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Det sker……… 
AKTIVITETSKALENDER 2022   

August:  
09. kl. 19.00: Ekstraordinær generalforsamling i Vikingehytten, arr. Horne Sognef. 
10. kl. 14.30: Start på madhold på Horne Skole, arr. Horne 4H 
10. kl. 14.30: Start på træhold på Dejgårdsvej 12, arr. Horne 4H 
11. kl. 14.30:  Start på krea/hobby på Horne Skole, arr. Horne 4H 
17. kl. 14.30:  Start på spirehold på Dejgårdsvej 12, arr. Horne 4H 
17. kl. 14.30:  Start på hestehold på Dejgårdsvej 12, arr. Horne 4H 
19.      Salg af bestilte fisk og salg af resten kl. 15-17 ved brugsen, Horne Jagtfor. 
20. kl. 09-12.30: Torvedag i midtbyen, arr. Torvedagsudvalget  
23. kl. 18-21: Fællesspisning og fællessang i Horne Hallen  
24. kl. 18-21: Vævning for letøvede på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
29.                 Badminton for motionister starter, arr. Horne IF 
29. kl. 19.00: Kirkegårdsvandring, arr. Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv 

 

September:  
03. kl. 10-12: Fotonørderne mødes, arr. Horne Aftenskole 
05. kl. 08.30: Horne Pensionistforening på tur sydpå, afgang fra Horne Kirke 
07. kl. 18.00: Høstfest i Hallens mødelokale, arr, Hornelunds Venner 
10. kl. 09-15: 4H børnedyrskue på Ringkøbingvej 270, Hindsig 
14. kl. 19-21.45: Kreativ på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
17. kl. 09-15: Sy-lørdag på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
24. kl. 09.00:  Idræt om dagen begynder i hallen 
28. kl. 19.00: Ginsmagning på Horne Skole, arr. Familie og Fritid  

 

Oktober:  
02. kl. 17.00: Bioklubben starter, arr. Horne Aftenskole 
03. kl. 14-16: Foredrag om livsglæde på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
05. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner 
05. kl. 19-21.45: Madlavning for mænd, arr. Horne Aftenskole 
08. kl. 18.30-01: Høstfest i Horne Hallen  
10. kl. 14-16: Ønskekoncert på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
11. kl. 16-18: Litteratur begynder på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Aftenskole 
17. kl. 14-16: Thyge Nielsen fortæller på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
24. kl. 14-16: Else Juhl fortæller om demens på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
29. kl. 09.00: Højskoledag i Horne, arr. De 4 vestjyske sogne 
29. kl. 18.00: 90 års jubilæumsfest på Mallevej 60, arr. Horne Jagtforening 
31. kl. 14-16: Sang og foredrag om Peer Gynt på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
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Brug aktivitetskalenderen, når du planlægger et arrangement... 

November: 
02. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner  
5. og 6. kl. 9-15: Buksesyning på Horne Skole, arr. Aftenskolen 
07. kl. 14-16: Pasgårds Tøjservice på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
14. kl. 14-16: Foredrag om livet, som man tager det på Hornelund, arr. DK seniorer Horne 
20. kl. 9-13: Buksesyning. Arr. Aftenskolen 
21. kl. 14-16: Livet som betjent på Grønland på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne 
22. kl. 18.30: God mad og julemarked på Horne Skole, arr. Familie og Fritid 
25. kl. 14-16: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

 
December: 
05. kl. 14-16: Foredrag: Med Røde Kors til Etiopien på Hornelund, arr. DK seniorer Horne 

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

10. og 11. kl. 10-16. BH og lingeri, sykursus på Horne Skole. Arr. Aftenskolen 

12. kl. 14-16: Juleafslutning med Anne Marie Uhre på Hornelund, arr. DK seniorer Horne 

 
Januar: 
04. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner  
05. kl. 15-17.45: Knipling på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Aftenskole 
05. kl. 18.30-21.15: Knipling på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Aftenskole 
09. kl. 18-19.15: Vild med dans for begyndere på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
09. kl. 19.30-20.45: Vild med dans for øvede på Horne skole, arr. Horne Aftenskole 

 
Februar: 
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner 

 
Marts: 
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner 

 
Juni: 
3.-4. kl. 10-16: BH og lingeri på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 

Det sker……… 
AKTIVITETSKALENDER 2022-23   

2023 
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Ekstraordinær generalforsamling 

i Horne Sogneforening 
tirsdag den 09. august kl. 19 i Vikingelunden 

 

     Emner:  Godkendelse af køb af Smedegrunden. 

Vedtægtsændring, således at foreningen fremover  

kan tegnes af formand og kasserer. 

 

LÆS MERE OM EMNET PÅ SIDE 19 

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 kom-
mer 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 - Horne Menighedsråd 
og Horne Gymnastik og Fitness  
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Horne 4H 
Hold-start efter ferien: 
10. august starter madhold på skolen og træhold på Dejgårdvej 12. 
11. august starter Krea/ hobbyhold på skolen 
17. august starter spire og hestehold på Dejgårdvej 12. 
Alle hold stopper med deltagelse i 4H-skuet den 10. september. 
Håber du har fået dig meldt til dyrskuet, ellers er det lige op over. 
 

 
Torvedag: 
Horne 4H deltager med en stand på torvedagen den 20. august. 
Der må gerne bages til standen, så vi har lidt at sælge. 
Udflugt: 
Husk også at melde til på udflugten til Natur kraft i Ringkøbing den 27. august.                
En dag for hele familien. Invitation sendes på mail 

J Jette. 

Badminton 2022/2023 
 
Motionister skal finde ketsjeren frem 
Der er opstart mandag den 29. august for motionister. 
Der spilles på mandage fra kl.18.30-21.30 
Baner kan bestilles ved Anita Hansen på mail                            
ahansen335.dk@gmail.com.   
Oplys venligst i mailen ønske for spilletid og hvem, der deltager på banen – med 
oplysning om navn, adresse og fødselsdato på alle spillere. 
Evt. spørgsmål – ring til tlf 4068 6008 
Banen lejes for en hel sæson (september-marts) og for en time ad gangen. Hver bane 
koster kr. 1.700,00 
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson. 
Ungdomsbadminton starter mandag i uge 39. Mere herom senere. 
Med venlig hilsen 

Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF 
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     Dagli´Brugsen er klar med årets grillaften 
 

Årets grillarrangement foregår:                                                                                         
fredag den 26. august kl. 17.00-20.00. 

 

Der har alle år, men især de sidste to år været en helt fantastisk opbakning til arrangemen-
tet, faktisk så stor, at vi valgte at flytte arrangementet til skolegården i 2021. Herunder kan 
i se at par billeder fra skolen.  
Vi tror og håber på lige så stor opbakning i år, men i skrivende stund har vi ikke besluttet, 
hvor vi vil afholde årets arrangement. Den endelige lokation vil blive oplyst, når billetterne 
købes.  
Billetterne kan allerede nu købes i Brugsen, så hvis du vil invitere familien og nabo-
en på lækker mad, så skynd dig ned og køb billetter allerede i dag – eller senest den 
24.august. 

 

Ulrik vil underholde med musik under spisningen.  

 

Menuen består af velernæret gris eller kyllingespyd, 
dertil flutes og salat. 
Til børnene er der pølser eller kyllingespyd og brød.  

 

 

Velernæret gris eller kyllinge-
spyd med flutes og salat inkl. 1 
glas øl/vin/vand 
Pris: 60 kr. pr. billet. 

 

Børnemenu: 
Pølse eller kyllingespyd med brød 
Inkl. 1 sodavand/juice.  
Pris: kr. 25 pr. billet. 

 

Inviter konen ud eller tag naboen under armen og mød op til en hyggelig aften med 
lækker aftensmad i en uformel atmosfære. Håber vi ses. 

Hilsen Alex & Butiksrådet 

Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag kl. 19 og støt lokalsamfundet. 
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Moesgård og Frahm er i centrum 
 

Når Horne Menighedsråd i samarbejde med Horne Sognearkiv  
byder på en kirkegårdsvandring mandag den 29. august kl. 19.00 i Horne Kirke, er to 

familier på programmet. 
 
Det er dog lidt af en underdrivelse, da deltagerne skal høre dels om familien Frahm og 
dels om Moesgård, der tidligere var en dobbeltgård med flere familier. 
Moesgård har været en kapellangård med fæstebønder – en gård, hvor en eventuel præst 
i Horne skulle bo, hvis pastoratet Horne-Thorstrup fik to præster. Det skete ikke, og derfor 
fik fæstebønderne lov til at købe gården, som siden er udstykket i fire ejendomme, som 
blandt andet har været ejet af familien Rasmussen – Eva Hansens familie, og af familien 
Schmidt med Holger som sidste led. 
Familien Frahm tog sit udspring i Linding Mølle og foruden møller og landbrugere, bestod 
familien også af håndværksmestre med værksteder i både Horne og Bjerremose. 

Aftenen vil forløbe efter samme skabelon som tidligere kirkegårdsvandringer, nemlig en 

rundtur på kirkegården til nogle af de omtalte familiers gravsteder og derefter med billeder 

og fortælling inde i kirken, inden aftenen slutter med kaffe. 

Volleybold begynder igen…. 
 
Så er det atter tid til at spille volleybold i Horne IF. 
Sæsonen 2022-2023 begynder 

onsdag den 7. september kl. 19.30-21.00 
i Horne Hallen  

Horne IF Volleybold er for alle, der har lyst til at komme ud og få lidt motion.  

For alle friske kvinder og mænd. 

Motion på en sjov måde. 

Kammeratskab på tværs af alder. 

Socialt sammenhold. 

Alle er velkommen, øvede og nybegyndere. 

Alder 16-99 år. 

Der spilles i DGI turnering C-Mix. 

 
Er der spørgsmål så kontakt bestyrelsen 
Carsten Hansen              Martin Terkildsen 

    61111928             51930858 

Vi håber på at se mange nye og tidligere spiller. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

                            

 

 

 

inviterer sognets pensionister til 

 

          HØSTFEST i HORNE HALLEN 

onsdag den 7. september 2022 kl. 18.00 

 

         Pris pr. person: kr. 150 for hovedret, dessert samt kaffe og småkager 

         Underholdning ved: Karina fra Ansager 

 

         Tilmelding senest onsdag d. 31. august i postkassen på Hornelund 

         eller Svend Bruun           tlf.  81 71 43 66  

         eller Grethe Ladefoged        tlf.  24 45 88 30  

 

Venlig hilsen Hornelunds Venner 

Hornelunds 
Venner 

Der er gin på bordet 
             Familie og Fritid inviterer til ginsmagning på Horne Skole 

onsdag den 28. september kl. 19.00 til ca. 21.00. 
 
Familie og Fritid har inviteret Heidi fra Fru Vestkær til Horne. Hun vil 
lade os smage 5 forskellige gin og fortælle lidt om dem. 
Kom og vær med til en hyggelig aften. 

Prisen er 250,- kr., som betales ved tilmeldingen på mobilepay 74693 med tekst ”Familie 

og Fritid” 

Tilmelding senest d. 20. september til Bente Dinesen på mail: b.dinesen@bbsyd.dk eller 

mobil 21787655. 

mailto:b.dinesen@bbsyd.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

IDRÆT OM DAGEN.  

Håber så meget vi ses                                                           
onsdag d. 24. september i Horne hallen kl. 9.00  

                                                       Jeg ved ikke om I trænger, men det tror VI 
 
 Alle kan være med. Alder, høj eller lav, tyk eller tynd, 
 barsel eller mellem to job, ingen hindring. 
 Vi laver gymnastik, spiller kort og billard. 
 Drikker kaffe til en pris a´ 25.kr. pr. gang. 
 
 Pris for deltagelse i dette dejlige arrangement 
 12 gange før jul.  kun 225 kr. 
 
 Glæder os til at se jer. 
 Sommer hilsner Bente, Karen og Jette. 

Bussen kører 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 klunke-
tiden og en gammel skolestue. Det hele er samlet i flere bygninger, og en af dem er ind-
rettet 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. 
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                   HØSTFEST 2022 
        Lørdag den 8. oktober 2022 kl. 18.30 – 01.00  
                            i Horne Hallen  
 
              For ALLE  

              der har lyst til en festlig aften i byen med naboer, venner og andet godtfolk.  
Bandet ”Highline”” vil sørge for det musikalske.  
Så kom og få en hyggelig aften og få rørt kroppen.  
 
HUSK: at medbringe service og bestik 
 
En to-retters menu kan bestilles i Horne Hallens Cafeteria – eller på Horne Kro. 
Se menu og pris i næste nummer af Horne Posten, der udkommer 17. sep.  
 
Entré prisen udregnes, når vi kender antal deltagere.  

 
Vi opfordrer til at drikkevarerne købes i baren 

 for at støtte op om Horne Idrætspark  
 
 
Arrangør: Høstfestudvalget, der består af repræsentanter fra Familie og Fritid, 
Idrætsparken, Gymnastik og fitness, Idrætsforeningen og Sogneforeningen  

Sangaftener på Hornelund 
Datoer for sangaftener i 2022/2023 er følgende onsdage kl. 19.00: 

5. oktober – 2. november – 7. december – 4. januar – 1. februar – 1. marts  

                     Vi håber, at rigtig mange vil møde op og synge med.    

          Hornelunds Venner 

Hornelunds 
Venner 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

HØJSKOLEDAGEN I HORNE HALLEN.                                   
DEN.29. OKTOBER 2022.                                                  

De 4 vestjyske sogne.                                                                                              
Horne, Thorstrup, Hodde, Tistrup.                                                                             

  Præsenterer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program for dagen. 

Kl. 09.00 Dagen starter med Gudstjeneste i Horne Kirke. 

Kl. 09.45 Velkomst, sang, og morgenkaffe med hjemmebagte boller                                                                 

Kl. 10.00 Ulf Pilgaard går på scenen. Han er nok en af Danmarks mest folkekære revy-

stjerner og med mere en 50 år som skuespiller, fortæller han om sin enestående karriere. 

Kl.12.00 Go´ gl. dags Middagsmad med alt hvad der tilhører, efter middagen er der kaffe 

samt småkager på bordene resten af dagen. 

Kl. 13.30 Ruth Dein indtager scenen, fortællerkonen fra heden. Når virkeligheden overgår 

fantasien, eventyr, sang og myter. 

Kl. 15.30 Afslutning. 

Prisen for hele dagen er kr. 300,- 
Køb Billetten via Mobilepay: 681123. 

Der er også mulighed for kontant betaling på dagen. 
Tilmeld dig venligst til en af de 4 sogne senest d. 22.10.22 

. 

Horne: Niels tlf. 60651235.          Thorstrup: Merethe tlf. 51274760.               

Tistrup:Ellen tlf. 25275668.          Hodde:       Inger       tlf. 61289323. 

Ruth Dein  
Sang og fortælling 

om Jeppe Aakjær 
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NY DATO – NY DATO – NY DATO 

90-års jubilæum 
 

Da Horne Sogns Jagtforening blev grundlagt d. 20. januar 1932,                                  
kan vi i år fejre 90-års jubilæum. 

Det vil vi gerne markere i form af en fest for medlemmer af Horne Jagtforening samt 
lodsejere  (Lodsejer/lodsejere fra Horne Sogn) 

 
Festen finder sted i festsalen hos: 
Kristian Mortensen 
Mallevej 60 
6800 Varde 

Lørdag den 29. oktober kl. 18.00 

 

Tag konen, kæresten, veninden samt lodsejer/lodsejere med påhæng med                    
til en hyggelig aften. 

Menuen består af helstegt pattegris med tilbehør fra Horne Kro samt dessert 
Pris: 150,- pr. person som betales ved tilmelding 
Der kan købes fadøl, vand og vin til rimelige priser.  

 

Med festlige hilsner 
Horne Sogns Jagtforening 

S.U senest d. 8.10.22 til Carsten Bøttcher på 40806270 eller amcb@amcb.dk 

              
Banko i Hornehallen 

Kom til banko i Hornehallen d. 24/09-22 og                                                               

vær med i chancen om at vinde fede præmier. 

Dørene åbnes kl. 12 og vi spiller kl. 14. Alt overskud går ubeskåret til julehjælp 
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Kloak-arbejdet flytter boderne 
 
 
 
 
 
På grund af kloaksepareringen har vi ikke mulighed for at have boder hen ad Horne-
lund, så i år vil boderne være på Krosvinget. 
 
VI MØDES KL. 9.00 PÅ GADEN TIL MORGENSANG – KAFFE og RUNDSTYKKER. 
- her bliver pokalen for en særlig indsats overrakt. 
- Kurt Burkarl er konferencier og sørger for at holde deltagerne orienteret om, hvad der 
sker på standene. 
- Når morgenkaffen er færdig, åbner en masse boder, og igen i år har mange private, for-
eninger og virksomheder sat sig på en stand for at sælge, snakke og præsentere sig selv 
og deres produkter. 
 
Børn og barnlige sjæle kan hygge sig i hoppeborgen, og det lille tog kører igen i år ud fra 
Horne Station til Vikingelunden. 
Torvedagsudvalget har siden 1. august solgt nøgler, og de nøgler, der åbner låsene på 
brættet, bliver konverteret til en fin gevinst. 
Kom og vær med til at gøre HORNE synlig, både for gamle Horne borgere, for tilflyttere og 
ikke mindst for kommende borgere. 
Få en sludder med gamle og nye venner, få en god handel og nyd dagen. 
 
PS. Mange tidligere Horne borgere kommer traditionen tro hjem til Torvedagen, og vi kan 
kun opfordre alle til at invitere familien udefra på besøg i HORNE den 20. august. 
 
For at bestille stadeplads kan du kontakte Keld Jochumsen: jochumsen@bbsyd.dk 
senest en uge før. 

Torvedagsudvalget  

Torvedagen 
lørdag den 20. august kl. 09.00-12.15 

foregår i år på en lidt anden måde end de mange foregående år. 
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Dagli`Brugsen er med på Torvedagen 
Hold øje på Facebook eller i brugsen, der vil være knaldtilbud på Torvedag. 

 

 

KONKURRENCE: VIND BELØBET PÅ DIN BON 
Når du har handlet i Brugsen i ugen op til Torvedag, kan du aflevere din bon i Brugsen og 
deltage i konkurrencen om at vinde beløbet, du har handlet for, på et gavekort til Brugsen. 
For at vinde, skal man være til stede på Torvedag, når vinderne bliver offentliggjort af årets 
konferencier. Tidspunkt fremgår af programmet for Torvedag. 

Vi glæder os til at se jer og få en snak når byen samles på denne festdag. 

Hilsen Alex & Butiksrådet 

HUSK HUSK HUSK 
Jagtforeningen sælger friske fisk, fredag d. 19. August 

(Dagen før Torvedagen) 
 

Vi sælger friske rødspætter, direkte fra auktionen i Hvi-
de Sande  

 
Bemærk: i år bedes alle forudbestille, dog holder vi ved 

Brugsen fra kl. 15-17 med en begrænset mængde,  
så vil I være sikre på friske fisk, er forudbestilling nød-

vendig 
 

Ved forudbestilling ring da til Claus Holse på 26853320 
Senest mandag d. 16. August Mvh. Horne Sogns Jagtforening 
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Hvad kan du forvente på Horne Kro 
på Torvedagen lørdag den 20. august? 

 
Kl. 09.00: Fortovsbaren åbner, og vi rafler om prisen på øl indtil kl. 11.00. 
Kl. 12.00: Menuen i år er helstegt pattegris med diverse tilbehør. 
                  Spis alt, hvad du kan for 135 kr. 
                  Børn op til 12 år: 65 kr. 
                  Ringriderpølser med brød: 35 kr. 
Kl. 12.00-19.00: Livemusik i Krohaven med  
             Klaus Danablue   
Kl. 17.00-19.00: Happy Hour på shots                                             
                           
                                            Vi glæder os til at se jer                                                  
                                            Venlig hilsen 

                                            Jeanette og Rene                                  

Arkivet er på Torvet 
Traditionen tro vil Horne Sognearkiv også have 
en bod på årets torvedag lørdag den 20. august. 
Her kan borgerne se billeder og få en snak om 
nogle af de emner, som arkivet arbejder med. 
Arkivets medarbejdere er også mere end parate til at høre nogle gode historier fra sognet 
– historier, som kan være med til at udvide kendskabet til sognet før og nu.  
På arkivet har vi mange arkivalier såsom billeder, foreningsprotokoller, breve, skøder, ma-
trikelkort, levnedsbeskrivelser og regnskaber. Vi har også en omtale af samtlige adresser i 
sognet med byggetidspunkt og beboere i det omfang, det har været muligt at få de nød-
vendige informationer. 

Det hele er med til at give et billede af Horne Sogn, og det er kun muligt at gøre billedet 

mere komplet, hvis borgerne stadig husker på Horne Sognearkiv, når der bliver ryddet op i 

såvel gamle som nye billeder og papirer.     
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Sæt X i kalenderen  
HØSTFEST 2022  

Lørdag den 8. oktober 
kl. 18.30 – 1.00 i Horne Hallen 

GOD MAD OG JULEMARKED 

Familie og Fritid inviterer til en hyggeaften på Horne Skole 
tirsdag den 22. november 2022 kl. 18.30. 

 
Da tager Familie og Fritid, Horne hul på juleriet med mad, hygge 
og handel. Lene fra Krææs vil lave noget dejlig mad til os, og der vil være julemarked med 
boder, hvor der kan gøres en god handel. 
Ud over den gode mad med kaffe og småkager og handel i boderne vil der være ameri-
kansk lotteri med mange, flotte gevinster. 
Prisen for denne aften er 150,- for medlemmer og 160,- for ikke medlemmer. 
Medbring selv drikkevarer til maden. 

Tilmeldingen senest den 14. november 2022 til Ruth Jensen på mail:                          

jensen.egehave@bbsyd.dk eller på mobilnr. 30260878 efter kl. 17.00. 

Julemarked på Hornelund  
Fredag den 25. november 2022 kl. 14.00  
Kom og gør en god handel! 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag. 
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, som kan købes for 
25 kr. 
Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores julemarked, så er I 
meget velkommen til at aflevere  
det på Hornelund i ugen op til julemarkedet på det opstillede bord. 
Hornelunds Venner er til stede torsdag d. 24. november fra kl. 13. 
Det er en meget svær opgave at prissætte alle de 
flotte ting, som vi får foræret!  

Vi håber også i år at få foræret ting til julemarkedet, 

og vi vil rigtig gerne have, at I Glade Givere selv  

sætter en prisseddel på. 

     Hornelunds Venner 

mailto:jensen.egehave@bbsyd.dk
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

    Seneste nyt fra HUBI 
I samarbejde med Dagli’ Brugsen Horne blev der solgt 43 chokoladehjerter fra Marabou til 
Morsdag den 8. maj. Æskerne blev solgt til 39 kr. pr. stk., hvoraf 10 kr. gik til HUBI. Vi hå-
ber at gøre dette igen til næste år, hvor vi også ønsker at sælge gaver til farsdag. 
 
Mandag den 30. maj afleverede vi gaver til dagplejen, som de kan bruge, når de er i hallen 
hver 2. mandag. Gaverne bestod af dyr, traktorer og sutteflasker, og der lød dyre- og trak-
torlyde i hele hallen. Gaverne var til stor glæde for børnene, og vi håber, at de giver time-
vis af leg.  

 
 
Børnehavens og skolens gaver, som består af to Spica’er og en Supernova, bliver sat op, 
når tilladelsen er på plads. Herudover bestilte og modtog vi i slutningen af juni de tre bord/
bænkesæt til børn, som dagplejen og børnehaven kan bruge, når de er i Vikingelunden. 
De bliver samlet og sat op i løbet af sommeren. 
 
Vi er desuden stadig i fuld gang med at forberede os til årets torvedag, hvor vi både stiller 
op med indsamlingsbarometer, bamsehospital og fiskedam, som 10-20-30 Henne Strand 
sponsorerer pakker til. Hvis du har lyst til at hjælpe med at pakke ind, kan du kontakte 
Anne Mette Bøttcher på 22991360. 

 

   Sommerhilsner fra alle i HUBI 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

       Brandtomt er snart fortid 
 

Tirsdag den 9. august kan borgerne i Horne tage del i debatten om                               
smedegrundens fremtid. 

Da er den et punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling                     
i Horne Sogneforening. 

 
- Vi har valgt at indkalde til generalforsamling med meget kort varsel. Konsekvensen kan 
blive, at en deltager siger, at den ikke er lovligt indvarslet, og så må vi indkalde til en ny 
generalforsamling med tre ugers varsel. Generalforsamlingen kan dog vælge at acceptere 
det korte varsel, og så bliver den gennemført i Vikingelunden på tirsdag, siger formanden 
for Horne Sogneforening, Keld Jochumsen. Når smedegrunden er til debat nu fire år mi-
nus nogle få dage efter branden, skyldes det, at ejeren Mads Arildsen har fået landsret-
tens ord for, at han havde juraen på sin side, da han besluttede at annullere sin handel 
med en mand fra Esbjerg. Mads Arildsen er derfor i sin gode ret til at sælge grund med 
brændte bygninger til Horne Sogneforening. 
 
Prisen var i første omgang sat til 50.000 kroner, men der er løbet yderligere omkostninger 
på, så nu er prisen 75.000 kroner. 
- Vi har accepteret prisen. Det vigtigste er, at vi får revet bygningerne ned og får lavet et 
pænt hjørne. Det er tanken, at det skal ske ved hjælp af kommunens nedrivningspulje. 
Hvad der så siden skal ske med grunden, har vi ikke besluttet, siger Keld Jochumsen. 
 
Mads Arildsen købte i 2015 værksted, beboelse og to haller, og den 15. august 2018 ned-
brændte værksted og beboelse Han solgte de nedbrændte bygninger videre, og det er den 
handel, der nu er annulleret. De to uberørte haller har han siden solgt fra, den første til Ole 
Dinesen i 2020 og den anden til Horne Idrætspark i år. Tilbage er beboelsen og værkste-
det, som Horne Sogneforening nu kan købe. 
- Hvis nu en anden køber byder 100.000, vil du så stadig sælge til Horne Sogneforening? 

- Jeg har en aftale med Horne Sogneforening. Den løber jeg ikke fra. Jeg må erkende, at 

det var været et rigtig træls forløb. Jeg er glad for, at vi nu kan se en afslutning på det. 

Jeg fortryder ikke, at jeg købte brandtomten, men de følgende omstændigheder 

kunne have været bedre. Nu kan sognets beboere endelig se frem til en god 

løsning, siger Mads Arildsen. 
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Forening har skiftet navn 
 

Horne Pensionistforening er ikke blot klar med et nyt program for efteråret, 
men også med et nyt navn. 
 
I fremtiden er navnet ”Danske Seniorer Horne”, og dermed følger pensionisterne i Horne i 
sporet på en lang række andre pensionistforeninger, som har skiftet navn til Danske Seni-
orer. 
Programmet begynder den 3. oktober med et foredrag af Michael Pedersen om livsglæde 
hele livet, og slutter den 12. december med fortælling, sang og musik af Anne Marie Uhre. 
Imellem de to yderpunkter er der otte arrangementer – alle mandage på Hornelund Ældre-
center fra kl. 14-16 med efterfølgende kortspil for dem, der ønsker det. 
Der bliver lejlighed til at høre Thyge Nielsen fortælle om buler, man får ved at stikke næ-
sen frem, Annette Vinter om livet, Else Juhl om arbejdet med demens og Jacob Bech Jen-
sen om livet som betjent på Grønland. Der bliver også musikalske mandage og præsenta-
tion af tøj fra Pasgårds Tøjservice. 

På programmet er der også hver torsdag bowling i Varde fra kl. 9-10.  

 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

SDR. MALLE A/S 

   www.sdr-malle.dk   

Tlf. 75260163     

mail@sdr-malle.dk   

Entreprenør, maskinstation   

og vognmand 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Dag Dato Tid Hjemme Ude Spillested 

tirsdag 16-08-2022 19:00 HTS Esbjerg fB (1) Tistrup Stadion 

søndag 04-09-2022 18:00 HTS Skovlund IF Tistrup Stadion 

tirsdag 06-09-2022 18:30 HTS Sædding/G IF Tistrup Stadion 

lørdag 24-09-2022 13:00 HTS Billund IF Sig Stadion 

lørdag 08-10-2022 13:00 HTS Team BFO  Sig Stadion 

lørdag 15-10-2022 13:00 HTS Alslev SK Horne Stadion 

lørdag 29-10-2022 13:30 HTS Ølgod IF  Horne Stadion 

Hjemmekampe senior herrer  serie  3 

Dag Dato Tid Hjemme Ude Spillested 

søndag 07-08-2022 19:00 HTS Glejbjerg SF Tistrup Stadion 

tirsdag 16-08-2022 19:00 HTS Grindsted GIF (1) Sig Stadion 

fredag 26-08-2022 18:30 HTS Varde IF Tistrup Stadion 

fredag 09-09-2022 18:00 HTS Næsbjerg RUI Sig Stadion 

søndag 25-09-2022 11:00 HTS Agerbæk SF/Starup IF Sig Stadion 

søndag 09-10-2022 11:00 HTS BV Oksbøl Horne Stadion 

søndag 23-10-2022 11:00 HTS Alslev SK Horne Stadion 

Hjemmekampe senior herrer  serie  4 
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Næste deadline d. 3. september  

Sportsugen 2022. 
Horne Idrætsforening vil gerne sige en kæmpe stor tak til alle som deltog i 
sportsugen 2022.  

En stor tak skal lyde til Martin Lund som sponserede grisene til helstegt gris onsdag 
aften, til Jørgen Østergaard som sponserede salat og kartofler til grisene, stor tak til Jea-
nette og Rène fra Horne Kro som stegte grisene, skar dem ud og serverede dem for os 
alle. 
Jeg vil også sige Horne Idrætspark, Ulla og Torkil en stor tak for jeres altid imødekom-
menhed og hjælpsomhed.  
En kæmpe tak skal lyde til sportsuge udvalget for endnu en gang at have stablet noget 
unik på benene for alle os som bor i Horne og gæster andre steder fra som ønsker at se 
hvad det er vi kan i Horne.  
Det var endnu en gang en fantastisk vellykket uge. 
 
Mvh. Horne Idrætsforening 

HIF og Nybolig 
Horne Idrætsforening vil gerne sige en stor tak til Nybolig Varde som onsdag aften i sports-
ugen overrakte en check på 27.000kr til Horne Idrætsforening for salg af huse i Horne og 
opland i 2021. 
(jeg tror Simon har et billede af det hvis vi kan få dette med i Horne Posten) 
 
Horne Idrætsforening (HIF) har fået en aftale mere på plads med Nybolig Varde. Aftalen 
går på, hvis Nybolig Varde må komme ud og vurdere dit/jeres hus og I siger det er på op-
fordring af HIF får HIF 500 kr pr. vurdering. 
I må også få familie og venner til at få Nybolig Varde til at vurdere deres hus, så længe de 
bor i Varde Kommune, de skal blot sige at de henvender sig Nybolig Varde på opfordring 
af HIF. 
Bliver huset sat til salg hos Nybolig Varde, får HIF 1.000kr. 
Bliver huset solgt gennem Nybolig Varde får HIF 1.500 kr mere af Nybolig Varde. 
Derfor opfordre HIF til, hvis I selv, eller kender nogen som gerne vil sælge hus, så hen-
vend jer til Nybolig Varde og sige i ringer på opfordring af Horne Idrætsforening, og vær 
med til at støtte lokalsporten i Horne så vi fortsat kan have sport for alle. 
 
På forhånd tak. 
Med venlig Hilsen 
Horne Idrætsforening. 
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Arne har sørget for lys i 50 år 
Der var nabohyldest, en flot kage og masser af flag, da               

Arne Albertsen kom fra arbejde først i juli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en af de helt sjældne mærkedage, der skulle markeres. Arne Albertsen kunne 

nemlig fejre 50-års jubilæum som elektriker, og han har i alle 50 år været i samme firma. 

Det er dog blevet opkøbt et par gange, men som hans to børn, Michael i Esbjerg og Martin 

i Silkeborg konstaterer: de købte hans firmabil med, og så følger Arne selvfølgelig med. 

- Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg egentlig valgte at blive elektriker, men jeg kom i hvert fald 

i lære hos Svend Fisker i Lyne. Da var jeg 16 år. Jeg boede hos mine forældre på Sdr. 

Vium hede, så det var en nem tur på knallert. En af Svends gamle svende, Jens, havde 

startet eget firma, Tarm E-Nyt, og jeg blev spurgt, om jeg ikke ville i lære hos ham i stedet. 

Det ville jeg godt. Om jeg skulle køre til Tarm eller Lyne gik ud på et. 

Arne Albertsen var kommet på sin rette hylde og arbejdede i Tarm El-Nyt i 38 år. 
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Han kan huske, at han fik 3,14 kroner i timen som 1. års lærling og 15 kroner på det sidste 
år.- Da jeg blev svend, blev lønnen næsten fordoblet til 29 kroner i timen. Det var noget, 
der kunne mærkes. 
Firmaet blev opkøbt i 2010 af AC El-Teknik, og Arne og bil fulgte med. I 2018 skete et nyt 
opkøb, denne gang af Pro El teknik. 
- De to første firmaer var ret små, men nu er vi 60-80 medarbejdere fordelt på fem afdelin-
ger. 
Der er sket en stor udvikling inden for elektrikerfaget siden 1972, og det har krævet en del 
efteruddannelse.  Arne Albertsen erkender, at han er for lidt efteruddannet til opgaver in-
denfor PCL-styring. 
- Den slags opgaver bakker jeg hurtigt ud af, men så har jeg heldigvis kollegaer, der kan 
tage dem. Jeg har altid arbejdet meget med landbrugs- og husinstallationer, og det gør jeg 
stadig. På det felt er der sket rigtig meget, senest med udskiftning af alle lamper til LED-
lys. Tidligere stod vi på en stige og arbejdede med armene over hovedet. Det var hårdt for 
skuldrene, så nu bruger vi så vidt, det er muligt, en mandskabskurv.  
Det er ikke blot på det faglige område, at arbejdet har ændret sig. 
- Tidligere var det almindeligt, at vi fik formiddagskaffe og nogle gange også eftermiddags-
kaffe, ja enkelte gange også middag hos kunden. Det sker aldrig i dag. Det skal være ef-
fektivt til de priser, så vi kan næsten sætte lamper op over bordet, hvor kunden sidder og 
drikker kaffe, uden at vi bliver budt på en kop. 
Og kaffe er ellers noget, Arne sætter pris på. 

- Tidligere havde vi en øl-pause både formiddag og eftermiddag. Jeg drak nu ikke øl, men 

tog i stedet en kop kaffe. I dag er der ingen øl i arbejdstiden, og det er ganske udmærket, 

men jeg skal stadig have min kaffepause.                                                                        

Arbejdet i over hovedhøjde har sat sine spor. 

- Jeg kan godt mærke mine skuldre især den ene, som fik et ordentligt skrub, da jeg for 
nogle år siden faldt ned fra en stige i 3,5 meters højde. Den har også bevirket, at jeg ikke 
længere kan spille badminton. 
Efter mange år som fodboldmålmand lagde han for fire-fem år siden fodboldhandskerne 
på hylden, men han bruger stadig en del tid som kampfordeler, selvom det arbejdet er 
blevet lettet meget med digitale løsninger i stedet for post frem og tilbage, inden en kamp 
var sat på plads. 

- Jeg er nu begyndt at spille petanque, og det er jeg faktisk blevet lidt bidt af. 

Foruden huset på Gunderupvej har han og Linda også sommerhus i Bjerregård og et hus i 

Varde, som de lejer ud, så der er nok at se til. 

- Hvor længe fortsætter du som elektriker? 

- Det ved jeg ikke - et stykke tid endnu. Jeg har fri om fredagen. Det begyndte jeg på, da vi 

fik en ny hundehvalp. Linda arbejdede fredag og lørdag, og den kunne ikke være alene. 

Jeg gik til mester og bad om barselsorlov. Han studsede godt nok, men vi fandt ud af det. 

Jeg er virkelig glad for den fridag, så det skal der ikke ændres på.  
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Shelters med internationalt snit 
Det er ikke kun Horne-borgerne, der har fået øjnene op for en god og anderledes over-
natningsform i Vikingelunden. 
De to shelters bliver også brugt af folk udefra. Således måtte fire kvinder - en af dem 
med rødder i Horne - på tur opgive at overnatte i Ansager. Hvad gjorde de så? De kørte 
såmænd til Horne, hvor de indlogerede sig i de to shelters og nød morgenmaden under 
åben himmel næste dag, inden de atter forlod Vikingelunden. 
Også et par franskmænd har overnattet i Vikingelunden. Det var endda helt tilfældigt. De 
var nemlig på cykeltur og skulle til Søndervig via Nørre Nebel. Da de fra cykelstien så 
skiltet med Vikingelunden, ville de se nærmere på området. De blev så duperet af, hvad 
de så, at de besluttede sig for at overnatte. Det måtte dog ske i et telt, da de to shelters 
var optaget. De var nemlig indtaget af eleverne i 10eren på Horne Skole - 0. og 1. klas-
se. Forældrerådet havde arrangeret overnatningen. 
- Det er rigtig hyggeligt. Vi har haft det sjovt, leget og spist slik, lød det fra flokken, som 
havde grillet pølser i hytten sammen med deres forældre, søskende, lærere og de ele-
ver, der havde fravalgt selve over-
natningen. 
- Jeg håber, at jeg ser en stjernehim-
mel, sagde Astrid, men de andre 
mente, at hun nok sov, når det blev 
helt mørkt. 
De vågnede op fredag til fuglefløjt og 
nybagte boller ved 7-tiden, og en 
times tid senere blev de hentet af 
deres lærere, og en ny skoledag 
ventede. 
Mens børnene sov i de to shelters, 
sov de to ”styrmænd” fra forældrerå-
det, Kristina Riber og Anders Grøn-

borg, i telte ved siden af bålplads, 
shelters og de to franskmænd. 

Nogle af dem, der sover i shelter, 

bruger grillen i grillhytten til mad-

lavningen, men nu er muligheden 

for også at lave mad over bål ble-

vet stærkt forbedret, da bålfadet 

har fået både en grillrist og et sta-

tiv, fabrikeret af Ole Dinesen. Så 

nu er der plads til snobrød over 

bålet og bøffer på risten. 
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OK og brugsen gav ekstra Coronapenge 
 
Dagli´ Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne 
Idrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele  kr. 24.221,84 til Horne 
Idrætsforening excl. moms, men plus 30% på grund af Corona. 
 
Pengene er fordelt på 
10 nye, aktive, solgte 
kort, brændstofsalg 
fra i alt 349 aktive 
kort, el-salg fra 43 
tilknyttede aftaler og 
mobilsalg fra 13 til-
knyttede aftaler. 
 
I lighed med sidste år 
har samarbejdet med 
OK og Dagli´Brugsen 
i øvrigt givet os 30% 
ekstra i støtte, idet 
OK har valgt at øge 
støtten på grund af. 
coronaen, og det er jo 
super-dejligt. 
 
Det er glædeligt at 
konstatere, at byens 
og sognets borgere 
fortsat bruger deres 
benzinkort, så Horne IF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgå-
ede sponsoraftale. 
Vi siger tak for bidraget fra Dagli´ Brugsen Horne og OK, og tak til jer, der har er-
hvervet et OK-kort, og som har valgt at støtte Horne IF. 
 
                                                                        På vegne sponsorudvalget Horne IF    
                                                                                                                    Dora Harck 
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit kort sponserer Horne Idrætsforening, kan du gå ind på 
OK.dk og bestille et nyt og klikke op på Horne Idrætsforening som den, du ønsker at spon-
sere, så tilfalder der helt sikket kærkomne og dejlige sponsorkroner til Horne Idrætsfor-
ening. Du kan også møde OK-manden på Torvedagen 2022 og få udskiftet kortet. 
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Vikingemanden skuer ud over sit rige 
Med en placering i det ene hjørne kan den øksesvingende viking skue ud over hele Vi-

kingelunden. Og han står tydeligt i landskabet for de mange, der færdes i området. Vikin-

gen er savet ud af en træstamme af Niels Ejnar Petersen fra Brædstrup kaldet ”Saveniels”. 

Alt arbejde er udført med diverse motorsave, og siden har han fået mere end en gang olie, 

så han nu står i en flot kulør. Det tog cirka halvanden dag at save den ”øksesvingende 

viking” ud, og det skete vel at mærke uden nogen forudgående tegning. ”Saveniels” havde 

det hele i sit hoved, for, som han siger: - Hvis jeg saver forkert, er der ingen, der opdager 

det, for de kender jo ikke det endelige resultat, inden jeg har lagt saven fra mig. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Hos Kongsted Hjemmebryg kan 
du købe brygudstyr, ingredienser, 

all-grain øl kits og startpakker. 

Hos Kingspot Brewhouse kan du 
købe øl i kasser og gaveæsker. 

Jeg vil gerne være Hornes foretrukne ølleverandør, og jeg synes, at 
det bør være naturligt at kontakte det lokale bryghus som det første, når der planlægges 
sociale arrangementer i Horne. Kontakt mig gerne på tlf. 52 11 91 92 eller på mail      

kongsted.bryg@gmail.com. Håber, at vi ses. 

mailto:kongsted.bryg@gmail.com
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        - du kan også finde Horne på                                              

 

Udsætning af fasaner i Horne Sogn 
Horne Jagtforening udsætter årligt ca. 200 fasaner rundt omkring i hele sognet. 

Det er foreningens egne medlemmer, der hver især står for udsætningen, og de betaler 

også selv en del af prisen. Jagtforeningen støtter ligeledes med et tilskud til det enkelte 

medlem Da hver fasan koster mere end 50,- stk., er det et større beløb, foreningen yder 

i tilskud til vore medlemmer. 

Vi søger derfor hvert år Fonden til forskønnelse af Horne by og Sogn og har igen i år 

fået bevilget midler til støtte af vores projekt. 

Det er kun et mindre antal af disse fasaner, der nedlægges på efterårets jagter. Vi håber 

derfor, alle vil nyde synet og lyden af de forhåbentligt mange fasaner, vi har i vores 

skønne natur 

Der skal lyde en stor tak til Sogneforeningen for den årlige støtte.  

Som tak har vi valgt årligt at udsætte mellem 5 og 10 fasaner i Vikingelunden.  

Vi sørger løbende for at 

fylde fodertønden op, og 

derved vil der altid være 

foder til både de udsatte og 

de vilde fasaner, der befin-

der sig i skoven                                                    

                                                                                                         
På jagtforeningens vegne  
             Carsten Bøttcher 
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Kontakt HHST Udviklingsråd 

Formand :  Anton Peder Nørgård Nielsen  Ølgodvej 89, 6800 Varde.                   
Mobil: 2179 7978 Mail: antonpedernielsen@outlook.com 

 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

DAN EL A S 

 www.dan el.dk 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 
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Nyt fra menighedsrådet: 
 
 
Kirkekaffe: 
Der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl. 10.30 
 
Torvedag: 
Horne Menighedsråd vil have en stand på Torvedagen. Der vil være en konkurrence 
med fine præmier. 
 
Kirkegårdsvandring: 
Vi afholder kirkegårdsvandring i samarbejde med Horne Sognearkiv den 29. august. 
Start ved kirken kl. 19. Alle er velkomne. 
 
Friluftsgudstjeneste: 
Der er friluftsgudstjeneste den 28. august kl. 14 i Tambours have. Fri entre. Alle er vel-
kommen. 
 
Højskoledag: 
Tilmelding fremgår andetsteds i Horne Posten 
 
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 
 
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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Skt. 
Hans 
2022 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

7.30 - 19.45 

 
 
 
 
 
                
 
 
 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage fra  

 

   Horne   - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

   
Fisk på bordet 

”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads  

hver onsdag fra kl. 17.00-17.30. 

  BRUGSENS DAGTILBUD: 

Mandag: 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. 
.. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved    
Brugsen sen-

des til: 
 

infotv@horne-
varde.dk 

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

 

 

 

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 

http://www.horne-varde.dk/fritid/hubi
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SPORTSUGEN 2022 

GADEFODBOLD 

DE TRE  
VINDENDE HOLD 
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MÆLKEVEJENS ZONETERAPI 
BALANCE I KROP OG SJÆL 

 
Zoneterapi, KST, Muskelmassage/dorn terapi, Kinesiologi, 

NADA øreakupunktur, Clairvoyance og husrensning. 
 

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184 
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde. 

www.maelkevejenszoneterapi.dk 

Er du medlem af Sygeforsikring ”Danmark”,  
kan du få tilskud til zoneterapibehandling. 

                     
                                                          
                                                        

Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

horneposten@gmail.com 

Næste deadline d. 3. september  

mailto:horneposten@gmail.com
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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 

 

mailto:as@farmorsunivers.dk


41 

 



42 

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

Næste   
deadline      
d. 3. sept. 

 

 

 

Horne 
Tømrerforretning ApS 

Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde 

Tlf. 75260214 

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

TILSLUTTET 

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

 
VEDRØRENDE    

SKÆRMEN VED  
BRUGSEN 

 
 
 

Materiale til opslag  
skal mailes til            

infotv@horne-varde.dk 

I liggende                    
A-4 format 
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HORNE AUTOVÆRKSTED 
Kirkebakken 8 

6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

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

 

OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 
19 

6862        
Tistrup SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 
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Har du set www.horne-varde.dk i dag? 

Glem ikke at støtte de sponsorer  
der støtter  

HORNEPOSTEN 

 

Næste  
deadline  
d. 3. sept. 

 

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! 
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Horneposten deadline 2022 

Udkommer 17. september 

Udkommer 12. november 

384  Deadline  3. september 

385  Deadline 29. oktober 

 

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. 

NYTTIGE  www adresser 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 
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Til Horne Idrætsforening  
skal ske til  

betalingsnummer  

56253  

 Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 

        - du kan også finde Horne på                                               

April: 
300 kr.  nr. 525, 
200 kr.  nr. 387, 790, 
100 kr.  nr. 756, 556, 467, 
  50 kr.  nr. 307, 764, 799, 412, 749, 461,   56, 424, 229, 230,
 531, 700, 188, 192, 554, 439, 590,     5, 641, 744, 107,
 281, 128, 568, 200, 751, 526, 691, 524, 446, 203, 606,
 354, 692, 778, 722,   49, 
 
Maj: 
300 kr.  nr. 666, 
200 kr.  nr. 229, 137, 
100 kr.  nr.   77, 688, 582, 
  50 kr.  nr. 633,   13, 762, 770, 511, 354, 466, 234, 587, 364,
 519, 283, 292, 432, 393, 461, 340, 745,   16, 787, 680,
 103, 198, 320, 643, 732, 281, 701, 557, 727, 136, 254,                
               6, 569, 503, 661, 164, 
 
Juni: 
300 kr.  nr. 318, 
200 kr.  nr.   76, 296, 
100 kr.  nr. 221, 642, 557,  

  50 kr.  nr. 507, 258, 446, 109, 213, 456, 797, 176, 635, 159,

 730, 308, 607, 343,   92, 629, 489, 769, 298, 522, 105,

 542, 422,   74, 785, 438, 425, 581, 754, 326, 678, 603,

 116, 198,   32, 216, 533, 
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KIRKETIDER  

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

Horne Kirke 

Søndag 07. august             ingen                                             8.s.e. trin.  
Søndag 14. august             09.00                                             9.s.e. trin.  
Søndag 21. august             10.30                                           10.s.e. trin.  
Søndag 28. august             14.00  I Tambours Have            (friluftsgudstj.)  
Søndag 04. september       Ingen                       12. søndag efter trinitatis  
Søndag 11. september       10.30                       13. søndag efter trinitatis 
Søndag 18. september       09.00                       14. søndag efter trinitatis 
Søndag 25. september       10.30  Høstgudstj.   15. søndag efter trinitatis 
Søndag 02. oktober            09.00                       16. søndag efter trinitatis 
Søndag 09. oktober            Ingen                       17. søndag efter trinitatis 
Søndag 16. oktober            09.00 (Lars Bom)    18. søndag efter trinitatis 
Søndag 23. oktober            Ingen                       19. søndag efter trinitatis 
Lørdag  29. oktober            09.00 (Lars Bom)     Højskoledag De 4 sogne 
Søndag 30. oktober            Ingen                       20. søndag efter trinitatis 
Søndag 06. november        09.00                                      Allehelgensdag 
Søndag 13. november        10.30                       22. søndag efter trinitatis 
Søndag 20. november        09.00                             Sidste dag i kirkeåret 
Søndag 27. november        10.30                                 1. søndag i advent 
Søndag 04. december        Ingen                                 2. søndag i advent 
Søndag 11. december        09.00                                 3. søndag i advent 
Søndag 18. december        10.30                                 4. søndag i advent 
Lørdag   24. december       14.00                                                 Juleaften 
Søndag  25. december       10.30                                                  Juledag 
Mandag 26. december        09.00                                               2. juledag 



48 

 

 

QR-kode - Video 

Denne QR-kode giver adgang til en fantastisk lille film om          
Horne Skole  


