
  

 

52. årgang                             nr. 386                           feb. 2023 

 

 Vi vil i Dagli’Brugsen Horne      

 gerne sige stor tak til alle byens    

 borgere, som har støttet          

 butikken i 2022. 

 

 I 2023 bliver vi endnu bedre.   

 Stregerne for dette er ved at   

 blive kridtet op for, at vi         

 rammer et rigtig godt år.         

 Du kan derfor som kunde     

 glæde dig til, hvad fremtiden i   

 butikken bringer. 

 

Herudover også et stort velkommen til Amalie Teslak, som i slutnin-

gen af 2022 er indtrådt som nyt medlem i butiksrådet.  

 

På vegne af butiksrådet, personalet og uddeleren selv 

vil jeg endnu engang sige tak for et godt 2022. 

Alex Pagård 

Uddeler Dagli’Brugsen Horne  

Tak for et godt år 
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 Nyttig viden: HornePosten finansieres af rekla-
meindtægter og støtte fra sognets foreninger. 

 

 

Det sker……… 
                                     AKTIVITETSKALENDER 2023   

Februar:   
06. kl. 14.00: Sang og musik med Ziva på Hornelund, arr. Hornelunds Venner  
08. kl. 19.00: Foredrag i Tistrup Sognehus med biskoppen, De fire sognes menighedsråd 
11. kl. 09.00: Generalforsamling i 4H på Horne Skole 
13. kl. 14.00: Billedfortælling fra Ålandsøerne på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne  
19. kl. 10.30-14.30: Fastelavnsfest i kirke og hal, arr. Horne Menighedsråd, HUBI og Spej   
                      derne 
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  
24. kl. 10.00: Babysalmesang og babycafé i Tistrup Kirke, arr. De fire Menighedsråd 
27. kl. 14.00: Per Hansen blandt originaler og andet godtfolk på Hornelund, arr. Danske  
                      Seniorer Horne  
28. kl. 19.00: Generalforsamling i Familie og Fritid på Horne Skole 
28. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Gymnastik og Fitness, i Hallen. 

 
Marts:   
01. kl. 19.00: Sangaften på Hornelund, arr, Hornelunds Venner   
01. kl. 19.00: Info om Familiespejder i Spejderhytten, Stadionvej 19A, arr. KFUM- 
                      spejderne i Horne 
02. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen  
06. kl. 14.00: Sang og musik med Birgit Gade på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne  
12. kl. 14.00: Sang og musik i Thorstrup Kirke, arr. De fire menighedsråd 
13. kl. 09-11: Teoriundervisning hos Niels´s Køreskole, arr. Horne Aftenskole 
13. kl. 14.00: Generalforsamling og bankospil på Hornelund, arr. Danske Seniorer Horne  
20. kl. 09-11: Teoriundervisning hos Niels´s Køreskole, arr. Horne Aftenskole 
22. kl. 19.30: Forårskoncert i Thorstrup Kirke, arr. De fire menighedsråd 
25. kl. 14.30: Gymnastikopvisning i Horne Hallen 
27. kl. 09-11: Teoriundervisning hos Niels´s Køreskole, arr. Horne Aftenskole 
28. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Idrætspark i hallens mødelokale 
29. kl. 19.00: Salmesangsaften i Horne Kirke, De fire menighedsråd 

ARRANGEMENTER OG INFORMATIONER PÅ DE FØLGENDE SIDER KOMMER 
SÅ VIDT MULIG I KRONOLOGISK ORDEN I FORHOLD TIL DATO 
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April:  
06. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen  
19. kl. 19.00: Motorlærekursus for piger og drenge på Hindsigvej 29, arr. Horne 4H 
24. kl. 19.00: Generalforsamling i Hornelunds Venner på Hornelund 
26. kl. 19.00: Musik og fortælling i Horne Kirke, arr. De fire menighedsråd 

 
Maj: 
17. kl. 19.00: Motorlærekursus for piger og drenge på Hindsigvej 29, arr. Horne 4H 

 
Juni:   
3.-4. kl. 10-16: BH og lingeri på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole  
19. Kl. 19.00: Motorlærekursus for piger og drenge på Hindsigvej 29, arr. Horne 4H  

 
August: 
19. kl. 19.00: Motorlærekursus for piger og drenge på Hindsigvej 29, arr. Horne 4H  

Det sker……… 
                                       AKTIVITETSKALENDER 2023 

                                         Tak 

Horne Postens redaktion vil gerne sige en stor tak til de læsere, 

som i 2022 støttede Horne Posten med et frivilligt bidrag. 

Der indkom i alt 3500 kroner på konto 7725-0008401312 (den har åben 

24-7), og det beløb var med til at sikre, at Horne Posten kom igennem 

året med skindet på næsen trods stigende omkostninger. 

Horne Posten udkommer seks gange om året og bliver trykt i 600 eksem-

plarer, som et stort og stabilt uddelerkorps sørger for, at det lokale blad 

kommer rundt i både Horne Sogns postkasser og hos tidligere Horne-

borgere i andre byer. 

Hvert nummer kostede i 2022 i gennemsnit cirka 7800 kroner, og de ud-

gifter dækkes dels af annoncører, dels af bidrag fra foreningerne og dels 

af frivillige bidrag. 

Tak for støtten fra alle. I er med til at sikre, at Horne Posten sta-

dig kan udkomme seks gange om året i sit nuværende format. 

Brug aktivitetskalenderen, når du planlægger et arrangement... 
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Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Generalforsamling i Horne 4H 
Der er generalforsamling i Horne 4H                                                                             

lørdag den 11. februar 2023 kl. 9.00 på Horne Skole. 
Det er vigtigt at møde op, da det er her, du kan være med til at bestemme. 
Der vil blive kogt bolsjer efter generalforsamlingen. 
4H er vært ved kaffe og brød. 
Husk at købe medlemskort på 4h.dk. Her kan du også tilmelde dig hold. Der er be-
grænsning på alle hold, så først til mølle. 

Håber vi ses. 
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Familie og Fritid Horne har generalforsamling  
Familie og Fritid i Horne afvikler generalforsamling på Horne Skole 

tirsdag den 28. februar kl. 19.00. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent, stemmetællere og skriftefører. 

Bestyrelsens beretning. 

Forhandling af bestyrelsens beretning. 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår. 

Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Birgit Møller, hun modtager ikke genvalg, Son-

ja Schou og Bente Dinesen, som begge modtager genvalg. 

Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard – modtager genvalg. 

Valg af revisor. Lisbeth Lund Pedersen er på valg. 

Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen. 

Beretning for Aftenskolen v/ Helle Barslund Brun. 

Evt. 

 

Forsalg, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 7. februar 2023 

sendes til formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller på mail: b.dinesen@bbsyd.dk. 

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 

mailto:jochumsen@bbsyd.dk
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Fællesspisninger i Hallen 
 Menuer: 

Onsdag den 8. februar: hamburgryg og grønlangkål 

Onsdag den 15. februar: vinterferie 

Onsdag den 22. februar: Kyllingespyd, pommes frites og salat 

 

Spisningen foregår i tidsrummet fra kl. 16.45-18.30. 

Prisen er 65,00 kr. for voksne (fra 12 år og opefter) 

Prisen er 30 kr. for børn. 

Tilmelding meget gerne senest mandag aften til mig på tlf. 25139696. 
Jeg glæder mig til at se jer alle til nogle hyggelige timer. 
Ulla, Horne Hallens Cafeteria 

I Horne Hallen 

Fællesspisning efter gymnastikopvisningen...se side 11 
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KFUM Spejderne i Horne 
Spejderne i Horne inviterer til infoaften den 1. marts om opstart 
af familiespejder. 
Går du med lysten til at blive spejder, eller at lære dine børn at begå sig i naturen, 
så kunne familiespejder måske være noget for dig.  
Familiespejder er spejder for hele familien. Børn i alderen 3-6 år er spejdere sam-
men med forældre og ældre søskende. Her er aktiviteter med fokus på friluftsliv, 
leg og oplevelser i naturen, som børn og voksne kan være sammen om. 
Familiespejder tager udgangspunkt i natur, leg og oplevelser. 
Spejderlederne planlægger fælles aktiviteter, der giver familierne lærerige og sjo-
ve oplevelser. Det kan f.eks. være mad over bål, - at finde tørt brænde eller en 
overnatning i telt.  
Som forælder kan man være med til at skabe rammerne for aktiviteterne.  
Ved familiespejderne er det kun børnene, der behøver betale kontingent. Børn i 
alle aldre kan være familiespejdere.  
Er man familiespejder i Horne, er der desuden mulighed for gratis kanoture. 
Man får naturligvis også mulighed for at deltage i korpsets og distriktets fantasti-
ske lejre eller dygtiggøre sig ved deltagelse i korpsets lederuddannelser. 
Lyder noget af dette interessant, - har du evt. selv været spejder engang, så kunne 
det måske være noget for dig og dit barn. 
Mød op og hør, hvad vi har af planer, og vær med til at sætte dit præg på rammer-
ne, såsom hvornår der skal være start, frekvensen af mødedage, indhold osv. Hør 
hvad gruppen kan tilbyde jer af udstyr som kanoer, telte, shelters, lejrudstyr og 
meget mere.  
Til mødet deltager også Sus Lynge Dahl som repræsentant fra Korpset.              

Vi ses i spejderhytten bag idrætshallen, Stadionvej 19a                                    
onsdag den 1. marts kl. 19  

                                                                                                           
Venligst tilmeld dig denne aften senest d. 25/2 til: 
Jesper Simonsen på tlf. 2022 1202 eller skriv til j.s@mail.dk 

mailto:j.s@mail.dk
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Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag kl. 19 og støt lokalsamfundet. 
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Generalforsamling i Horne IP 
Horne Idrætspark har generalforsamling 

tirsdag den 28. marts kl. 19.00 
i hallens mødelokale. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Kom og giv jeres besyv med om fremtidens hal i Horne. 

Mvh Bestyrelsen 

Fællesspisning efter Gymnastikopvisningen 
 

Der serveres buffet a la Ulla. 
Prisen er: 

100,00 kr. for voksne (fra 12 år og opefter). 
50 kr. for børn (fra 3 år til 11 år). 

 
Tilmelding til Ulla på 25138696 senest tirsdag den 21. marts. 

Betalingen sker ved tilmelding på Mobilepay 72653. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig afslutning på vores gymnastikopvisning. 

Vi ses. 

            Ulla, Horne Idrætspark og Horne gymnastik & fitness 

GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN  
LØRDAG D. 25. MARTS KL. 14.30 
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horneposten@gmail.com 

Forår i Horne Aftenskole 
Jeg har fået en forespørgsel på, om vi kan lave et hold med undervisning i slægts-
forskning.  God ide, den slags er altid spændende.                                                    
Er der interesse fra nogle af jer? Så finder jeg en underviser og lokaler. 
 

Giv mig et kald, hvis du er klar på 29258164. 
Venlig hilsen 

Helle Brun 

Generalforsamling i Hornelunds Venner 
 

Der afholdes generalforsamling på Hornelund  
mandag den 24. april 2023 kl. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Alle er velkommen 
Hornelunds venner 

Aftenskolen tilbyder: 

Teoriundervisning for voksne bilister 

Kender du de nyere færdselsregler? Trænger du til at få genopfrisket no-

get af din teori bag rattet? Vi kommer ind på fletteregler, vigepligt og nye tavler mv.                             

Du får mulighed for at stille mange spørgsmål til en erfaren kørelærer. 

Der er ingen prøve!!! 

Kurset forgår i lokalerne hos Niels’ Køreskole, Torvegade 6 i Varde.                               

Vi mødes 3 mandag i marts 2023, den 13.,20. og 27 marts kl. 9.00 til 11.00.            

Du tager selv kaffe med. 

Pris for 3 gange: 250 kr. Tilmelding til Aftenskolen senest 6. marts v/ Helle Barslund 

Brun, 29258164 eller på mail: mail@hellebrun.dk                                                         

Betaling på mobile pay 74693 eller på konto 7725 5004424 senest 12. marts.  

mailto:horneposten@gmail.com
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Horne 4H klar til ny sæson 
Så er vi snart klar med det nye program i 4H.  
Som noget nyt i programmet vil der indgå et par fisketure og besøg hos natur-nørden, hvor 
vi skal ringmærke fugle, på GPS-løb i skoven og lave stenovnspizza. 
Fisketuren er onsdag den 8. marts, og besøget hos naturnørden med ringmærkning af 
fugle er onsdag den 22. marts. 
2. besøg hos naturnørden er onsdag den 16. august.  2. fisketur er onsdag den 30. au-
gust. 
Lidt friluftsliv fra 2. kl. i fælleshaverne bliver det også til med træsnitning, hule-byggeri og 
bål mad. 
Fra 4.klasse kan vi tilbyde alle piger og drenge et motorlærekursus 4 gange hen over som-
meren 
onsdage den 19/4 - 17/5 - 14/6 - 16/8 fra 19.00 til 21.00 på Hindsigvej 29. 
Der var også ønsker om at lære at strikke og hækle (bedstemor hold), så vi har et kursus 
onsdag den 23. august med krea fra 4. klasse drenge og piger. Hvis det har interesse, vil 
vi finde 5 gange i efteråret med krea-hold. 
Ud over det tilbyder vi spire, træ, heste og mad 1 og mad 2 hold. Onsdage og krea torsda-
ge - hver anden uge frem til sommerferien. Holdene starter  efter påske. 

Esbjerg evangeliet er i Horne Kirke 
 

Vi får besøg af Esbjerg evangeliet i uge 5 og 6 i Horne Kirke, hvor det bliver udstillet i 
kirken. Kunstværket, der er et 140 kvadratmeter stort vægmaleri, er udført af kunstneren 
Erik Hagens. Det viser gode, skræmmende, provokerende og humoristiske fortællinger 
anno 2013. 

 

Stof til Bladet på: horneposten@gmail.com  OBS 
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Nyt fra menighedsrådet: 
 
 
Kirkekaffe: 
Der er kirkekaffe den 1. søndag i hver måned, hvor gudstjenesten er kl. 10.30 
 
Esbjerg evangeliet: 
Vi får besøg af Esbjerg evangeliet i uge 5 og 6, hvor det bliver udstillet i kirken.              
Den 29. januar efter gudstjenesten vil vi vise en YouTube video om Esbjerg evangeliet, 
hvorefter der bliver lejlighed til at studere det nærmere. Menighedsrådet er vært ved en 
kop kaffe. 
 
Kyndelmisse gudstjeneste: 
Den 2. februar vil vores fælles voksenkor fra Horne, Thorstrup, Hodde og Tistrup synge i 
forbindelse med gudstjenesten i Horne kirke torsdag den 2. februar kl. 17.00. 
 
Foredrag: 
Menighedsrådet inviterer til foredrag med biskop Elof Westergaard den 8. februar kl. 
19.00 i Tistrup Sognehus. Vi serverer kaffe og kage. 
 
Fastelavnsgudstjeneste: 
Igen i år er der samarbejde om fastelavn. Alle børn/ voksne er velkomne til at møde ud-
klædte til gudstjenesten den 19. februar kl. 10.30. Børnekoret fra Horne, Thorstrup, Hodde 
og Tistrup vil synge. 
 
Babysalmesang: 
Der er tilmelding til babysalmesang, som starter den 24.2.2022. Tilmelding til Jane Nielsen, 
se andetsteds i bladet. 
  
Sangaften: 
Den 29. marts er der salmesangsaften i Horne Kirke kl. 19. Alle er velkomne. 
 
Forårskoncert: 
Den 26. april kl. 19 afholder vi forårskoncert med Henrik Goldschmidt, som vil spille vær-
ker for obo og orgel. Vi serverer kaffe og kage. Alle er velkomne. 
 
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). 

Har du set www.horne-varde.dk i dag? 
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Vi siger tak for en hyggelig juletræsfest  
i Horne Hallen d. 16. december 2022 

 

Tak til alle sponsorer: 
Farmors univers 

Stark Varde 
Salon Virkelyst 

Dagli’ Brugsen Horne 

 

Vi håber at se jer næste gang 
 

Juletræsfestudvalget 
Sogneforeningen, HGF, Spejderne, HIF 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Seneste nyt fra HUBI 
På vegne af alle børn og unge i Horne vil vi gerne sige mange tak til alle, der har købt 
julekalendere og dermed bidraget til en indtægt på ca. 19.000 kr. Hvis du har glemt at 
betale for julekalenderen/julekalenderne, kan du nå det endnu. Du kan nemt overføre 
pengene (25 kr. pr. stk.) via Mobilepay til box50981. Husk at skrive barnets navn og 
efternavn samt, om han/hun går i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole i Horne. 
Vi glæder os til at se, hvad dette år bringer af sjove og spændende tiltag og arrange-
menter.  
Vi afholder bl.a. igen i år i samarbejde med Horne Kirke & Menighedsråd og Spejderne i 
Horne en fastelavnsfest for alle børn og voksne, som foregår søndag den 19. februar 
fra kl. 10.30 – 14.30 i Horne Kirke og Horne Hallen. 
Herudover har vi også den årlige påskeægsjagt i Vikingelunden, arrangementer for bør-
negrupperne og meget mere på tegnebrættet. Alt dette kan du læse mere om på vores 
Facebook-side eller i næste udgave af Hornepo-
sten. 

Mange hilsner fra alle i HUBI 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Det er efterhånden blevet en god tradition 
med en nytårskur i Horne Hallen. I år var 
godt 50 borgere i alle aldre mødt frem for 
at ønske hinanden godt nytår, spise stu-
vet hvidkål og frikadeller samt høre lidt 
om det forgangne år. 
Halinspektør Thorkild Lindvig, se foto nederst, havde håbet at 2022 blev et normalt år på 
bagkant af coronaen. 
– Men sådan gik det ikke helt. Foreningslivet har haft svært ved at komme tilbage på nor-
malt niveau. Vi var spændte på, hvordan det ville gå med banko. Det kører heldigvis godt, 
og der er kommet nyt liv til hjælperne. Det går også rigtig godt i Ullas køkken. Der har stort 
set ikke været lukket en dør siden marts, sagde Thorkild Lindvig. 
Også rydningen af Smedegrunden blev nævnt, men der er lige nogle ting, der skal samles 
op på, inden det kapitel er færdigt. 
– Kloakarbejdet har alle I Horne mærket til, og hallen går ikke ram forbi. Vi kan håbe, at 
det er færdigt til sommerferien. Vi har da lov til at være optimister. 
Ved indgangen til et nyt år håber halinspektøren, at det bliver muligt at holde fast i fester, 
foreningsliv og udvikling i 2023 og kom med en lille bøn om hjælp. 
– I september får vi en stor hundeudstilling, og da får vi brug for en del frivillige hjælpere. 

Jeg håber, at I er klar til at hjælpe igen.  
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Så lykkedes det igen, at få Varde Garden med i vores juleoptog. På grund af Corona har 
der ikke været juleoptog i Horne siden 2019. Det var en succes til trods for vanskelige 
vejforhold rundt i Horne, såvel kloakering som glatte villaveje. 
Som Varde Garden plejer blev der lavet koncert foran Hornelund, hvor beboerne så med 
fra vinduerne. 
Der blev delt slikposer ud fra Sognehytten til børn og barnlige sjæle. 
Vi mødes i 2023 søndag den 17. december kl. 15.00 med start fra Hallens P-plads. 
Foto: Leif Sønderskov  

DECEMBER  
2022 
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Hej Horne 
Tusind tak for en god velkomst, her i jeres skønne by! 

 

Mit navn er Connie 
Jeg er 26 år, gift med min dejlige mand, sammen har vi 2 skønne børn - en pige på 
2,5 år og en dreng på 14 måneder 
Vi er bosat i Lønborg, hvor vi har købt en dejlig, lille landejendom.  

 

Jeg er uddannet salgsassistent i Dagli' Brugsen i Ansager i 2018. Siden har jeg 
været ansat i Dagli' Brugsen Gredstedbro.  
Så jeg har en masse erfaring med i rygsækken! 

 

Jeg glæder mig til at lære jer at kende og håber, at jeg kan efterleve Sofie på 

bedst mulige vis 
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Seniorer er klar til foråret 
I februar er der 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 humor, 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. 

Hjælp - arkivet mangler frivillige 
Efter 11 år som frivillig på Horne Sognearkiv har 

Kurt Pallesen besluttet sig for at stoppe - ikke 

fordi, han er træt af opgaverne, men fordi han er 

udfordret af sit bentøj og nu skal koncentrere sig om at få en lettere gang på jord. 

Han havde sin sidste arbejdsdag umiddelbart før jul og blev takket for sin store ind-

sats.  

Det var Leif Sønderskov, der fik ham med i arkivet, og i de første år udfordrede de hinan-

den. - Vi skulle have digitaliseret arkivalierne, og vi arbejdede side om side om opgaven. 

Vi ville registrere flest mulige og satte os et mål, vi skulle nå inden jul. Det lykkedes, siger 

Leif Sønderskov, der har været med side 2007 og kom til et arkiv, hvor intet var digitalise-

ret. - Arkivet har nu 37.700 filer i dropbox, og der kommer hele tiden flere til. 

 

Leif Sønderskov fortsætter på arkivet, men vil gerne trappe lidt ned. 

Derfor har Horne Sognearkiv hårdt brug for nye hjælpere, hvis det stadig skal være 

muligt at registrere såvel fortid som nutid. 

 

Der er mange forskellige opgaver at tage fat på. Det kan være at registrere vores arkivalier 

i Arkiv.dk. Det kræver lidt computerkendskab. Det kan også være at finde navne til perso-

ner på billeder, at få arkiveret de ting, der bliver indleveret, at samle oplysninger fra arkivet 

til nye historier, at....., ja, der er frit slag for at arbejde med netop det, du selv ønsker. Det 

vigtigste er, at du melder dig og dermed er med til at holde liv i arkivet.                           

Derfor: send en mail til hornesognearkiv@gmail.com eller ring på tlf 20604694. 

mailto:hornesognearkiv@gmail.com
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94-årige Ellen går stadig til gymnastik…... 
 

Hun stiftede bekendtskab med gymnastik i 
skolen som 7-årig. Som 14-årig blev skolegym-
nastikken skiftet ud med foreningsgymnastik, 
og det har hun aldrig siden sluppet. 
Ellen Damgaard nyder hver eneste gymnastik-
samling og er med hver onsdag formiddag til 
Idræt om dagen. Hun har også sit eget gymna-
stikprogram, som hun dyrker dagligt i huset på 
Porsevej. 
- Gymnastikken betyder meget for mig. Det er 
så dejligt at få sig rørt og bagefter at få en 
snak og en kop kaffe. Den trænger vi til, siger 
Ellen Damgaard, der selv passer hus og have, 
så motion får hun masser af. 
Det er svært at tro på, at hun er 94 år, når man 
ser hende bevæge sig ubesværet rundt både i 
huset og rundt i byen. 
- Det har jo noget at gøre med helbredet. Jeg fejler ingenting og har ingen proble-
mer med benene. Det er vigtigt, at man holder sig i gang, når man kan. 
Ellen Damgaard husker, at hendes første gymnastikhold var et hold for voksne pi-
ger. 
- Vi var 63 piger på holdet, som blev ledet af Kirstine Hansen - bedre kendt som 
“Søster”. Det var sjovt. Salen var helt fuld. 
Under et ophold på Gjerlev Idrætshøjskole fik hun delingsføreruddannelsen og be-
gyndte at lede gymnastik - først et hold i Gjesing og derefter i Tistrup, men hun har 
ledet flest hold i Horne. Efter tiden som leder har hun hvert år været med på et da-
mehold. 
- Da vi ikke længere kunne samle til et damehold, var det heldigvis mulighed for 
gymnastik ved “Idræt om dagen”.  Man er så godt tilpas bagefter, og så er man 
også lidt tilfreds med sig selv, for man ved jo, at det er godt for dig. 
Ellen Damgaard har været gymnast i foreningsregi i 80 år og har kun svigtet et par 
sæsoner i forbindelse med, at hun fik de to børn, Hanne, der bor i Stensballe, og 
Peter, der døde i 1994, to år efter, at hun mistede sin mand, Jens. 

Hun kører stadig bil, men er stoppet med at køre til Stensballe. Derimod kører hun 

selv på besøg hos svigerdatteren i Hjerting. 
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Da Idræt om dagen gik på juleferie, blev der sluttet af med julefrokost, men først 

havde Jette Poulsen noget at sige. 

Hun ville sammen med formanden for Horne IF, Svend Jensen, hædre Ellen Dam-

gaard. 

- Når du står på gulvet, er du rask og smidig. Du udfører alle øvelser og er stedse 

et godt eksempel for alle vi andre. 

Hæderen var en stor overraskelse for Ellen. 

- Jeg kommer jo, fordi jeg synes det er dejligt. 

Og hun kommer også i foråret og igen i næste sæson. 

- Jeg tænker hvert år, at nu er jeg vist ved at være for gammel, men så trækker det 

alligevel i mig, når sæsonen nærmer sig. 
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Familie og Fritid takker for støtten 
Efter et rigtig hyggeligt og veloverstået julemarked den 22. november 2022 på Horne Sko-
le vil vi gerne takke alle for den store opbakning.  
Tak til Lene fra Krææs i Varde for god mad og tak til alle gæsterne, for uden jer var der 
ikke noget julemarked. Der skal også lyde en stor tak til dem, som hjalp med oprydningen 
bagefter julemarkedet. 
TAK til: BruHn i Tistrup, Fotograf Benedikte Hessellund, Lampeexperten v/Anni Thomsen, 
Margit Hildebrandt, Skjern Bank i Varde, Andelskassen i Varde, Mælkevejens Zoneterapi 
v/Gunhild Lauridsen, Arla Foods i Esbjerg, Solveig Bruun, Dagli´Brugsen i Horne, Horne 
Gymnastik og Fitness, ”Farmors Univers” v/Anette Stald, Sydbank i Varde, Keld Jochum-
sen, Horne Idrætspark Cafeteria, Saxofoni v/Lisbeth,  Christina Ravn, Gitte Schou, Fru 
Vestkær v/Heidi, Hanne Graversen, Anette Kristensen fra Tistrup,  Bente Nielsen fra Sta-
rup, Cornelias Biks og Lene fra Krææs i Varde .  
Mange hilsner og på gensyn. 
Familie og Fritid  

Lokalt islæt i Grindsted Revyen 2023 

Der var flere fra Horne, som overværede Grind-

sted Revyen 2023 - den første revy i Grindsted. 

På rollelisten var der lokal islæt, idet Birgitte Anto-

nius, der er født og opvokset i Horne og har med-

virket i mange Horne-revyer, spillede med. Også 

John Skou, som har akkompagneret til flere revy-

er i Horne, var med i Revyorkestret. 

De to var med til at arrangere revyen og har i flere 

år rejst land og riger rundt med deres eget revy-

program med kendte revysange. 

Udover de to fra Horne-revyen var så kendte navne som Flemming Jensen, Ann Hjort 

og Daniel Lassen på rollelisten, og alle gjorde de det rigtig godt - så godt, at de allerede 

har annonceret, at der også kommer en Grindsted Revy 2024 

Jeg synes, det var en flot revy. 

Leif Sønderskov.  
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Kort over Vikingestien 

Udviklingsgruppen omkring Vikingestien har lavet et kort med alle stierne indtegnet. Kor-

tet er sat op i Info-tavlen ved toilethuset i Vikingelunden. På kortet er der signaturforkla-

ring, således at man kan se, om det er faste-stier eller trampe-stier, hvilket er vigtigt, når 

man skal vælge rute. 

Stierne starter i vest ved det gamle rensningsanlæg ved Klokkedøj, og ender helt ude i 

øst ved “Verdens ende” hvor Bjerremose- 

og Gunderup bæk løber sammen. Ligele-

des er fundstedet for guldspænderne og 

sølvmønteskatten aftegnet med en kopi af 

vores runesten, der er placeret på kirke-

gården. 

Brug Vikingestien, en del af os trænger 

sikkert til motion i det nye år! 

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

 

https://horne-varde.dk/kort-over-vikingestien/
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage fra  

 

 
 
 
 
 
                
 
 
 

8.00 - 18.45 

   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 35 kr. 

Tirsdag:  20 % på alt ost. 

Onsdag:  Frugt, ta´ 10 stk. for 20 kr. 

Torsdag: Anglamark smør, frit valg 19,95 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 8,95 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. 25. februar  

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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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 
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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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VEDRØRENDE    

SKÆRMEN VED  
BRUGSEN 

 
 
 

Materiale til opslag  
skal mailes til            

infotv@horne-varde.dk 

I liggende                    
A-4 format 

 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads  
til storkene..!! 
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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. 25. feb. 
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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 

387 Deadline    25. februar 

388 Deadline    29. april  

389 Deadline    22. juli   

390 Deadline      2. september  

391  Deadline    28. oktober  

Udkommer    11.marts 

Udkommer    13. maj 

Udkommer      5. august 

Udkommer    16. september 

Udkommer    11. november 

REDAKTIONEN: 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

 
NYTTIGE  www adresser 

horne-varde.dk                     
traneskoleogbørneby.dk     

hornesognearkiv.dk             
issuu.com/arkiv                    

arkiv.dk                                

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

. . 
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil  

Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 

November: 
300 kr.  nr. 328,       
200 kr.  nr. 291, 281,      
100 kr.  nr. 722, 698, 268,  
  50 kr.  nr. 201, 705, 407, 460, 623, 663, 253, 638, 800, 707,
 502, 728, 425, 598, 395, 523, 778, 387, 688, 125, 421,
 660, 331, 570, 293, 699, 110, 370, 132, 105, 
   90, 318, 683, 238, 739, 357, 

 

December: 
300 kr.  nr. 151, 
200 kr.  nr. 191, 765,  
100 kr.  nr. 340, 785, 314,  
  50 kr.  nr. 399,   75, 596, 197, 127, 123,  

409, 222, 341, 335, 182,   83,    5, 324, 698, 788,

 712,   71 731, 585, 381, 630, 355, 589, 707, 594, 656,

 678,   94,   31, 251, 609, 554, 696, 309, 479,  

HORNE AUTOVÆRKSTED 
Kirkebakken 8 

6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 
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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 

Septuagesima 
Septuagesima 
Fastelavn 
1. søndag i fasten 
2. søndag i fasten 
3. søndag i fasten                               
Midfaste 
Mariæ Bebudelsesdag 
Palmesøndag 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Påskedag 
2. påskedag 
1. søndag efter påske 
2. søndag efter påske 
3. søndag efter påske 

Bededag 

4. søndag efter påske 

09.00                          
09.00                          
10.30                          
Ingen                          
09.00                          
09.00 (Lars Bom)       
10.30                          
09.00                          
10.30                           
09.00                          
10.30                            
09.00                          
10.30                           
Ingen                           
09.00 (Lars Bom)         
Ingen                            
Ingen                           
10.00 (Konfirmation)   
 

Søndag 05.februar   
Søndag 12. februar       
Søndag 19. februar       
Søndag 26. februar       
Søndag 05. marts          
Søndag 12. marts         
Søndag 19. marts            
Søndag 26. marts         
Søndag 02. april   
Torsdag 06. april        
Fredag  07. april         
Søndag 09. april         
Mandag 10. april          
Søndag 16. april              
Søndag 23. april              
Søndag 30. april              
Fredag  05. maj                
Søndag 07. maj                
 

Lørdagsdåb 1. kvartal 2023: 11.februar kl. 10.00 
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- du kan også finde Horne på 


