
  

 

51. årgang                             nr. 385                           nov. 2022 

 

Ulf Pilgaard  
   i Horne Hallen 

Højskoledagen med Ulf Pilgård og Jeppe Aakjær 
eksperten Ruth Dein kan du læse meget mere 
om på side 20-21. 
 
Du kan også læse om nogle af de mange jule - 
arrangementer der står for døren... 
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Det sker……… 
                                     AKTIVITETSKALENDER 2022   

November:  
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. DK seniorer 
16. kl. 16.45:  Fællesspisning I Hallen 
16. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne IF, afholdes i Horne Hallen 
19. kl. 09.30-12: Legedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
21. kl. 14-16: Livet som betjent på Grønland på Hornelund, arr. DK seniorer 
21. kl. 19.00: Borgermøde om fjernvarme på Horne Kro 
22. kl. 18.30: God mad og julemarked på Horne Skole, arr. Familie og Fritid 
24  kl. 16.45:  Fællesspisning I Hallen 
25. kl. 14-16: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner  
26. kl. 10-14: Julemarked på Horne Skole, arr. 4H i Horne 
30. kl. 16.45:  Fællesspisning I Hallen 
30. kl. 19.00: Foredrag med Dennis Hansen i Tistrup Skoles Aula, arr. F&F 
 

December:  
01. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen  
04. kl. 15.30: Julekoncert i Horne Kirke, arr. Horne Menighedsråd 
05. kl. 14-16: Foredrag om tur med Røde Kors til Etiopien på Hornelund, arr. DK   
                      seniorer 
07. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner   
09. kl. 17.00: Juletræsfest på Dejgårdsvej 12, arr, 4H i Horne 
10. kl. 09.30-12: Legedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
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 
16. kl.  15.30-19: Juletræsfest med start i kirken og hygge i hallen 
18. kl. 15.00: Juleoptog i Horne, arr. Horne Sogneforening 
26. kl. 09-12: Julebadminton i hallen, fri adgang, arr. Horne IF 
27. kl. 09-12: Julebadminton i hallen, fri adgang, arr. Horne IF 
28. kl. 09-12: Julebadminton i hallen, fri adgang, arr. Horne IF 

ARRANGEMENTER OG INFORMATIONER PÅ DE FØLGENDE      
SIDER KOMMER I KRONOLOGISK ORDEN I FORHOLD TIL DATO 

OBS…. Nye deadlines for HORNE POSTEN side 41 
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2023 
Januar  
01. kl. 17-19: Nytårskur for alle i Horne Hallen, arr. Horne Idrætspark  
04. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner   
05. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen 
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. Aftenskolen  
09. kl. 19.30-20.45: Vild med dans for øvede på Horne skole, arr. Aftenskolen 
17. kl. 18.00: Nytårskur på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne 
23. kl. 14.00: Høredag med kaffe og kage på Hornelund, arr. DK Seniorer i Horne 
30. kl. 14.00: Fortælling om Niels Holgersens rejse på Hornelund, arr. DK Seniorer 
 

Februar:  
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner  
02. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen 
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 
20. kl. 14.00: Humor i livet og i kirken på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne 
22. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Sogneforening på Horne Kro 
27. kl. 14.00: Per Hansen blandt originaler og andet godtfolk på Hornelund, arr.         
                      Danske Seniorer Horne 

Marts:  
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner  
02. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen 
06. kl. 14.00: Sang og musik med Birgit Gade på Hornelund, arr. DK Seniorer 
13. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil på Hornelund, arr. DK Seniorer 
 

April: 
06. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen 
 

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

Det sker……… 
                                       AKTIVITETSKALENDER 2023 

Brug aktivitetskalenderen, når du planlægger et arrangement... 
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                              Årets gang i HIF 

Horne Idrætsforening afholder generalforsamling 

onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00 

i Horne hallen. 

Dagsorden efter gældende vedtægter. 

Der vil være øl/vand, kaffe, en bid brød og kage. 

HIF-bestyrelsen glæder sig til at byde jer velkommen. 

 

Vel mødt alle sammen. 

Svend Jensen, formand 

Fællesspisning i Horne Hallen 
 

Menuen er: 
Onsdag den 16. november: Lasagne og salat 
Onsdag den 24. november: Flæskesteg, kartofler, rødkål og sovs 
Onsdag den 30. november: Byg selv burger og pommes 
Spisningen foregår i tidsrummet fra 16.45-18.30. 
 

Prisen er: 
65 kr. for voksne (fra 12 år og opefter) 

30 kr. for børn. 
 
Tilmelding: meget gerne senest mandag aften til mig på tlf. 2513 8696 
 
Jeg glæder mig til at se jer alle til nogle hyggelige timer. 
Ulla 
Horne Hallens Cafeteria 
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I forlængelse af, at vi har koblet os fra Helle projektet, har fjernvarmegrup-
pen arbejdet på et alternativ. I forbindelse med etableringen af et nyt    
selskab under Din Forsyning, “Lokalvarme A/S”, har vi anmodet det nye    
selskab om et samarbejde m.h.p. at stå for etablering, ejerskab og drift af 
fjernvarme i Horne. 
 
Det er blevet taget positivt imod. Men det er stadigvæk en forudsætning, 
at byen er i stand til at skabe den fornødne opbakning i form af              
tilstrækkeligt mange interessetilkendegivelser. Derfor er vi stadigvæk i 
gang med at kime dørklokker. 
 
Som det fremgår herunder vil Din Forsyning Lokalvarme A/S’ bud på  
fremtidig fjernvarme i Horne blive præsenteret på                                  
Horne Kro d. 21/11 kl. 19.  
 
Vi ser frem til endnu et godt møde. 
 
Med venlig hilsen 
Horne Fjernvarmegruppe 

Kontaktpersoner: 
Anne Marie Hansen, tlf. 22 35 92 65, Anders Burkarl, tlf. 40 96 83 58, 
Stig Leerbeck, tlf. 40 43 08 98 
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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 bo-
der, 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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Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag kl. 19 og støt lokalsamfundet. 

Tistrup-dreng giver Sparetips 
onsdag den 30. november 2022 kl. 19.00 – 21.00 i Tistrups Skoles Aula. 

 
Familie & Fritid, Horne og Familie – Trivsel & Fritid, Tistrup har arrangeret et foredrag med 
Dennis Hansen, der vil komme og fortælle om og give sparetips til hverdagen.               
Han og hans familie har de sidste år 5 år levet efter FIRE-princippet (Simply Living).  Prin-
cippet gør op med forbrugersamfundet ved at erkende, at der er andre glæder i livet end at 
købe den nyeste iPhone, bil, tøj, og hvad der ellers måtte være.  
Familien bruger også en anden økonomisk teori kaldet ”The Freedom Figure”, der handler 
om, hvad det koster at være dig, og hvordan dit økonomiske overskud kan give dig mere 
frihed og et liv uden at være en del af det økonomiske hamsterhjul. 

Tilmelding til Bente Dinesen på mail. b.dinesen@bbsyd eller på mobilnr. 21787655 
senest d.24. november. 

 

Da det er et arrangement, der lynhurtig er blevet stablet på benene, har vi ikke fået 

fastsat pris på entre endnu. Hold øje med info-skærm, Hornes hjemmeside og Face-

book-gruppen. 

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 

 

 

 

mailto:b.dinesen@bbsyd
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Sangaftener på Hornelund 

Onsdage kl. 19.00: 

7. december – 4. januar – 1. februar – 1. marts  

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

Skak for sjov 
Alle kan være med til at spille skak. Det er kun for sjov, og vi spiller i Horne Hallen      

følgende torsdage kl. 10.00: 

I 2022: 

1. december. 

I 2023: 

5. januar, 2. februar, 2. marts og 6. april . 

Vi kan købe rundstykker og kaffe. 

 
Vel mødt 

Jes Jensen 

Tlf. 23260071 

Julekoncert 
Sæt kryds i kalenderen den 4. december 2022, hvor der afholdes 

julekoncert i  kirken kl. 15:30.  
 
Anders Gøttsch og Jarl Strømfeldt 
Vores koncept er først og fremmest, at musikken skal være smuk og nærværende, med 
små historier mellem numrene binder vi en smuk sløjfe omkring de numre vi spiller.  Sce-
nografisk har vi en blød belysning med. Farvet blåt og rødt lys til baggrunden… og så selv-
følgelig vores hjemmehæklede stuelampe, som altid er med… + julestjernen, der kommer 
med i december. 
Vi fortolker numre af bl.a. Ray Charles, CV Jørgensen, Kim Larsen, Povl Dissing… og 
naturligvis vil vi også spille nogle af julens sange. 
Sammenfattet får lytteren en varm koncertoplevelse og måske falder en tåre eller et smil 
undervejs…" 
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Medbring også dit gode julehumør 
og nogle ideer til fest, ballade og 

skøre indfald! 

Man skal huske at tilmelde sig til denne 
hyggelige aften på Dejgårdvej 12.  

Pris for IKKE medlemmer: kr. 50,- 
Pris for medlemmer: kr. 1,- 

Her skal man selv medbringe  
bestik, service og drikkevarer. 

9. DECEMBER  2022  KL. 17.00 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 



11 

 



12 

horneposten@gmail.com 

 
 

             Kom til Juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen.  
             Vi regner med, at starten går fra Horne Hallens parkeringsplads  

             og derefter rundt i byen. 
             Varde Garden slutter af med julemusik ved Hornelund Plejecenter. 

             Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn. 
             Vel mødt. 

 
                                                      Horne Sogneforening 

Søndag den 18. december 

i Horne 

Kl. 15.00 

 

 
 
 
Den 2., 3. og 4. juledag er alle, der har lyst til at spille badminton, velkomne til at 
benytte banerne i hallen fra kl. 9.00 – 12.00. 

 
Der er fri adgang.                           

Glædelig jul og godt nytår. 
Med venlig hilsen                  

HIF - badminton   

Julebadminton 

mailto:horneposten@gmail.com
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BRUGSEN ER I JULEHUMØR  

Hvis ikke du allerede har downloadet COOP’s app eller liket os på Facebook så skal 
du skynde dig at få det gjort. Fra d. 1.-24. december vil der hver dag være super gode 

medlemstilbud, så husk at kigge ind i din Dagli’Brugsen.  

Igen i år kan man bestille en and til juleaften.                                                                   
Mere info kommer på Facebook og i Brugsen.                                                                                   

Til alle børn: Kom og hæng din julesok op i Brugsen. Julemanden kommer hver dag fra d. 
1.-24. december og lægger lidt julegodter i din sok. Du er velkommen til at tømme din sok 
hver dag. I forbindelse med juleoptoget d. 18. december, vil Brugsen igen i år være vært 

med æbleskiver og gløgg.  Kom ind i varmen og få gløgg og hygge sammen med         
Horneborgerne efter optoget. Der er plads til mange i baglokalet.   

Brugsen holder åbent året rundt kl. 8.00-18.45, dog undtaget:  

24. dec.: kl. 8.00-13.45  

25. dec.: kl. 8.00-17.45  

31. dec.: kl. 8.00-14.45  

 1. jan.: kl. 12.00-17.45                                                                                                     
Julekonkurrence i Brugsen  

VIND BELØBET PÅ DIN BON  

Der er en julemand gemt i Alex, så derfor afholdes der julekonkurrence i Brugsen. Fra d. 

1-18. december kan du aflevere din bon i Brugsen. Søndag d. 18. december kl. 15.30 vil 

der blive udtrukket hele 3 vindere, der modtager et gavekort til Brugsen svarende til belø-

bet på bonnen.  

OBS! Man skal være til stede ved udtrækningen d. 18. december for at vinde.  

Vi forbeholder os retten til at trække en anden bon, hvis man ikke er til stede.  

 

Mangler du stadig at blive tilmeldt sms-ordningen, hvor du jævnlig får ekstra gode tilbud 

via sms, skal du  skrive: DB 3297 og sende til 1400. Det koster alm. sms-takst.  

TUSIND TAK til alle jer kunder som trofast bakker op om vores arrangementer 

og handler i Brugsen. Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår  

Alex, personalet og butiksrådet. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

HORNE SOGNEFORENING – GENERALFORSAMLING 
 Horne Sogneforening afholder generalforsamling 

 

onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00 på Horne Kro 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen  –  jochumsen@bbsyd.dk                   

i hænde senest 14 dage før.                                                                                            
 

Alle er velkommen                                                                                                            
Horne Sogneforening 

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 anret-

ning, 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. 

NYTÅRSKUR FOR ALLE 
 
1. januar fra kl. 17 – 19 i Horne Hallen 

Vi serverer stuvet hvidkål eller kartofler med persillesovs og frikadeller 65,-kr. (børn under 
12 år halv pris) 
Ingen tilmelding – kom og ønsk hinanden et Godt Nytår. 

Vel mødt Horne Idrætspark 
Ulla og Thorkil 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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Aftenskolen har ledige pladser 
Den 1. oktober var det 6 måneder siden, at jeg fik jobbet som aftenskoleleder efter Hen-
riette Nielsen. Heldigvis var overgangen nem. Jeg skulle starte med at afslutte nogle få 
hold og derefter gøre det nye program for 2022-2023 klar til tryk. 
Tak for en god modtagelse alle steder. Jeg nyder alle kontakter, udfordringer og spørgs-
mål.   
I løbet af denne sæson har vi 20 hold i gang, fordelt på Aftenskolerne i Horne, Sig-
Thorstrup og Tistrup. Har du et ønske om et hold med undervisning eller aktiviteter, er 
du meget velkommen til at henvende dig. 
Årets julegave: 
Vi har pladser på nogle hold, det kunne måske være en julegave? 
Knipling på Hornelund Plejecenter starter 5. januar 2023 kl. 15.  
Keramik i Kvong starter 11. januar 2023 kl. 19. 
Dans for begyndere og et hold for øvede på Horne Skole starter 9. januar 2023 kl. 18 og 
19.30. 
Møbelpolstring i Lindbjerg, starter 9. januar 2023 kl. 18.30. 
Venlige vinterhilsner 
Helle Barslund Brun 

tlf. 29258164 

Få juletræet leveret lige til døren i december eller fæld selv 
Kunne det være rart at slippe for at skulle ud og finde juletræet lige op til jul?  
Så kom og mærk træet ud nu, og vi sørger for resten.  
Vi bor ud til asfaltvej, og der er mere end 3.000 træer at vælge mellem. 
Træet vil være ny-fældet og leveres i net.  
Prisen er kr. 150,00 + 10 kr. for levering indenfor en radius af 20 km. fra os.  
Betales ved udtagning via mobilepay. 

 

Der er også mulighed for ”fæld-selv” fra uge 47.  
Åbningstider: 
Weekenderne fra uge 47 kl. 9 – 15.30 eller ring for anden aftale.  

 

Levering:  
Vi leverer lørdag d. 17/12 

 

Annette og Knud Ejnar Christensen 
Sdr. Mallevej 9, Horne 
6800 Varde 

Tlf. 40560166 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Nyt fra menighedsrådet: 
 

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

 
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, om det planlagte for næste år og komme med jeres forslag til 
menighedsrådet. 
Vi er vært med en sandwich og øl/vand. 

 
Julekoncert 
Sæt kryds i kalenderen den 4. december 2022  (SE SIDE 8) 

 
Juleaftensgudstjeneste: 
Husk gudstjenesten juleaften kl. 14. 

 
Nytårsbobler: 
1. gudstjeneste i det nye år er vi vært med bobler og kransekage. 

 
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). 

               Julebelysning i 2022 
  Sogneforeningen har i år valgt ikke at sætte julebelysningen op i           

Stundsig, Horne, Bjerremose og Asp.  

Dette er valgt, fordi vi mener, at vi skal vise samfundssind og spare på strømmen. 

Dog har vi valgt at sætte julebelysning op omkring Torvet og ved Kirken. 

Horne Sogneforening 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Seneste nyt fra HUBI 
Vi har til stor glæde for børn og unge deltaget i planlægningen og afholdelsen af dette 
års halloween. Herudover har vi arbejdet på vores julekalender, hvilket indebærer, at der 
skal tages billeder af alle børn, findes sponsorerer og sælges annoncer samt selve op-
sætningen heraf. 
Henriette Nielsen har igen i år taget de skønneste julefotos af alle børn, der går i dagple-
je, vuggestue, børnehave og skole i Horne. 
Vi har fået sponsoreret rigtig mange gode præmier, som du kan vinde allerede fra seks 
skrabede juletræer. Der er gevinst på hver 17. julekalender og dermed rigtig gode chan-
cer for at vinde. 
Alle børn har fået udleveret julekalendere, som de kan sælge i byen, til familie, osv. for 
25 kr. pr. stk. Overskuddet fra salg af julekalendere går ubeskåret til HUBI og kommer 
dermed alle børn og unge i Horne sogn til gode. 
Vi håber, at mange har lyst til at købe en og gerne flere julekalendere. 
Hvis du har spørgsmål eller vil købe en julekalender, kan du kontakte Serena Kristensen 
på 60 24 74 59. 

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

Generalforsamling i Horne Støtteforening 
 

Dirigent: Sigurd Møller. Referent: Brian Hansen                                                               
Generalforsamling var ikke indvarslet korrekt jv. vedtægterne, men blev dog godkendt.  
 
Uddrag af beretningen:  
Bankospillet startede efter corona i starten af sept. sidste år, men dog kun i 6 mdr. før det 
hele lukkede ned igen. Opstart igen i februar og har så kørt lige siden. Der har været ca. 
215 spillere i gns. pr. gang, det er tilfredsstillende. 37 bankospil er det blevet til i dette år. 
 
Medhjælperudflugten gik i år til Barfodsparken i Outrup og til Flygt museum i Oksbøl, samt 
en god frokost på restaurant Stausø.  
 
Der arrangeres jo banko, primært for at samle penge sammen. Udover de faste beløb som 
hver medlemsforening modtager, er der ydet støtte til  Styregruppen som arrangerede 
åben by med 26.000,00 kr. - Air-track til gymnastik med 33.000,00 kr. - 4H har fået 
6.000,00 kr. til leje af jorden med fælleshaverne. - Sogneforeningen har fået 85.000,00 kr. 
til køb af smedegrunden. - Endelig har Horne idrætspark fået 700.000,00 kr. til køb af den 
gamle hal på smedegrunden.  
 
Horne idrætspark har varslet prisstigninger i hallen, det medfører en stigning på 400,00 kr. 
pr. gang.  
 
Medhjælpersituationen har næsten hver gang været punkt på dagsorden til bestyrelses-
møderne. Efterhånden er det dog lykkedes at finde nye friske kræfter til at hjælpe til. Gns. 
Alderen blandt medhjælperne er 64 år, så der skal løbende nye til. Bestyrelsens opfordrer 
medlemsforeningerne til at sonderer om der er nogle der har lyst til at hjælpe til. Det er 
vigtigt.  
 
Conni Hermansen er stoppet både i bestyrelsen og som medhjælper, tak til hende for ind-
satsen. I stedet blev Eva Damgård valgt og Malene Gøte blev suppleant. Til sidst en tak til 
alle medhjælperne for en formidabel indsats hver eneste torsdag. Tak til Ulla og Thorkil. 
Tak til festudvalget som i år var Brian Hansen - Eva Damgård - Sonja Schou og endelig 
tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
 
Regnskab fremlagt af Eva Guldager. Regnskabet med et driftsresultat på kr. -166000 
blev godkendt. 

Otto Heiselberg blev genvalgt som revisor. 

Se bestyrelsessammensætningen på næste side….. 
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Hvad kræver det at afholde banko i Horne Hallen hver torsdag?   
- Og ku du tænke dig at hjælpe til..? 

 
For at banko i Horne kan blive afviklet kræver det en del frivillige.. men hvad laver de? 
Vi starter allerede om for/eftermiddagen, hvor opstiller holdet stiller borde og stole op til 
spillerne. 
Der skal 3 personer til at sælge plader, pausebanko, bingo, medlemskort. 
Der bliver solgt diverse spil, prøv lykken mm. her sidder der 2. 
Der sidder 3 på podiet hvor der bliver råbt numre op, (1 råber op, 1 tjekker numrene, 1 
styrer computeren.) 
Når der bliver råbt banko er der 4 på gulvet som, råber tilbage til dem på podiet, der så 
tjekker om pladen er korrekt, og er den det, ja så afleveres gevinsten. 
 
Når bankospillet er færdig omkring kl.21.30, kommer der nogle flere frivillige (oprydder), 
her hjælpes vi ad med at samle affald og opvask sammen, borde tørres af, stole og borde 
stilles på plads, og endelig skal der skal fejes, så hallen er klar til fredag igen. 
 
Det kræver ikke kendskab til, eller interesse for banko, for at blive en del af med-
hjælper holdet.. så skulle dette have vagt din interesse for at blive frivillig så kig  
forbi en torsdag til en snak, eller kontakt Kurt Burkarl.  

Den nye konstituerede bestyrelse i støtteforeningen: 

Formand:  Kurt Burkarl   Horne sogneforening 

Næstformand: Eva Damgård   Bankomedhjælpere 

Kasserer: Eva Guldager   Bankomedhjælpere 

Referent: Brian Hansen   HGF 

Sigurd Møller   HIF  

Christian Gram   HIP 

Britta Grøndahl   Horne 4H 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Pilgaard og Aakjær var i fokus 
 
Der var både muntre fortællinger om et liv på 
danske teaterscener og lidt mere alvorstunge 
fortællinger og digte af Jeppe Aakjær, da de 
fire menighedsråd i Horne, Tistrup, Hodde og 
Thorstrup afviklede endnu en succesfuld høj-
skoledag. 
 
Denne gang lagde Horne Hallen rum til, og 340 
deltagere fandt vej til hallen, godt hjulpet af 
unge vejvisere ved indfaldsvejene og i gader-
ne. 
Ulf Pilgaard lagde for med foredraget ”Heller 
halvgammel end helt død”, og det stod hurtigt klar for tilhørerne, at hans trods sine 81 år 
fint kan lyve sig noget yngre – og ikke bare på grund af sin stadig mørke hårpragt. Uden 
manuskript fortalte han løst og fast om sit liv, om, hvordan han på Studenterscenen viste 
talent for skuespilfaget og trods fem års teologistudier med fin succes let lod sig lokke ind 
på skuespils vejen, godt hjulpet af både Ole Michelsen, Ole Lund Kirkegaard, Preben Kaas 
og Hans Chr. Ægidius.  
Han har optrådt på mange scener og været revyskuespiller i 50 år – 10 år i Tivolirevyen og 
40 år i Cirkusrevyen, hvor han ikke mindst er kendt for sine numre som Dronning Margre-
the. Han har spillet med nogle af de største stjerner som Dirch Passer, Jørgen Ryg, Claus 
Ryskjær og Preben Kaas, og han har mistet dem alle. 
Noget af det værste ved at blive gammel er at miste sine nærmeste. Til gengæld er en af 
de store fordele ved at blive gammel, at vi ser på livet på en helt anden måde og med et 
større overblik, end da vi levede det. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Efter middagen bestående af flæskesteg 
med det hele og citronfromage både med 
og uden sveskemos gik Fortællerkonen fra 
Heden, Ruth Dein, på scenen for at fortælle 
om sin opvækst på Flø Hede og om de 
mange trædesten, der helt tilfældigt var 
med til at forme hendes liv. Hun var på kur-
sus som organist og kom derigennem i 
kontakt med Fortællerteatret. Det førte vi-
dere til hendes interesse for Jeppe Aakjær.  

Hun reciterede flere af hans digte og gen-

fortalte novellen om Doras kat – alt sam-

men i den mørkere genre, men hun slog 

fast, at Aakjær også har en mere lys side, 

men den nåede hun ikke, da tiden var gået. 

Det lyse kom derimod frem, da deltagerne 

sluttede af med den helt nye sang ”Du spør 

mig om håbet”.    

Herunder et udsnit af de mange fremmødte til Højskoledagen  
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INFORMATIONSMØDE I DAGLI´BRUGSEN 

Selvom omsætningen i Dagli’Brugsen i Horne er presset af inflation, stigende energipriser, 
krig i Ukraine, manglende varer-leverancer på grund af nyt IT-system og kloakseparering, 
er Brugsen ikke lukningstruet. 
Det slog direktør i brugskoncernen, Allan Knudsen fast som indledning på et hurtigt ind-
kaldt informationsmøde i Horne Hallen. Det udløste klapsalver fra de cirka 100 fremmødte, 
og det gav den i forvejen gode stemning efter en sjov omgang stå-banko et ekstra nøk 
opad. 
Der vil dog ske ændringer i den nærmeste fremtid for at sikre en fortsat rentabel butik.  Fra 
den 1. oktober bliver den ledelsesmæssige struktur ændret. Nuværende uddeler Alex Pa-
gaard bliver uddeler i både Horne og Lyne, og Martin Gejl bliver ledertrainee begge steder. 
Desuden får servicechef Claus Færge, der i dag hjælper uddelerne i koncernen, det ledel-
sesmæssige ansvar i begge butikker. 
– Den nye struktur vil give en besparelse på 200.000 kroner og gøre det nemmere at få 
personalekabalen til at gå op, sagde Allan Knudsen. 
Fra 1. november bliver åbningstiden ændret, så butikken først åbner kl. 08.00 og lukker kl. 
18.45 – en daglig indskrænkning på halvanden time. Der bliver allerede nu gjort meget for 
at mindske energiregningen, og når Brugsen har fået sin kloak separeret, får mælkekøle-
ren låger. 
Trods de mange udfordringer har Brugsen i Horne indtil nu i år leveret et overskud på 
119.000 kroner takket være god opbakning fra borgerne og en kæmpe indsats af medar-
bejderne. 
– Om 14 dage ændres IT-systemet og så kan det kun gå fremad med levering af varer til 
rette tid. Coop arbejder også på at få prisniveauet på plads, så vi får en større volumen, og 
på at sænke brugsernes bidrag til Coop til højest 8 procent fra 2024. Det vil give en bespa-
relse på 600.000 kroner årligt i Horne og Lyne brugser, sagde Allan Knudsen og gav et 
løfte om, at koncernen vil gøre alt for at bevare alle butikker uanset, hvor de ligger. 
– Vi skal hjælpe hinanden. Gør vi 
det, står vi stærkt, når krisen er 

ovre.  

Alex Pagaard – Nu både 
uddeler i Horne og Lyne 
Dagli’ Brugser  
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Billeder gav en god snak 
Der blev snakket, diskuteret og delt oplysninger, da Horne-
lunds Venner og Horne Sognearkiv bød på en billedaften på 
Hornelund. 
46 deltagere mødte frem, og de medvirkede til, at det blev en både hyggelig og informa-
tiv aften. Fokus var i første afdeling rettet mod Bjerremose og Asp, hvor både husenes 
placering og beboerne blev vendt. Der blev også stillet nogle spørgsmål, som arkivet 
kan arbejde videre med, mens andre spørgsmål blev besvaret. Inden turen gik til Bjerre-
mose og Asp blev deltagerne præsenteret for nogle billeder af de barakker, som flere 
landmænd købte fra Flygtningelejren i Oksbøl efter anden verdenskrig. 
Leif Sønderskov havde fundet de 60 billeder samt 16 bonusbilleder fra Vikingelunden 
frem, og Keld Jochumsen fortalte om hvert enkelt billede.   

Efter kaffepausen med hjemmebag af Hornelunds Venner var sognets kolonialhandler 

på programmet. Der har været brugser i både Horne og Asp, mens købmændene holdt 

til i Stundsig, Horne og Bjalde-

rup. Endelig var der en ind-

købsforening i Bjerremose, så 

der var rig mulighed for at få 

dækket fornødenhederne i  

sognets husholdninger. 

Bjerremose  

Asp 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

HORNE 4H TAKKER 
 

Tusind tak til alle, der gav en hånd med, deres arbejdskraft i fælleshaverne, julemarkedet, 
for skænkede gevinster til vores bankospil eller kolde kontanter. Det lunede alt sammen. 

 
SDR. MALLE MASKINSTATION 

BOUNUM MASKINSTATION A/S 

BOUMATIC SKJERN 

DAGLI`BRUGSEN HORNE 

TISTRUP/BOUNUM VVS. 

    MALLE SKROT v/ Erik Hessellund. 

    FOTOGRAF Benedikte Hessellund 

MEKANIKER. Rasmus Holm Madsen 

10-20-30 V/ Andrea Kristiansen Henne Strand. 

SALON VIRKELYST v/ Dana Levsen 

FARMORS UNIVERS v/Anette Stald 

HORNE KRO v/ Jeanette og Rene Cassøe. 

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI v/ Gunhild Lauridsen. 

TUPPERWARE v/ Dorit Kristensen 

GF HAVEMØBLER OG DESIGN v/Frederik Lauridsen 

TUPPERWARE v/ Pia Poulsen Rasmussen 

BRDR. RASMUSSEN STENSTRUP 

CONELIAS BIKS v/Corrie v.d.Veen 

L.N.MULTISERVISE v/ Lars Nørgaard. 

HORNE IDRÆTSPARKS CAFETERIA 

RADIO/TV GÅRDEN Tistrup 

FONDEN TIL FORSKØNNELSE AF HORNE SOGN 

. 
  Horne 4H ønsker alle en 

Glædelig Jul Samt et Godt Nytår, 
Med tak for det gamle. 
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Udgravning gav gode fund 
Udgravningen på marken bag Klokkedoj blev 
afsluttet op til skolernes efterårsferie, men 
dermed er arkæologernes arbejde ikke færdig. 
- Vi har hele udgravningens flade dokumente-
ret af en drone, og billederne er lagt ind på 
computeren, så vi nu kan begynde at tegne 
fundene ind. Vi har også taget jordprøver, som 
skal analyseres nærmere, så vi kan få den 
endelige datering. Måske kan vi også finde ud af hvilke planter, der har været på boplad-
sen som for eksempel korn. Så nok er udgravningen lukket ned, men der er stadig en 
del arbejde med den, siger museumsinspektør Line Lerke, Arkæologi Vestjylland. 
Hun kalder det en super-udgravning, som var alle anstrengelser værd. 
- Vi fandt den boplads fra Vikingetiden, vi har søgt efter, og vi kan konstatere, at der har 
været en del håndværksaktivitet på pladsen omkring år 1000, altså i den sidste del af 
Vikingetiden. 
Arkæologerne fandt flere grubehus – nedgravede værksteder med halvtag over. 
- Vi fandt blandt andet et lidt specielt grubehus. Det er rektangulært med et plankeværk 
som væg. Der var et ildsted i det ene hjørne. Vi fandt også spor af vævevægte, men det 
er ikke sikkert, at de er brugt i huset. Der er også spor af en ovn, så der er blevet brændt 
et eller andet på værkstedet. Det var det grubehus, vi var lidt usikre på, da vi så sporene 
i første omgang. Vi overvejede, om det kunne være spor af en stubmølle eller måske en 
kammergrav med planker. Det var lidt ærgerligt, at det ikke var en kammergrav, men 
grubehuset er også et godt fund, da det ikke er så tit, vi ser den i den udformning, vi 
fandt i Horne, siger Line Lerke. 
Der blev også fundet spor af et stort langhus fra sidste del af vikingetiden. Det er 21 me-
ter lang og syv meter bredt. Her har de gamle Horne-borgere boet, og måske har det 
også huset deres dyr. 
Der blev fundet en del vævevægte – dem, der holder de lodrette tråde på væven fast. 
Det tyder på, at det er grove tekstiler, der er blevet forarbejdet. 
I samme område er fundet noget keramik – såkaldt Pingsdorf keramik. 
- Det er fint keramik, som ikke er fremstillet på vikingebopladsen. Det indikerer altså, at 
der har været kontakt til andre egne, men vi ved ikke, om Horne-vikingerne har hentet 
det, eller om folk fra Rhinlandet har besøgt Horne og enten solgt keramikken eller givet 
den som gave. 
Vi har også fundet spor af keramik i form af potter. Det er mere groft, og der er givet 
brugt meget af det til de daglige gøremål, siger Line Lerke. 

Endelig er der ved hjælp af en detektor fundet en kors-emalje fibel, der muligvis er brugt 

som et dragtspænde. 
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Nyt fra Gymnastik og Fitness 
Vi vil fra bestyrelsens side fortælle lidt om, hvad der rører sig i foreningen 
for tiden, give jer information og vejledning til at søge økonomisk hjælp.  
 
Fritidspas! 
Vi er så heldige, at Varde Kommune ønsker, at ALLE bør, skal have muligheden for at 
deltage i fritidsaktiviteter!  
Derfor tilbyder de fritidspas til de familier, der har det svært økonomisk.  
Fritidspas, er en “fri plads” for børnene, så de kan deltage i de fritidsaktiviteter, de ønsker, 
altså et gratis kontingent.  
Energikrisen rammer rigtig mange hårdt, og vi vil så gerne hjælpe med at gøre det hele lidt 
nemmere for de familier, der er hårdt ramt, men stadig ønsker at give deres børn en ople-
velse, et fællesskab og et sammenhold. Et socialt øjeblik, hvor de nyder deres kammerater 
i deres fritid.  
Hvis du har brug for hjælp til ansøgning, eller bare har spørgsmål, er du velkommen til at 
tage kontakt til en af os i bestyrelsen.  
Vi har naturligvis tavshedspligt og hjælper i al fortrolighed.  
 
En tak til de frivillige! 
Fordi vi virkelig påskønner vores frivillige her i foreningen, har vi planlagt en julefrokost for 
dem alle! Vi glæder os rigtig meget til at kunne give lidt tilbage og nyde nogle timer sam-
men med dem (dato følger). 
 
Vi har brug for DIN hjælp!  
Vi er så stolte af at kunne fortælle, at rigtig mange børn deltager på vores gymnastikhold, 
men vi mangler hjælp på Hoppe Lopperne. Det er hver onsdag fra 16:30-17:30. Vi har 
brug for nogen, der kan hjælpe med at være der for børnene, hvis de har brug for hjælp 
med kolbøtterne, at give en krammer og bare være ekstra øjne.  
Nærvær er vigtigt, når vi træner gymnastik, og der skal være plads til alle.  
Hvis du har tid og lyst til en sjov time med en masse skønne børn, så kontakt gerne besty-
relsen.  
 
Fitness! 
I vores fitness er det STADIG vigtigt at spritte af! Vi skal fortsat passe på hinanden, corona 
eller ej, så SKAL der fortsat sprittes af efter HVERT et brug af maskinerne.  
 
En stor tak til!  
Til sidst vil vi gerne takke Støtteforeningen!  
Vores air track har nu været i brug i næsten et år, og vi er så glade for den! TAK.  
 
Mvh bestyrelsen i Horne Gymnastik og Fitness - Lone, Bjarke, Berit, Niels, Jesper, Stefan 
og Dana.  
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HIF Revyen  2022 blev en rigtig god oplevelse for alle de medvirkende men også for det 
gode og trofaste publikum der var mødt op.                                                                      
Tak for opbakningen til publikum, den var bare super. Det var en underholdende og sjov 
revy hele vejen igennem takket være et revyhold der igennem et par måneder har arbejdet 
med at lære udenad og samtidig spille komedie, det lykkedes til fulde og det blev til endnu 
en god lokal revy med de kiks der selvfølgelig hører med. 
 
Debutanterne Sara og Sofie skal ha stor ros for deres mod og ikke mindst for deres spil på 
scenen, det er mere end godkendt. 
Det samme gælder alle de øvrige med lidt mere erfaring der, om end de ikke vil indrømme 
det, var lige så nervøse som de to debutanter.  Klap jer selv på skulderen. 
Oplevelsen med årets revy og ikke mindst det fantastiske publikum  gør at  beslutningen 
om at lave en revy igen til næste år er meget nem. 
 
I pausen blev formanden for HIF velfortjent hyldet for hans indsats med mange forskellige 
ting i foreningsregi. Dora Harck stod for de rosende ord til Svend, og fortalte smilende 
hvordan det lykkedes at holde Svend udenfor processen i bestyrelsen hvor Dora jo også 
sidder. Tillykke til Svend. 

Nye trøjer til senior herrerne 
På det spillersæt som Horne 
Idrætsforening har betalt, er 
det Dagli’ Brugsen Horne 

som pryder maven.           

Dagli’ Brugsen har i flere år 
været hovedsponsor og har 
på den måde været med til at 
bidrage til fortsat stort for-

eningsliv I Horne.  

Så stor tak til alle jer der 
handler i vores lokale brugs, I 
er på den måde med til at 

støtte foreningslivet i byen.  
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Oliekrisen i 1970erne gav ny energi 
I eftersommeren er energipriserne steget voldsomt. Store stigninger på gasprisen har 
trukket prisen på vind- og solenergi med op. 
De skrevne medier og ikke mindst radioen og fjernsynskanalerne har talt problemerne 
op. Vi ser og hører om folk som må gå fra hus og hjem, firmaer, som må opgive og luk-
ke, og nu sidst, hvor temperaturen skal sænkes fra 21 til 19 grader i offentlige bygnin-
ger. Vi hører om skoleelever, som må sidde i klassen med jakke og handsker på. 
Mange husker sikkert oliekrisen i 1973-74. Dengang havde vi kun Danmarks Radio, så 
der var ingen konkurrence kanalerne imellem. 
 De arabiske lande havde skruet ned for hanen med olie til de vestlige lande, fordi Ve-
sten havde støttet Israel under Oktober-krigen efter Syrien og Egyptens overraskelses-
angreb på Israel. De europæiske lande fik dengang næsten al deres olie fra Mellem-
østen.  
A.P. Møller havde fundet de første oliedråber Nordsøen i 1972, og gasproduktion til 
opvarmning var ikke kommet på tale.  
Al opvarmning var dengang med fast brændsel eller oliefyr. 
Der blev indført rationering af olien, som blev fordelt til industrien og opvarmning hos 
private. Folk lukkede ned for varmen i stuen og nogle værelser og samledes i køkkenet. 
I november startede også en række bilfrie søndage, som varede til midten af februar 
1974. Undtaget fra forbundet var kun læger, Falck, politi samt andre, for hvem det var 
nødvendigt at køre bil for at holde samfundet i gang. Skulle man længere hen, end man 
kunne cykle, måtte man leje en taxa eller en bus. Der blev indført en fartgrænse på 80 
km. på landevej.  
 På foreningsområdet gik aktiviteterne dog ikke i stå. Idrætsudøverne spillede i uopvar-
mede haller og gymnastiksale og badede i koldt vand. 
Julen blev uden lys. Juleguirlanderne og juletræet var uden lys. Der blev indført forbud 
mod forretningernes vinduesbelysning, og gadelyset skulle slukkes om natten. 
Oliekrisen dengang satte gang i et dansk olieeventyr, som vist ingen havde troet på. 
Man skulle være uafhængig af olien fra Mellemøsten. Også gasproduktion til opvarm-
ning kom der gang i. Der blev lagt gasledninger over hele Danmark. Der kom lov og 
krav om isolering af alle nybyggede huse samt tilskud til isolering af ældre huse. Og 
mange anskaffede sig en brændeovn, motorsav og en trailer. 
Der kom fokus på energibesparelse, der blev opsat solfangere, og der kom gang i vind-
mølleindustrien, som gjorde Danmark verdensførende på området. 
 
 
Venlig hilsen 
Kurt Nielsen 
Vestervænget 3 
6800 Varde 
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Brandtomt forsvinder inden længe…. 
 
Den 19. oktober fik Horne Sogneforening skøde på Gunderup 2 og 4 – grunden, der 
rummer det tidligere smedeværksted og beboelse. 
Dermed kan borgerne se frem til en snarlig forskønnelse af hjørnet Gunderupvej-
Stadionvej – måske allerede i indeværende år. I hvert fald mener næstformand i Horne 
Sogneforening, Kurt Burkarl, at det er muligt at få fjernet brandtomten inden nytår. 
- Det er muligt, hvis det hele spiller sammen, og det gør det selvfølgelig, siger han og 
forklarer om det seneste forløb: 
- Så snart vi fik skødet, søgte vi Varde Kommune om nedrivningstilladelse. Den får vi 
uden problemer, og når vi har den i hus – det er måske allerede sket, når Horne Posten 
kommer på gaden, ja, så anmoder vi Varde Kommune om, at nedrivningen bliver sendt i 
licitation, siger Kurt Burkarl. 

Horne Sogneforening købte grunden på 689 kvadratmeter med bygningerne for 75.000 

kroner. Det nedbrændte værksted har en mur fælles med Dinesens Maskinværksted 

ApS, så den skal pudses op, og hele området skal planeres. Dermed er det efter godt 

fire år slut med en forfærdelig skønhedsplet på byen. 
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8.00 - 18.45 

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 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. 
.. 

.. 
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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  

 

Næste deadline d. 21. januar  

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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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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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. 

 

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 

 
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. 

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

Næste   
deadline      
d. 21.jan. 

 

 

 

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. 21. jan. 

 

REDAKTIONEN: 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

 

 
Redaktionen på Horneposten  

Ønsker alle læsere - sponsorer -                                 
foreninger - omdelere og bidragydere  

EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR  
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Horneposten deadline 2023 

 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

SDR. MALLE A/S 

   www.sdr-malle.dk   

Tlf. 75260163     

mail@sdr-malle.dk   

Entreprenør, maskinstation   

og vognmand 

386   Deadline    21. januar 

387 Deadline    25. februar 

388 Deadline    29. april  

389 Deadline    22. juli   

390 Deadline      2. september  

391  Deadline    28. oktober  

Udkommer      4. februar 

Udkommer    11.marts 

Udkommer    13. maj 

Udkommer      5. august 

Udkommer    16. september 

Udkommer    11. november 
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 2021 – 22 

August: 
300 kr. nr. 413,       
200 kr. nr. 341, 604,      
100 kr. nr. 740, 299, 309,     

  50 kr. nr. 723, 597, 328, 248, 320, 113, 274, 514, 474, 579,

 385, 393, 707, 352, 182, 460, 534, 609, 384, 420, 199,          

 508, 443, 564, 696, 151, 438,   18, 82, 446, 123, 271,

 230, 334, 543,    17, 269, 

September: 
300 kr. nr.   79       
200 kr. nr. 417, 363,      
100 kr. nr. 145, 618, 404,     

  50 kr. nr. 576, 738, 165, 130, 229, 750, 123, 411, 584, 609,

 427, 796, 793, 148, 789, 790, 377,   11, 266, 373, 399,

 236, 128, 382,   14, 660, 265, 764, 366, 103, 587, 151,

 543, 718, 232, 608, 149,  

 

Udtrukne numre 2022 – 23 hvide kort rød overskrift 

Oktober: 
300 kr. nr.   437, 
200 kr. nr. 760, 239,  
100 kr. nr. 656, 759, 643,      
  50 kr. nr. 467, 341, 615, 278, 387, 343, 788, 378, 182,     5,
 306, 400, 158, 519, 418, 243, 494, 713, 382, 578, 796,
 634, 300, 111, 602, 318, 202, 161, 232, 465, 610, 746,
 151, 304, 266, 213, 
 

Det var så de to sidste trækninger fra sidste sæsons præmiespil samt første trækning fra 

denne sæson.  Tak til de mange sælgere, der har været rundt i sognet for at sælge, samt 

tak til de mange købere, der på denne måde støtter HIF. 

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 
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KIRKETIDER  

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

Horne Kirke 

 
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 
 

- du kan også finde Horne på 
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QR-kode - Video 

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


