Hva så nu?
Oplev et sjovt og livsbekræftende foredrag, hvor Geo
uden filter og med masser af humor vender de tragedier,
han har oplevet gennem livet, og hvordan han har vendt
dem til noget positivt.
I foredraget vender Geo tunge emner såsom sin fars terror gennem hele livet, sine karrieremæssige fejltagelser, sin sygdom og sin skilsmisse, alt sammen pakket ind i humor
og sjove anekdoter, men uden alvoren heller går tabt.
Geo kommer med nogle vilde eksempler på de absurditeter, hans far har udsat ham og
hans familie for. Han fortæller, hvordan han har brugt disse professionelt ved at bygge
flere ekstreme humorkarakterer i skuespil og tv-produktioner op omkring hans persona –
og ikke mindst hvordan han har kunnet bruge sin fars afvigende mentale tilstand til at
komme igennem ekstremt pressede situationer.
Nogle forkerte karrieremæssige valg, en kræftdiagnose – og oveni det hele lige en skilsmisse også -har givet Geo meget modgang på både job- og privatfronten. Men selv,
hvor det så allermest sort ud, har Geo formået at vende modgangen til noget positivt og
komme tilbage på sporet hver gang. I processen med at rejse sig igen, fortæller Geo
hvilke redskaber, han bruger mentalt, når han er allermest presset.

Baren 17:00 - 01:00

Grillen 20:00 - 22:30
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Lørdag d. 11. Juni
Kl. 14:00
Kl. 17:30
Kl. 18:00

Skomagerturnering
Kassen åbner til fest i teltet. Frist for tilmelding onsdag d. 8. juni
Fest i teltet

Skomagerturnering
Igen i år er der skomagerturnering. Alle er velkommen lige meget, om man
er rutineret eller amatør i denne form for billard. Der vil selvfølgelig være
folk som gerne fortæller regler osv., hvis man har brug for det. Der vil være præmier til finalebordet.

Teltfesten
Igen i år afslutter vi Sportsuge med en god fest i teltet. Pris for hele aftenen inkl. forret
og hovedret er kr. 175,- Maden leveres af Horne Kro som buffet. I år leverer 4 mands
bandet ”Udenfor Sæsonen” musikken , og de garanterer en festlig aften i deres selskab.
Vi håber rigtig mange vil komme til
festen, så vi kan få afsluttet sportsåret med manér!
Tilmelding på sportsuge@hornevarde.dk, på hjemmesiden eller på
tavlen i teltet.
Frist for tilmelding onsdag d. 8.
juni - Medbring selv service
Vi håber, at arrangementerne vil tiltrække Jeres opmærksomhed, så vi kan få en
festlig uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne.
Har I spørgsmål eller andet, kan I skrive til os på: sportsuge@horne-varde.dk
Sportsuge-udvalget: Jakob Vig Nielsen, Mads Jeppesen, Simon Burkarl, Jonas Riber og
Martin Gejl Pedersen. Se mere info på horne-varde.dk

Baren 13:00 - 02:00

Grillen ?
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Fællessang skaber fællesskab
32 børn fra børnehaven Regnbuen tog plads på gulvet forrest i musiklokalet, mens skolens
elever satte sig på bænke bagest. Og så blev der sunget fællessang, “Hjulene på bussen”
og “Fem små aber”. Det var første gang, skole og børnehave sang fællessang fra morgenstunden, men det bliver ikke sidste gang.
- Vi regner med at have fællessang en gang om måneden. Ideen er opstået, fordi vi gerne
vil udvikle børnebyen, og fællessang kan skabe både sammenhæng og synlighed, siger
filialskoleleder Jesper Debel Pedersen.
Efter fællessangen gik alle børn i læsegrupper, hvor skolebørnene læste for børnehavebørnene. Eleverne havde selv valgt en bog.
- Børnene har virkelig forberedt sig, og de bestemmer selv, hvordan oplæsningen foregår,
siger Ulla Bruun.
To piger skiftede således til at læse op, og et par drenge fik deres lille lytter til at snakke
med og tælle ting i bogen. For nogle af børnene var der en ekstra bonus i form af, at de
kommende børn i børnehaveklassen blev koblet sammen med deres nye skolevenner fra
56eren.
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Gravkøerne skal ud af byen til jul…!!!!!
Separeringen af kloakken i Horne By skrider på alle måder - bare ikke fremad.
Kenneth Nybo Petersen må konstatere, at det eneste sikre er, at arbejdet ikke bliver færdigt til august som oprindeligt planlagt.
- Vi skal have lavet en ny tidsplan. Den er lidt usikker endnu, men vi går benhårdt efter, at
vi er færdige til jul, sagde Kennet Nybo Pedersen fra DinForsyning, da han sammen med
repræsentanter fra entreprenøren og Niras mødte borgerne på Kirkebakken.
Her har gravemaskinerne stået stille siden før påske, og i stedet er der blevet pumpet
grundvand op og arbejdet med måder til at håndtere den siltede jord på.
- Vi mangler at pumpe cirka en halv meter vand, og jeg håber, at vi i hvert fald indenfor 14
dage er i gang igen. Vi overvejer forskellige muligheder for det fremtidige arbejde. Hvis det
tager for lang tid at komme op til Hornelund, skal vi måske sætte et gravehold på strækningen fra Fabriksvej og ud af byen, da målinger viser, at her er undergrunden mere rimelig,
siger Kennet Nybo Pedersen.
Der bliver også drøftet, om arbejdet
bare skal køre lige igennem Stadionvej
og Ølgodvej for så bagefter at tage
sidegaderne.
- Uanset hvilken fremgangsmåde, vi
vælger, er det forbundet med trafikale
problemer og gener for borgerne, som
også skal med i overvejelserne, siger
Kennet Nybo Pedersen.

Horne Skole - Trane skole og børneby, 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!

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Ny graver til Horne Kirke
Da vores nuværende graver ønsker at gå på pension, er stillingen som
graver ved Horne Kirke, Horne Sogn ledig pr. 1.9. eller 1.10.2022.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Graveren skal varetage følgende opgaver:
varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
være ansvarlig for kirkegårdens udvikling og drift i henhold til udviklingsplanen
pasning af graverhus og toiletbygning
kirketjeneste ved kirkelige handlinger, udføre rengøring og andet praktisk arbejde
samt veligeholdelse af maskiner, udskrivninger af regninger og kontakt til kirkens
brugere
Horne Sogn har 1.129 antal indbyggere, 4 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet
som et aktivt sogn med en meget aktiv kirke. Der er fælles organist mellem 4 sogne.
Der er et godt samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.
Ligeledes har vi en god og vedligeholdt maskinpark.

Vi forventer, at du:
er i stand til at udvikle driften af kirkegården ud fra de driftøkonomiske rammer.
har flair for IT og gerne kendskab til kirkens it- systember.
er engageret og fleksibel, med interesse i kirkens og sognets liv.
er imødekommende og har en god omgangstone med kolleger og brugere af kirken
og kirkegården.
har en positiv tilgang til arbejdet, og derigennem sikre et godt arbejdsmljø.
har erfaring gerne med kirkegårdsarbejde - uddannelse som gartner er ikke et krav,
men du skal være praktisk anlagt.
har kørekort og villig til at bruge egen bil.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Se nærmere på Jobindex.dk
Ansættelse sker ved Horne Sogns Menighedsråd beliggende Engkanten 1, Horne, 6800
Varde
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Kristen Krog
på tlf 52 23 00 85, eller kontaktperson Anna Metha Andersen tlf. 24 98 38 52.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Horne Menighedsråd eller på mail til
8868fortrolig@sogn.dk .
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. maj 2022.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 23 eller 24.
Der gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.
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DØGNVAGT
70 23 23 88

Kontakt HHST Udviklingsråd
Formand : Anton Peder Nørgård Nielsen Ølgodvej 89, 6800 Varde.
Mobil: 2179 7978 Mail: antonpedernielsen@outlook.com
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Leder vil nu være elev
Efter 17 år som leder af Horne Aftenskolen vil Henriette Nielsen, 55 år, nu sætte sig på
”skolebænken” som almindelig deltager og have lov til at komme to minutter for sent til et
kursus og lade andre om at sørge for, at strygejern og strygebræt er på plads.
- 17 år er vildt mange år, men jeg har nydt hvert eneste minut. Der har været mange
spændende opgaver, og jeg har ikke været bundet af noget. Jeg har haft mulighed for at
prøve masser af ideer af. Var der ikke elever nok, blev holdet bare ikke oprettet. Det kostede ikke noget. Det er da et privilegium, siger Henriette Nielsen, der erkender, at hun har
brugt meget tid på jobbet.
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- Det er en livsstil. Du tænker 24-7 på, hvad vi skal
have på programmet. Efterhånden ligger selve
etableringen på rygraden, men der skal jo også
noget nyt til. BH-syning var et scoop. Folk kommer
langvejs fra for at deltage, og underviseren er fra
Lolland, så hun bor hos mig. Flere af deltagerne fra
f.eks. Esbjerg, Videbæk og Bramming har via BHsyning fundet andre kurser hos os, som de også
deltager i, fordi, som de siger, at de hos føler, at de
er en del af noget. Også lagen-sytræf er en stor
succes.
For nogle år siden blev Henriette Nielsen også
leder af aftenskolerne i Sig/Thorstrup og Tistrup, og de udsender et fælles program.
- Det gav måske lidt mere arbejde, men det gav os også mulighed for at få en endnu bredere vifte af tilbud og en større chance for at oprette et hold, da det jo ikke er langt at køre
fra Horne til Tistrup eller omvendt.
- Når du er så glad for lederjobbet, hvorfor stopper du så?
- Jeg er mæt. Jeg trænger til at komme om på den anden side, til at blive deltager på lige
fod med de andre deltagere. Jeg glæder mig også til at kunne gøre noget godt for mig selv
som for eksempel at gå på rygholdet i Tistrup, og at køre en tur med mit kamera, siger
Henriette Nielsen, der også fortsætter med at arbejde i SFOen og på skolen, hvor hun har
været i de seneste to år.
På falderebet vil hun gerne takke for den store tillid, bestyrelsen har udvist hende.
- Jeg er meget beæret over, at jeg har fået mulighed for at prøve en masse ideer af, og at
jeg via aftenskolen har fået et kæmpe netværk og har mødt mange mennesker. Det sætter
jeg stor pris på. Aftenskolen betyder rigtig meget for mig, og jeg er virkelig lykkelig for, at
det bliver Helle Brun, der tager over, siger Henriette Nielsen.

SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation
og vognmand

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

Horne

6800 Varde

www.sdr-malle.dk

VEDRØRENDE SKÆRMEN VED BRUGSEN
I liggende
Materiale til opslag skal mailes til
A-4 format
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
infotv@horne-varde.dk
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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:
(gælder fra 16. maj)

Mandag: Rugbrød eller franskbrød fra bageren, ta´2 stk. for 30 kr.
Tirsdag: 20 % på alt ost.
Onsdag: Frugt, ta´ 10 stk. for 20 kr.
Torsdag: BBQ ben m. kartoffel og coleslaw, skal bestilles senest tirsdag kl. 19.45
Fredag: Haribo slik, små poser 12 kr. pr stk. Store poser 35 kr. pr stk.
Lørdag: COOP pizzaer 300-360 g 15 kr.
..
Søndag: Anglemark mælk, frit valg 1 liter 7,45 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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Velbesøgt lokalopvisning
Lørdag den 26. marts blev der i Horne Hallen afholdt lokalopvisning. Formanden for Horne
Gymnastik og Fitness bød velkommen, hvorefter ikke bare én, men fire faner blev båret
ind.

Ved siden af Hornes fane og juniorfane kom også Ung Syds to faner – flot så det ud!
Sofie Juul Strømgård Hvid og Stefán Logi Grímsson løftede Hornes to faner. For begge
var det første gang, de skulle være fanebærere, men de klarede det fantastisk. Stor ros og
tak til dem begge for at klare denne vigtige opgave.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Gymnastikopvisningen gik godt. Den var velbesøgt af både tilskuere og dygtige gymnaster. Der var kun en enkelt svipser, da et kabel uheldigvis gled ud af pulten under Vardes
VIP Damers opvisning. De var dog rutinerede og lod sig ikke slå ud, men demonstrerede
flot, hvordan ”the show must go on”!
Efter opvisningen var der stor opbakning til fællesspisning, hvor menuen stod på fremragende Buffet a la Ulla. Både børn og voksne mæskede i sig af de lækre retter.
Vi glæder os allerede til næste års opvisning!

Generalforsamling og nyt bestyrelsesmedlem
Mandag den 7. marts var der indkaldt til generalforsamling i
Horne Gymnastik og Fitness. Årets gang blev leveret af formand Niels Wølch Frederiksmose, hvorefter regnskabet blev fremlagt af kasserer Berit Henneberg Gram.
Udover genvalg af de medlemmer, der var på valg, blev
Bjarke Lykke Gøte valgt ind i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden rokader på posterne.
Bestyrelsen består nu af:
Niels Wølch Frederikmose, formand,
Maria Højager Ladekær, næstformand,
Berit Henneberg Gram, kasserer,
Lone Munk-Guldager, sekretær,
Jesper Johannesen, menigt medlem,
Dana Levsen, suppleant,
Stefán Logi Grímsson, suppleant,
Bjarke Lykke Gøte, suppleant
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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. 23. juli.

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
Tømrerforretning ApS
Næste
deadline
d. 23. juli

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

75 29 90 92
Storegade
19
6862
Tistrup

OBS
SKO DAMETØJ

HERRETØJ

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

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. 23. juli.

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

383 Deadline 23. juli
384 Deadline 3. september
385 Deadline 29. oktober

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

Tak for støtten
Et lille opråb om en trængt økonomi i Horne Posten blev hørt.
Der indkom 2400 kroner i frivillige bidrag, og det er redaktionen meget taknemmelig for.
Det gør fremtiden ikke så lidt lysere for os, så alle, der har bidraget, skal have en stor tak.
Det samme skal alle de, som støtter i form af annoncer, som sørger for indholdet i bladet,
som frivilligt bringer bladet ud, og som bidrager med nye ideer og konstruktiv kritik. Alt i alt
betyder det, at Horne Posten er godt i gang med sit 52. år.

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

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef

NYTTIGE www adresser
horne-varde.dk
traneskoleogbørneby.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.
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil
Februar:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.

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

152,
748,
499,
661,
221,
109,
491,

359,
3, 36,
723, 65, 309, 786, 484, 590, 513, 284, 643, 128,
144, 758, 787, 113, 173, 715, 68, 567, 480, 255,
419, 138, 53, 402, 791, 628, 61, 407, 111, 763,
89, 117, 493,

99,
129,
329,
237,
243,
751,
141,

37,
162, 56,
314,
6, 111, 374, 780, 323, 301, 340, 426, 649,
285, 692, 327, 611, 1,
735, 383, 39, 200, 343,
752, 126, 403, 496, 772, 156, 799, 620, 264, 41,
130, 188, 92,
Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253

Opslag
til infoTV ved
Brugsen sendes til:
infotv@hornevarde.dk
Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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KIRKETIDER
Horne Kirke
Fredag 13. maj
Søndag 15. maj
Søndag 22. maj
Søndag 26. maj
Søndag 29. maj
Søndag 05. juni
Mandag 06. juni
Søndag 12. juni
Søndag 19. juni
Søndag 26. juni
Søndag 03. juli
Søndag 10. juli
Søndag 17. juli
Søndag 24. juli
Søndag 31. juli
Søndag 07. august
Søndag 14. august
Søndag 21. august
Søndag 28. august

19.30
10.30
09.00
10.30
ingen
10.30
09.00
10.30
ingen
09.00
10.30
ingen
10.30
ingen
09..00
ingen
09.00
10.30
14.00

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

Bededag
4. søndag efter påske
v/ Lars Bom 5. søndag efter påske
Kr. Himmelfart

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
2.s.e. trin.
3.s.e. trin.
5.s.e. trin.

v/ Lars Bom 7.s.e. trin.
9.s.e. trin.
10.s.e. trin.
i Tambours Have (friluftsgudstj.)
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

