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Udgravningen efter vikingelandsbyen fortsætter

Sporene efter vore forgængere bliver nu undersøgt nøje af arkæologerne fra
Arkæologi Vestjylland. Museumsinspektør Lene B. Frandsen regner med, at den
egentlige udgravning af arealet nedenfor Klokkedoj går i gang i uge 39 – ugen
fra mandag den 26. september.- Horne tager sig virkelig godt ud, og man får en
fornemmelse af, hvorfor den er placeret lige her i vikingetiden – på en lille bakke
med en god udsigt, siger Lene B. Frandsen i en kommentar til dronebilledet.
Læse mere side 19...

Skal Horne ha´ fjernvarme...! se side 8
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AKTIVITETSKALENDER 2022

September:
17. kl. 09-15: Sy-lørdag på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
21. kl. 09.00: Idræt om dagen begynder i hallen
21. kl. 15-18: Æblepressedag på brugsen p-plads, arr. Horne Sogneforening
24. kl. 14.00: Bankospil i Horne Hallen, arr. Dansk Folkehjælp
25. kl. 10-12: Åbent hus i billard i Horne Hallen, arr. Horne IF-billard
26. kl. 17.30: Badminton for de unge begynder i Horne Hallen, arr. Horne IF
28. kl. 19.00: Ginsmagning på Horne Skole, arr. Familie og Fritid
28 sept. Kl. 16.45 Fællesspisning i Horne Hallen
Oktober:
02. kl. 17.00: Bio-klubben starter, arr. Horne Aftenskole
02. kl. 10.30: Gudstjeneste, herefter reception på Horne Kro, afsked med graver.
03. kl. 19.00: Borgermøde om fjernvarme i Horne Hallen.
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
12. kl. 15.30-16.30: Indbetaling i brugsen for snerydning, arr. Horne Sogneforening
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
26. kl. 10-14: Julemarked på Horne Skole, arr. 4H i Horne
28.-30.
: Halloween i byen for alle, arr. HUBI
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
29. kl. 19-21: Halloween for de unge i Vikingelunden, arr. HUBI
31. kl. 14-16: Sang og foredrag om Peer Gynt på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne
November:
02. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner
05. kl. 19.30: Revy i Hallen
5. og 6. kl. 9-15: Buksesyning på Horne Skole, arr. Aftenskolen
07. kl. 14-16: Pasgårds Tøjservice på Hornelund, arr. Danske seniorer Horne
13. kl. 10.30: Efter Gudstj. menighedsmøde om året og fremtiden, arr. Menighedsrådet
14. kl. 14-16: Foredrag om livet, som man tager det på Hornelund, arr. Danske seniorer .
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
27. kl. 15.00: Julekoncert i Horne Kirke, arr. Horne Menighedsråd
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AKTIVITETSKALENDER 2022 -23

December:
05. kl. 14-16: Foredrag om tur med Røde Kors til Etiopien på Hornelund, arr. Danske 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. Danske seniorer
18. kl. 15.00: Juleoptog i Horne, arr. Horne Sogneforening
2023
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
17. kl. 18.00: Nytårskur på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne
23. kl. 14.00: Høredag med kaffe og kage på Hornelund, arr. Danske Seniorer i Horne
30. kl. 14.00: Fortælling om Niels Holgersens rejse på Hornelund, arr. Danske Seniorer
Februar:
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner
06. kl. 14.00: Sang og musik med Ziva på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
13. kl. 14.00: Billedfortælling fra Ålandsøerne på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne
20. kl. 14.00: Humor i livet og i kirken på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne
27. kl. 14.00: Per Hansen blandt originaler og andet godtfolk på Hornelund, arr. Danske
Seniorer
Marts:
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner
06. kl. 14.00: Sang og musik med Birgit Gade på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne
13. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne
Juni:
3.-4. kl. 10-16: BH og lingeri på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole

ARRANGEMENTER OG INFORMATIONER PÅ DE FØLGENDE
SIDER KOMMER I KRONOLOGISK ORDEN I FORHOLD TIL DATO
Brug aktivitetskalenderen, når du planlægger et arrangement...
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Æblepressedag
på Dagli’Brugsens P-plads onsdag den 21. september.
Vi står klar med frugtkværn og frugtpresser i tidsrummet
kl. 15.00 – 18.00
Kom med æbler fra egen have og få dem presset til juice!
Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs, og eventuelle stødpletter og/eller andre større pletter skal være skåret væk.
Emballage til juicen kan købes
Horne Sogneforening

IDRÆT OM DAGEN.

Håber så meget vi ses onsdag d. 21. sept. 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.

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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Billard holder åbent hus
HIF-billard åbner dørene søndag den 25. september kl.10 til 12.
Ung som ældre, nye som erfarne, alle er velkomne. Kom og få en smag på denne
vidunderlige fritidsaktivitet.
De 3 efterfølgende mandage kl.
19 – 21 vil der også være åbent for
interesserede/nysgerrige.
Håber vi ses

Ungdomsbadminton 2022/2023
Vi starter ungdomsbadminton mandag den 26. september. (uge39)
Det bliver hver mandag fra kl. 17.30 – kl. 18.30.
Træningen er for alle børn fra 2. klasse og opefter.
Trænerteamet er ligesom sidste sæson Carsten, Ulrik og Emilia.
Vi glæder os til at se jer, så bare vær frisk og mød op..
Med venlig hilsen Badmintonudvalget- Hovedbestyrelsen Horne IF

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.
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Graver takker af…….
Da Kristen har valgt at gå på pension fra sit graverjob på Horne Kirkegård, vil vi
hermed indbyde til en lille afskedsreception

søndag den 2. oktober på Horne Kro

umiddelbart efter gudstjenesten, der afholdes kl. 10.30 –
vil der være sandwich og et glas vin.
Kristen har været ansat på Horne Kirkegård siden den 1. april 200, og har dermed været
ansat under en del skiftende arbejdsgivere gennem tiden.
Kristen har passet kirkegården som sin egen have og altid stået til rådighed, når der er/
var brug for ham.
Vi ønsker Kristen al muligt held og lykke i sit nye pensionistliv.
Kristen vil en gang imellem også fremadrettet kunne træffes på kirkegården, som vikar.
Vi håber, at rigtig mange vil komme og tage del i receptionen, og tilmelde sig på sedlen
som, hænger i kirken eller på kirkens mail: hornekirke@bbsyd.dk. senest den 26. september.
Horne Menighedsråd

Horne Pensionistforening er klar med et nyt
program for efteråret
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
Ældrecenter 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 næsen frem, Annette Vinter om livet, Else Juhl om arbejdet med demens og Jacob Bech Jensen om livet som betjent på Grønland. Der bliver også musikalske mandage og præsentation af tøj fra Pasgårds Tøjservice.
På programmet er der også hver torsdag bowling i Varde fra kl. 9-10.

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

Fælles varmeforsyning
(fjernvarme) i Horne
afholdes

3. oktober i Horne Hallen kl. 19.00
indlæg fra Stig Caspersen fra “& Green Project”
arr. Horne Fjernvarmegruppe m.fl.

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

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 andetsteds i Horne Posten.
Bemærk maden betales ved bestilling, på MobilePay, hvor man også oplyser bordønske.
Entre-prisen udregnes, når vi kender antal deltagere. Der betales ved ankomst til høstfesten. Entreen dækker livemusik, halleje, borddækning m.m.
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
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ÅRSMØDE PÅ SKOLEN
Lørdag D. 8 OKT KL. 9.00

Det afholdes på skolen i natur og
teknik lokalerne.
Der er morgenmad kl. 9.00
derefter overrækkelse af årsglas og beviser.
Håber alle slutter op, da det er vigtig at alle får deres bevis og glas.

Denne fantastiske formiddag sluttes naturligvis af med banko om skænkede gevinster bankospillet styres, som næsten altid med hård hånd af
Marinus og Kurt.

Vi ses
Snerydning
Vigtig information
til borgerne i Horne by og Bjerremose, der benytter sig af snerydningsordningen.
I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i
Horne by og Bjerremose.
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales
senest 20. oktober 2022
Der vil være mulighed for at indbetale i Dagli’Brugsen onsdag den 12. oktober
fra kl. 15.30 til 16.30.
På grund af det store administrative arbejde, der er med snerydningsordningen,
er det tvingende nødvendigt, at der betales rettidigt!!!
De, der betaler til tiden, vil selvfølgelig komme med fra starten.
De, der ikke betaler til tiden, kommer først med fra den 2. januar 2023.
Der vil IKKE kunne dispenseres fra dette.
Sogneforeningen

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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I Horne
Byen vil være pyntet
Forskellige værksteder
Snolder til alle børn
Hele weekenden fra fredag d. 28/10 til
søndag d. 30/10
Nærmere info følger på Facebook og ved brugsens infotavle

Sponsoreret af
Horne
Idrætsforening

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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.
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

. Med nogle helt nye lokale unge på scenen….
. Med masser af lokal stof….
. Med professionel musiker….
. Håber at vi ses d. 5. november kl. 19.30
i Hallen
Hilsen fra Revyholdet og HIF
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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JULEMANDENS
VÆRKSTED

11. november 2022
fra 15.00 til 18.30 på skolen.

Her har du mulighed for at lave gaver til far og
mor. Eller andre du kunne tænke dig at lave julegave til. Vi bager til julemarkedet og hygger.
Måske falder der en enkelt æbleskive vores vej.

GOD MAD OG JULEMARKED i Horne Skole,
familie og fritid tager
tirsdag den 22. november 2022 kl. 18.30 hul på juleriet.
Da er der hyggeaften på Horne Skole, Lene fra Krææs i Varde 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 amerikansk 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.

Sæt X i kalenderen

REVYEN 2022

Lørdag den 5. november kl. 19.30 i Horne Hallen
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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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

4H julemarked på Horne Skole
Lørdag d. 26. november
Fra kl. 10.00 til kl. 14.00
med advent kranse, kalenderlys og dekorationer,
pynt til kirkegården, strikkede nisser, græskar, rødbeder og syltetøj,
julesmåkager, pebernødder og klejner.
Marinus sørger for kaffe og nybagte vafler.
Kom og gør en god handel og støt Horne 4H

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Seniorer er klar til foråret
Det begynder med kaffe og kage og slutter med generalforsamling og
bankospil.
Danske Seniorer Horne har nu også programmet for foråret 2023 klar,
og det giver medlemmerne mulighed for mange forskellige oplevelser.
Første punkt er nytårskur tirsdag den 17. januar med en let anretning, fællessang, kaffe og kage samt underholdning ved Bent Poulsen. Resten af foråret
er der mødetid hver mandag kl. 14 på Hornelund. Den 23. januar er således udnævnt til
høredag, og ugen efter fortæller Elise Balslev om Niels Holgersens forunderlige rejse.
I februar er er underholdning med Ziva, mens Margaret Skousen viser lysbilleder fra
Ålandsøerne. Der er humor på programmet, både i livet og i kirken, når Torben Pedersen
besøger Hornelund. Der bliver uden tvivl også masser af humoren, når Per Hansen fra TV
Midt-Vest fortæller om et liv blandt originaler og andet godtfolk.
I marts byder Birgit Gade på både sang, musik og fortælling, inden sæsonen traditionen
tro slutter med generalforsamling og bankospil. Det sker den 13. marts.

Ny graver på Horne Kirkegård
Flemming Kruse er ansat som ny graver på kirkegården fra
15. september
Flemming er 61 år, gift med Marianne, og bor i Sig.
Flemming kommer fra et job som ejendomsfunktionær ved
Bolig Sydvest, Varde, så han er vant til vedligehold af grønne områder og bygninger.
Situationen er også, at vi skal have ansat en gravermedhjælper pr. 1/10, men ansøgningsfristen er 11/9, så vi ved jo endnu ikke, hvem det bliver.
Vi glæder os til samarbejdet med Flemming og ønsker ham hjertelig velkommen og håber,
alle vil tage godt imod ham på kirkegården.
Der vil også være mulighed for at sige goddag til Fleming til receptionen den 2. oktober.
Horne Menighedsråd

HØSTFEST DEN 8. OKTOBER
REVYEN DEN 5. NOVEMBER
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.
Torvedag:
Tillykke til Hanne Haaning, der vandt to billetter til Højskoledagen.

Salmesangsaften
Den 21. september kl. 19 er der fælles salmesangsaften i Hodde kirke, hvor vi synger
sammen, og det fælles kor i de fire vestjyske sogne (Horne, Hodde, Thorstrup, Tistrup)
vil også synge et par sange.
Menighedsmøde:
Vi vil gerne invitere alle til menighedsmøde i Horne kirke den 13. november 2022. Mødet
bliver afholdt i forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30. I kan møde menighedsrådet og
høre om året, der gået, og om det planlagte for næste år og komme med jeres forslag til
menighedsrådet.
Vi er vært med en sandwich og øl/vand.
Højskoledag:
Tilmelding fremgår andetsteds i Horne Posten.
Julekoncert
Sæt kryds i kalenderen den 27. november kl. 15, hvor der afholdes julekoncert i kirken.
Mere herom i næste 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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Seneste nyt fra HUBI
Fra alle i HUBI lyder der igen i år en stor TAK for en rigtig god torvedag! Vi er meget
glade for, at så mange kiggede forbi vores stand, fik tilset deres bamser på bamsehospitalet samt ville støtte os ved bl.a. at købe gaver fra fiskedammen. Herudover solgte vi 20
passive medlemskaber.
Du kan stadig nå at købe et passivt medlemskab for det kommende år ved at indbetale
100 kr. til mobilepaynummer BOX50981 eller reg. nr. 7045 og kontonr. 1373826.
Vi vil også gerne takke Varde Dyrehospital for at sponsorere forbindingsmateriale og 1020-30 for at sponsorere gaver til fiskedammen samt alle de, der har hjulpet med at pakke
ind.
Vi er allerede gået i gang med dette års julekalender. Alle børn, der går i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole i Horne, vil
blive fotograferet den 19. september.
Børnene må gerne have en nissehue
med.
Sensommerhilsner fra alle i HUBI

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Udgravningen efter vikingelandsbyen fortsætter...
Området fra Ølgodvej og til vejen
ned til rensningsanlægget er blevet
gennemsøgt via søgegrøfter, og det
stod hurtigt klar, at der har været en
bebyggelse tilbage i år 900-1000.
Det stod også klart, at bebyggelsen
koncentrerer sig om den lille bakke i
midten af området, mens der var
tomme områder på begge sider af
bakken.
Der er fundet spor af både et grubehus og af en brønd.
- Der blev kun gjort fund i området
vest for det lave område i midten, så
vi udvider området omkring grubehuset og håber, at der her dukker
flere bebyggelsesspor op fra vikingetiden, siger Lene B. Frandsen.
Arkæologerne bruger moderne teknologi i deres arbejde, og da søgegrøfterne var etableret, blev en drone sendt op over området.

- du kan også finde Horne på

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Høstfest menu 2022
Horne hallens cafeteria tilbyder
Langtidsstegt kalve culotte m perleløg
Rødvinssauce
Honning marineret skinke
Kold kryddersauce
Høst kylling
Panko kartofler
Smørstegte kartofler m persille-purløg
2 friske salater
Flute med 2 slags smør
Kage tapas
Med bl.a. citronkager med marengs, Christianshavner kage med bærtop, æblekage og andre kager
Pris pr kuvert 175 kr.
Bestilling af mad er først gyldig, når der er betalt på mobilepay 72653
Bordbestilling på sms til 25138696
Senest tilmelding den. 4. oktober
Ulla
Horne hallens cafeteria

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Høstmenu fra Horne kro
Hovedret:
Krydret Oksemørbrad m fyldte svampe
Honning/chili marineret kyllingespyd med blærerøvs-kartofler
Skinkesteg krydret med ingefær og kastanjer
Kartoffelgratin med ost
2 slags sovs
Sensommersalat med figner og brombær
Salat med bulgur og fersken
Hjemmebagt brød
Dessert:
Daim-is på mandelbund med frugter
Cheesecake med æble og hasselnødder
Hyldeblomstbudding med pynt
Pris: 175 kr. pr person
Betaling skal ske sammen med tilmelding.
Tilmelding kan ske pr tlf 75260019 eller pr mail på hornekro@hotmail.com
Sidste tilmelding er tirsdag den 4. oktober -2022
Med venlig hilsen Jeanette og René
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Horne Gymnastik og Fitness.
Så er vi klar med dette års holdprogram.
Vi glæder os til endnu en ny sæson, og håber på stort fremmøde.

Alle hold der IKKE er noteret nogen opstart ved, starter i uge 39.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

SPINNING
med Axel, i hallens
spinningslokale

FORÆLDRE/BARN
GYMNASTIK
med Ulla, Berit og Dana

HOPPE LOPPERNE
med Jesper, Julie, Maria,
Gitte, Line og Gry.

17:45 - 18:45.
(opstart uge 33)

16:30 - 17:30
(Årgang 19-20-21)

16:30 - 17:30
(Årgang 16-17-18)

STYRK DIN KROP
med Lene i
fitnesslokalet

SPINNING
med Dora i hallens
spinningslokale

18:30 - 19:30

18.30-19.30

17:45 - 19:00
(Fra 1. Klasse og opefter)

DANS
med Sara og Sofie i hallens mødelokale

SPINNING
med Anna i hallens spinningslokale

16.45-17.45
(Fra 3. Klasse og opefter)

18:00 - 19:00
(Opstart i uge 35)

SPRING OG BEVÆGELSE
med Jesper, Julie, Maria,
Bjarke og Esben

Vi vil gerne benytte lejligheden til at fortælle jer, hvad vi som bestyrelse arbejder med for at
gøre jeres foreningsliv bedre.

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Som mange af jer desværre har oplevet, har vi haft store udfordringer med vores nye
system, Memberlink. Vi arbejder på højtryk med at få udfordringerne løst i tæt samarbejde med Memberlink, og vi er på rette vej!
Vi beklager utrolig meget de gener, dette har givet for vores brugere.
Derudover er vores ønske at give jer alle den bedste og mest professionelle oplevelse i
fitness. Derfor er vi i samarbejde med DGI i fuld gang med at arrangere et fitnessinstruktør-kursus for, at vi på bedste vis kan give jer den bedste rådgivning med uddannet instruktør. Hvem I kan booke, hvordan man kan få lagt et program og booke en undervisning, bliver informeret ud, når kursisterne har færdiggjort deres uddannelse.
Fra uge 39 og frem vil der hver onsdag fra kl. 16:30-19:30, være en fra bestyrelsen i
hallen, hvis nogle skulle have nogle spørgsmål eller har brug for hjælp til oprettelse af et
fitness medlemskab.
Vi vil også benytte lejligheden til at sige en stort tak til Maria Højager Ladekjær, der efter
flere års bestyrelsesarbejde har valgt at holde en pause. Maria har været et særligt aktiv
i foreningen, og hendes entusiasme og engagement vil blive savnet.
De Bedste Hilsner,
Bestyrelsen
Niels, Berit, Jesper, Bjarke, Dana, Stefán og Lone

Fællesspisning

Så starter gymnastikken jo snart igen, og det samme gør vores hyggelige fælles-spisning
Onsdag d. 28. sept.
bøf med bløde løg, kartofler og sovs
Onsdag d. 5. okt.
indonesisk kylling med ris
Onsdag d. 12. okt.
tarteletter med høns i asparges
Onsdag d. 19. okt.
efterårsferie
Onsdag d. 26. okt.
madpandekager med let salat
Spisningen foregår i tidsrummet fra kl. 16.45-18.30
Prisen er 65,- kr. for voksne (fra 12 år og opefter)
Prisen for børn er 30,- kr.
Tilmelding meget gerne senest mandag aften til mig på 25138696
Jeg glæder mig til igen at se jer alle til nogle hyggelige timer
Ulla- Horne hallens cafeteria
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Frisør åbner egen salon
Et længe næret ønske om at blive selvstændig frisør i
Hindsig er gået i opfyldelse for Dana Levsen.
Hun har netop åbnet sin egen salon på hjemadressen
Hindsigvej 13 - “Salon Virkelyst” efter gårdens navn.

- Jeg blev uddannet som frisør i 2015 og har haft salon i Oksbøl sammen med min far.
Den lukkede vi i 2019, og siden har jeg arbejdet i Janderup og i Esbjerg, men drømmen
om at få min egen salon har ligget i baghovedet hele tiden. Nu er den her, og jeg er både
glad og meget spændt, siger Dana Levsen, 29 år, og mor til to små børn Malde på knap 4
år og Mynthe på snart 2 år. Manden Nikolai Bennetsen er VVSer og har haft travlt med at
omdanne et af børnenes legerum til en flot og moderne frisørsalon.
Jeg klipper, farver, vokser, permanenter og ordner bryn og vipper. Det er en salon for hele
familien, mænd kvinder og børn.
Dana Levsen har et tæt samarbejde med sin leverandør af hårprodukter og har været på
flere kurser.
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. Jeg skal også have et kursus her i salonen for andre frisører.
Dana og Nikolai købte gården i Hindsig i 2017, men har boet i Horne siden 2013.
-Vi cyklede en del på mountainbike dengang og kom ofte forbi Hindsigvej 13. Vi var enige
om, at den gård ville vi købe, hvis den kom til salg. Det gjorde den så, og vi slog til.
Vi pillede alt ud af huset og har renoveret det fra gulv til spær. Det har været et stort arbejde, og i et år og 22 dage boede vi i skurvogn, men nu har vi fået det, som vi gerne ville
have det - med stuk og andre løsninger i respekt for husets alder.
Dana Levsen slår ikke bare
døren op til “Salon Virkelyst”, men åbner også en
hjemmeside og mulighed for
onlinebooking, så kunderne
kan se, hvad det koster,
hvad de kan få lavet og
vælge den tid, de gerne vil
have.
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Børnene går naturvejen
Er der nogen, der ved noget om pindsvin, er det en gruppe børn i børnehaven Regnbuen.
De har bygget et pindsvinehus og har netop sat det ud i Vikingelunden.
- Vi har ikke set et pindsvin endnu, men vi har fundet pindsvinelort.
- Jeg har set et pindsvin hjemme. Det var dødt.
- Pindsvin sover om dagen. De kommer frem, når det er mørkt.
- Det kan også være, at nogen lader være med at sove, når solen står op.
Snakken gik lystigt ved bordet, hvor de 14 børn havde meget at fortælle om det pindsvineprojekt, de har arbejdet med i den senere tid sammen med Malene og Pia. De har
både hørt om pindsvin og bygget et hus i træ.
- Vi har brugt hammer.
- Ja, og skruer.
- Vi har også fundet noget blødt, som pindsvinet kan lægge på.
- Hvad spiser et pindsvin?
- Pindsvinemad, lyder det hurtigt fra flere af børnene, men efter lidt betænkningstid bliver
det mere nuanceret.
- De skal have vand, og så spiser de orme.
Nu glæder børnene sig til, at et pindsvin flytter ind i den flotte bolig, som børnene selv
har dekoreret.
Indtil da hygger de sig med frøer, brændenælder og alt muligt andet, som de finder i
Vikingelunden, og som de kan snakke meget om.
Regnbuen bruger Vikingelunden hver
mandag, tirsdag og onsdag med en ny
gruppe børn hver dag, og de vil nu holde
et godt øje med, hvad der sker med
pindsvinehuset. Ingen er i tvivl om, at det
får en beboer.
- Pindsvin kan godt lide skygge, og de
sover meget, lyder forklaringen.
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Kirkegårdsvandring blev en succes
Da Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv for
sjette gang slog lågerne op til en kirkegårdsvandring, var der igen stor tilstrømning. 55 borgere deltog, solen stod højt på himlen, og det
lykkedes at få teknikken til at virke, inden Cornelia van der Veen fra menighedsrådet
bød velkommen.
Keld Jochumsen tog deltagerne med rundt til forskellige gravstene, som alle havde tilknytning til aftenens emner, nemlig Moesgaard og Frahm-familien. Blandt deltagerne var
flere med efternavnet Frahm, og andre havde tilknytning til Moesgård – den store gård,
som var tiltænkt en rolle som kapellanbolig, hvis der skulle være to præster i Thorstrup
og Horne Sogne. Sådan gik det ikke. I stedet blev dobbeltgården købt fri af fæstebønderne i 1788, og de virkede på hver sin halvdel af dobbeltgården indtil 1870erne, da der
blev bygget to nye gårde i Moesgård – nemlig Moesgårdvej 13 i 1872 og Moesgårdvej i
1875. Også Ølgodvej 75 og Moesgårdvej 4 er kommet ud fra Moesgård.
Vi kom også omkring konseilspræsident I.C. Christensen, Albertiskandalen, en gårdslagter og familien Schmidt, inden Frahm-familien overtog lærredet.
Leif Sønderskov fortalte om Linding Mølle, der i fire generationer var i Frahm-familiens
eje fra møllebygger Hans Jørgen Frahm fra Gottorp i Tyskland, der købte Linding Mølle i
1876 over Vilhelm Frahm og Hans Jørgen Frahm til Egon Frahm, der købte møllen i
1980 og netop har solgt den. Familien omfattede også smeden i Bjerremose i mere end
50 år, Peder Frahm, og tømrermester Horne, Jeppe Frahm. Undervejs hørte de fremmødte også om jydepotter og om kirkeskibet Doris Brodersen, inden menighedsrådet
skænkede kaffe og delte hjemmebag ud.
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Hjemmekampe senior herrer serie 3
Dag

Dato

Tid

Hjemme

Ude

Spillested

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 4
Dag

Dato

Tid

Hjemme

Ude

Spillested

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
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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.

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

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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Borgerne strømmede til Torvedag

Solen varmede fra tidlig morgen, så stemningen var høj, da Familie og Fritid serverede
morgenkaffe på årets torvedag. Og såvel solen som den gode stemning holdt hele formiddagen.
Mere end 200 sad ved bordene eller stod bagved og spiste 350 smurte rundstykker,
inden endnu flere kom til, og alle gik på tur mellem de 23 boder, der var opstillet på en
ny måde i år. Torvedagsudvalget havde i år fået indskrænket pladsen på Hornelund på
grund af kloaksepareringen. I stedet blev det hele koncentreret fra Brugsens parkeringsplads og ned ad Krosvinget.
Tilsyneladende fungerede det perfekt. I hvert fald var der gang i både handel og snak
omkring boderne, mens det lille tog futtede af sted med små og store passagerer.
Henriette Nielsen fik pokalen for en særlig indsats, en pokal, der kun uddeles, når der
er en værdig modtager. Det var der i år, kunne formanden for Horne Sogneforening,
Keld Jochumsen, konstatere, ja, der var endda indkommet forslag til flere gode kandidater.
Se mere næste side...

31

Henriette Nielsen er i år stoppet efter 17
år som leder af aftenskolen under Familie og Fritid, og det har efter indstillerens
mening været 17 år med synlighed,
udvikling og markedsføring.
- Hun har haft et klart mål om kvalitet,
hun vil samarbejdet og har en kæmpe
ja-hat på, hed det i begrundelsen.

Niels Øllgaard fik traditionen tro en kurv for sit salg af alskens
ting og sager til fordel for torvedagen.
- Jeg har solgt for 21.625 kroner i butikken, og så kommer
der cirka 20.000 kroner oveni for skrot. Min butik har også
været ramt af gravearbejdet, men det var så held i uheld med
hensyn til skrot. Det lå meget længere end tidligere år, men i
ventetiden steg priserne kraftigt blandt andet på kobber, så
det var helt fint, siger Niels Øllgaard.

Torvedagen er fyldt med traditioner. Således er det blevet en tradition, at mange tidligere
borgere vender tilbage til sognet den dag. Det er også en tradition, at borgerne køber nøgler i håb om at vinde en flot præmie, og i år blev alle låse åbnet, inden torvedagen lukkede
og slukkede efter endnu en stor succes.
Og alle får en ny chance for at opleve en torvedag i Horne-stil lørdag den 19. august 2023
med morgenkaffe, tog og boder
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Hunde har deres egen legeplads
I efterhånden en del år har tennisanlægget på Horne Stadion ligget ubrugt hen, men det
gør det ikke længere. Det er nu indrettet til en hundegård med en agilitybane.
Initiativtagere er Linda Albertsen og Stephanie Paulsen, der gerne vil have gang i agility
for hunde og derfor selv har investeret i nogle forhindringer, mens Horne Sogneforening
har sponseret et par af de større redskaber.
- Det skal ikke været noget stort og fancy, men vi vil gerne tilbyde hundeejere et område,
hvor deres hunde kan lege, og hvor de kan prøve kræfter med en rigtig agilitybane på
hobbybasis, siger Linda Albertsen.
Hun og Stephanie Paulsen inviterede forleden til indvielse med kaffe og kage til de tobenede og godter til de firbenede, og der var en del af begge slags.
Banen blev prøvet af, og flere hunde og deres ejere kom rigtig fint rundt efter nogle ture
og mange godter.
- Alle hunde kan lære det, og det kan bruges til forskelligt til glæde for både hund og
ejer. Der er masser af lydighed i det, og alt efter, hvordan man bruger banen, kan hunden få trænet sin muskulatur. Og så giver den et godt samvær mellem hund og fører,
siger Stephanie Paulsen, der selv har to hunde, men den ældste har en diskusprolaps i
ryggen, så den var ikke med. Det var derimod Ronja, en belgisk tervueren, der nok kan
gøre de andre hunde lidt misundelige, når de ser, hvordan hun går banen rundt.
Linda Albertsen har Zilva, en japansk samojedespids med, og hun opfordrer alle hundeejere til at kigge forbi. De kan bare gå ind på banen igennem lågen, men skal de bruge
de små redskaber, skal de kontakte Linda eller Stephanie, da de er låst nede i en boks.
- Jeg kunne godt tænke mig, at vi får det sådan, at der et par aftener om ugen, så længe
det er lyst, er åben for det hele. Så kunne vi måske blive fire-fem hundeejere, der mødes
til hygge, agilitytræning og hundeleg, siger Linda Albertsen.

Flere billeder på
næste side
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Linda Albertsen med Zilva her til
højre, på vippen.

Stephanie Paulsen herunder med
Ronja på brovandring.
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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 DAGSPRISER:
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: Anglamark smør, frit valg 15 kr.
Fredag: Haribo slik, små poser 12 kr. pr stk. Store poser 35 kr. pr stk.
Lørdag: COOP pizzaer 300-360 g 15 kr.
..
Søndag: Anglamark 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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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

Opslag
til infoTV ved
Brugsen sendes til:

Mallevej 19 - Tlf.:22511542

infotv@hornevarde.dk

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
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DAN EL

A

www.dan el.dk

S

RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

DØGNVAGT
70 23 23 88

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

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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VEDRØRENDE
SKÆRMEN VED
BRUGSEN

Materiale til opslag
skal mailes til
infotv@horne-varde.dk

I liggende
A-4 format

Horne
Tømrerforretning ApS
Næste
deadline
d. 29.okt.

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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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!

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

Næste
deadline
d. 29. okt.

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

385 Deadline 29. oktober

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

Udkommer 12. november

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 Thorstrup Tistrup.
Sognearkivets officielle hjemmeside.
Sognearkivets lokalhistoriske publikationer.
Arkivalier og billeder fra danske sognearkiver.

.

.

SDR. MALLE A/S

Entreprenør, maskinstation
og vognmand

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

Horne

6800 Varde

www.sdr-malle.dk
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil
Juli:
300 kr. nr.
200 kr. nr.
100 kr. nr.
50 kr. nr.

718,
608,
604,
500,
199,
386,
295,

732,
759,
490,
468,
376,
649,

148,
627,
164,
717,
725,

37, 481,
667, 665,
315, 499,
107, 523,

470,
485,
762,
607,

383,
291,
339,
375,

34,
231,
713,

691,
230,
297,

660,
344,
584,

På nuværende tidspunkt mangler der to trækninger på hvide kort. De kommer i næste nr.
I oktober vil vore sælgere igen komme rundt og sælge nye kort for et år (100 kr. for 12 trækninger)
Tag godt imod dem.

Seniorer så på museum og marsken
Det var en rigtig god tur, lød det fra mange af de 37 deltagere, da turen arrangeret af Danske Seniorer Horne sluttede i Horne Hallen med stuvet hvidkål og frikadeller.
Morgenkaffen og wienerbrødet blev nydt i Klelund Plantage, inden turen gik videre til Wellings Museum ved Lintrup. Søren Welling var en original, som samlede på alt, og byggede huse alt efter, hvad
han fandt. Han byggede således en bank udenom en kæmpe dør og byggede en kirke, da han fik
nogle gamle kirkebænke. Det hele blev bygget uden sokkel og uden tilladelser, men det blev bragt i
orden efter hans død i 1996. Støtteforeningen, der nu driver museet, har også ryddet op i samlingen,
som gav anledning til en masse snak blandt deltagerne.
Tre kvarter senere stod Christian Lorenzen på bussen og fortalte om livet i marsken og om stormfloden i 1634, som udslettede den frisiske landsby Misthusum.
- Det blæser kun tre dage om året i Ballum. De øvrige dage stormer det, fortalte han.
Der er intet, der rager op i et marskland, hvor en bakke på 11 meter er højdepunktet - og dog. Hans
Adolf Brorson, Kristen Kold og Jens Rosendahl er fyrtårne, der med udgangspunkt i marsken har sat
deres præg på kulturen i hele landet.
På Klægager - digegrevens gård - var kaffebordet dækket med smagsprøver på det Sønderjyske
kaffebord, og Ruth Lorenzen serverede ”gode råd” med gode historier, mens sønnen, Jannik, beredvilligt viste rundt og svarede på spørgsmål om sin hovedrolle som 10-årig i filmen “Kunsten at græde
i kor”.
Oplevelserne stod således i kø på en dag, hvor også vejret var med deltagerne.
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KIRKETIDER
Horne Kirke
Søndag 18. september
Søndag 25. september
Søndag 02. oktober
Søndag 09. oktober
Søndag 16. oktober
Søndag 23. oktober
Lørdag 29. oktober
Søndag 30. oktober
Søndag 06. november
Søndag 13. november
Søndag 20. november
Søndag 27. november
Søndag 04. december
Søndag 11. december
Søndag 18. december
Lørdag 24. december
Søndag 25. december
Mandag 26. december

09.00
10.30 Høstgudstj.
09.00
Ingen
09.00 (Lars Bom)
Ingen
09.00 (Lars Bom)
Ingen
09.00
10.30
09.00
10.30
Ingen
09.00
10.30
14.00
10.30
09.00

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

14. søndag efter trinitatis
15. søndag efter trinitatis
16. søndag efter trinitatis
17. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis
19. søndag efter trinitatis
Højskoledag De 4 sogne
20. søndag efter trinitatis
Allehelgensdag
22. søndag efter trinitatis
Sidste dag i kirkeåret
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag

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

