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

 

 

Det sker……… 
                                     AKTIVITETSKALENDER 2023   

 
Marts:   
12. kl. 14.00: Sang og musik i Thorstrup Kirke, arr. De fire vestjyske sogne 
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  
15. kl. 16-17: Betaling af kontingent til Horne Sogneforening i Dagli´Brugsen, Horne  
20. kl. 09-11: Teoriundervisning hos Niels´s Køreskole, arr. Horne Aftenskole  
21. kl. 19.00: Møde om fjernvarme i Horne med Din Forsyning på Horne Kro 
22. kl. 19.30: Forårskoncert i Tistrup Kirke, arr. De fire vestjyske sogne 
25. kl. 14.30: Gymnastikopvisning i Horne Hallen. arr. HGF og Fitness  
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  

 
April:   
01.                : Sidste frist for ansøgning af midler fra fonden til forskønnelsen af Horne 
Sogn 
06. kl. 10-12: Påskejagt i Vikingelunden med efterfølgende generalforsamling i HUBI 
06. kl. 10.00: Skak for alle i Horne Hallen  
06. til 10: 08-18.45: Påskejagt i Horne Brugs for børn 
12. kl. 16-18; Forårsrengøring i Horne Sogn, arr. Horne Sogneforening 
14. kl. 17-20:  Skydning på riffelbane, arr. Horne Jagtforening 
16. kl. 09.00: Indsamlere til Kræftens Bekæmpelse mødes på Horne Skole 
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: Forårskoncert i Horne Kirke med Henrik Goldschmidt, arr. Menighedsrådet 
29.               : Kommunemesterskaber i flugtskydning, arr. Horne Jagtforening 
29.-30. kl.: 10-16: Weekendkursus i pileflet på Lindbjergvej 13, Ølgod, arr. Aftenskolen 

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



4 

 

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   
4 - 10:             Sportsuge Arr.: HIF 
14.  kl. 19.00: Motorlærekursus for piger og drenge på Hindsigvej 29, arr. Horne 4H   

 
August:  
16. kl. 19.00: Motorlærekursus for piger og drenge på Hindsigvej 29, arr. Horne 4H   
19. kl. 09-12.15: Torvedag i Horne 

 
September: 
03. Kl. 9-15: Skydevogn sammen med Thorstrup, arr. Horne Jagtforening 
16. kl. 09.30-11.30: Arrangement i børnehave og skole for årgang 2018 og 2021 

30.:             Høstfest i Hallen 
 
November: 
18. kl. 09.00: Fællesjagt mødested Bjerremosevej 27, arr. Horne Jagtforening 
 

2024      
Januar: 
13. kl. 09.00: Fællesjagt, mødested Bjerremosevej 27, arr. Horne Jagtforening 

 
Februar: 
02. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Jagtforening på Horne Kro 
10. kl. 09.25: Gule ærter på Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 

Det sker……… 
                                       AKTIVITETSKALENDER 2023-24 

Brug aktivitetskalenderen, når du planlægger et arrangement... 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 
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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 mandage 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.  

                Er du medlem af Horne Sogneforening?                     
 

Mød op og få betalt dit medlemskontingent. 
I år vil vi være i Dagli’Brugsen, Horne  

onsdag den 15. marts kl. 16 – 17 

 
Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn. 

Horne Sogneforening  

Læs mere om mødet på side 11 
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Den 25. marts kl.14:00 åbner vi hallen og gør klar til en fantastisk opvisning, hvor vores 

egne hold vil vise, hvad vi har brugt sæsonen på, hvad vi har lært, og hvad vi har haft det 

sjovt med. Vi får også besøg af Bramming Efterskole, hvor vi jo har 4 seje Horne børn på! 

Vi får også besøg af mange andre gymnastikhold, og vi glæder os sådan til at vise, hvor 

seje vores børn er.   

 Programmet til opvisningen lørdag den 25. marts kl. 14.30: 

 Indmarch  

Forældre/Barn gymnastik  

Hoppelopperne  

Instruktørerne på gulvet  

Spring og bevægelse   

Motionsmænd - Tistrup  

VIP Damer - Tistrup  

Danseholdet   

Bramming Efterskole  

 

Programmet er lavet, men med forbehold for ændringer.    

  

Entrepriser:  

Voksne fra 13 år – 50kr.  

Børn fra 2 år – 25kr.  

Børn under 2 år er gratis.  

  

Der er fællesspisning i hallen efterfølgende, tilmelding ved Ulla.  Se side 10 

Vi håber, at I kan fylde hallen med klapsalver, der kan mærkes helt ind i             

børnenes hjerter!   

Mvh Bestyrelsen.   

  

 



7 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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 

 
Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde” 

 
Igen i år afholdes dette arrangement, – som altid med det formål at få alle grøftekanter i 

Horne Sogn tømt for skrald og skidt, så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen. 
Sæt kryds i kalenderen 

             onsdag den 12. april kl. 16.00 – ca. 18 

 
Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd 

 

 
Fonden til forskønnelse af Horne sogn 

Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål. 
Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde 

         senest lørdag d. 1. april 2023 

 
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde – jochumsen@bbsyd.dk          

Horne Sogneforening 
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Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse 
 

Der holdes landsindsamling 

søndag den 16. april 2023. 

Vi håber, mange vil hjælpe os med indsamlingen i Horne sogn.   

Tilmelding til Bente Dinesen tlf. 21787655. 

Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker. 

                                          Ruth Jensen/Bente Dinesen. 

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 

Kursus i pileflet. 
Aftenskolen tilbyder et weekendkursus, hvor du kan flette min-
dre, nemmere opgaver. 
Underviser er Maj Britt Enevoldsen, og vi er på hendes værk-
sted, Lindbjergvej 13, 6870 Ølgod. 
Du tager selv madpakke og drikkevarer med, Maj Britt giver 
kaffe, te og kage. 
Medbring også: GOD beskærersaks. 
Kurset er lørdag den 29. og søndag den 30. april, kl. 10-16 begge dage. Vi er max. 6 på 
holdet. 
Mai Britt viser forskellige flettede ting, hvor du kan hente inspiration. Du kan blandt andet 
lave udendørs ophæng, mindre kurve, pynt til krukker og beholdere til mejsebolde. 
Kurset koster 700 kr. Hertil kommer udgift på 80-100 kr. for materialer, som afregnes med 
underviseren. 
Betaling og tilmelding: senest 15. april på mail@hellebrun.dk. Mobile pay 74693. 

Venlig hilsen Aftenskolen 

Helle Brun 29258164 

mailto:mail@hellebrun.dk
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Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag kl. 19 og støt lokalsamfundet. 

 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 

Fællesspisning i hallen  

Menu:  

Onsdag den 15, marts: pizza 

Onsdag den 22. marts: boller i karry med løse ris 

Tak for denne gang. 

Vi ses igen til september, når gymnastikken starter igen. 

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  
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Kære alle 

 

Som mange af jer allerede ved, er vi i gang med at undersøge muligheden for at etablere en 

lokalvarmeløsning i Horne. 

 

I den forbindelse afholder vi nu et informationsmøde 

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19-21 på Horne Kro, Hornelund 6, 6800 Varde. 

 

På mødet vil repræsentanter fra den lokale arbejdsgruppe, DIN Forsyning og Varde Kommune 

give en status på projektet. Vi vil desuden orientere om, hvem der kan få lokalvarme, hvordan 

varmen skal produceres, og hvad det skal koste. Der vil også være tid til spørgsmål og dialog. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig - alle med interesse i projektet er velkomne. 

 

Har du spørgsmål inden mødet, kan du kontakte din lokale arbejdsgruppe eller læse mere på 

dinforsyning.dk/lokalvarme 

 

Vel mødt! 

 

Med venlig hilsen 

Anders Burkarl, Anne Marie Hansen og Stig Leerbeck, på vegne af den lokale arbejdsgruppe, 

og lokalvarme-teamet hos DIN Forsyning. 
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Horne Jagtforening 2023-2024 

"Venligst bemærk ny dato for første fællesjagt som besluttet på 

dette års generalforsamling" 
14/4 - 23 Riffelbanen i Ansager sammen med Sig/Thorstrup fra kl. 17-20 

22/4 - 23 Feltskydning 

29/4 - 23 Kommunemesterskaber i flugtskydning i Ølgod 

19/8 - 23 Torvedag 

Sæt kryds i kalenderen, det kan være vi får brug for hjælp til at sælge fisk om fredagen. 

3/9 - 23 Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15.  

Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, Sig. Der vil denne dag være Pokalskydning for Horne  

18/11 - 23 Fællesjagt. Mødested: Martin Jensen, Bjerremosevej 27, kl. 9:00. Gratis deltagelse for 

nye jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.  

Der vil blive serveret rundstykker samt frokost 

13/1 - 24 Fællesjagt. Mødested: Martin Jensen, Bjerremosevej 27, kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye 

jægere. A-medlemmer 150 kr. B. medlemmer 250 kr.  

Der vil blive serveret rundstykker samt frokost 

2/2 - 24 Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00. 

10/2 - 24 Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for Gule ærter. 

Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening – 20,- pr. stk 

Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år. 

Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på Facebook 

Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med Facebook gruppen: 6800 Horne Sogns Jagtforening 

Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher så i modtager evt. æn-

dringer 

Bestyrelsen: 

Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk 

Næstformand: Kristian Mortensen – 40 78 33 27 – 6800kristian@gmail.com 

Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com 

Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk 

Best. medlem: Jannick Achermann - 51480697 – jannickachermann@hotmail.com  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

  
 

Motor lære for piger og drenge fra 4. klasse og op efter.   
Efter ønske prøver vi med et hold hvor du kan få lov at lave motor. 

Skrue lidt og lære hvordan en motor virker. 
Kun 4 til 6 på holdet.                                                                                              

Foregår på Hindsigvej 29, Horne med start d. 19. april kl. 19.00 

 

Friluftsliv er også en nyhed. Fra 2 klasse 

Vi laver mad over bål. Bygger hytte, snitter i pinde, lærer om naturen                      
- og meget andet.  

Måske kan vi lave en overnatning.                                                                      
Start i Fælleshaverne d. 12. april kl. 16.00 

 

Mere nyt: 

2 X fisketur og 2 X natur nørd 
Vi tager på fisketur i marts og august, og vi besøger naturnørden hvor vi i marts 

skal ringmærke fugle, og i august skal på GPS løb i skoven,                                 
og lave stenovnspizza. 

Alle 4H børn kan deltage på disse ture 

NYT  -  NYT  -  NYT   
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Hold AKTIVITETER 2023 

MADHOLD 1 Horne skole fra 14.00 til 16.00.                                       
Vi lærer om hygiejne og at begå os i et køkken, laver små lette retter og hygge os. Vi har 5 
gange i lige uger før sommerferien og starter onsdag d.19. april.  Max 8 på holdet. 

 
MADHOLD 2 fra 3. klasse  Horne skole fra 16.00 til 18.30             
vi udforsker maduniverset, spiser sammen, snakker hygiejne i et køkken og hvad er god 
bordskik. Her kan du selv få lov at være med til at bestemme  og planlægge hvad vi skal 
lave. Vi har 5 gange i lige uger før sommerferien og starter onsdag d.19 april  Max 8 på 
holdet. 

 
SPIREHOLD I fælleshaverne fra 14.00 til 15.30.                                  
Vi arbejder med temaet  Lidt om 4H, hvor vi kommer ind på de forskellige hoved emner i 
4H mad, dyr, natur og haver, vi har 6 gange i ulige uger fra 12 april og til sommerferien fra 
14.00 til 15.30 Max 12 på holdet.                                                                   

 

TRÆHOLD 1 fra 2. klasse  På Dejgårdvej 12 fra 14.00 til 16.00.    
Vi arbejder i træ og laver sjove småting. Hav gerne  ideer klar til første møde.                   
Vi starter 12 april og har 6 gange i ulige uger før sommerferien. Max 4 på holdet 

 
TRÆHOLD 2 fra 2. klasse  På Dejgårdvej 12 fra 16.00 til 18.00.    
Vi arbejder i træ og laver sjove småting. Hav gerne ideer med til første møde.                   
Vi starter 12. april og har 6 gange i ulige uger før sommerferien. Max 4 på holdet                                                                

 

HESTEHOLD fra 1. klasse  På Dejgårdvej 12 fra 14.00 til 16.00. 
Starter d. 19. april og 5 gange i lige uger før sommerferien. Vi lærer at passe en hest., 

hvad den spiser, hvordan og hvor den skal bo, og hvor meget motion den skal have. Pleje 
dens pels og rense hove. Det er ikke her du lærer at ride. Max 8 på holdet. 

 
FRILUFTSLIV fra 2. klasse  I fælleshaverne onsdag fra 16.00 til 
18.00 fra d.12. april og 6 gange i ulige uger. Vi laver mad over bål. Bygger hytte, snit-

ter i pinde, lærer om naturen og meget andet. Måske kan vi lave en overnatning. Max 12 
på holdet. 



16 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ny sti på vej i Vikingelunden 

Der kommer i løbet af i år endnu en sti med stenmel i Vikingelunden. 

Det løftede formanden for Horne Sogneforening, Keld Jochumsen, sløret for på generalfor-

samlingen. 

48 deltagere hørte på Horne Kro om stien, der skal gå fra rondellen, forbi madpakkehuset 

og legepladsen til stien ved søen. Stien finansieres af de 121.309 kroner fra solcellepuljen, 

foreningen har fået ud af det samlede beløb på 650.000 kroner til Horne Sogn. Der kom-

mer også ”gadelamper”, men med større afstand end på de øvrige stier.  

Formanden kunne berette om et 2022, der havde budt på mange arrangementer, juleop-

tog, æblepressedag, forårsrengøring, torvedag, Sankt Hans-fest, Velkommen i Horne - alle 

med god opbakning. Smedegrunden er blevet ryddet, Vikingelunden har fået ny skiltning, 

toilethus, sheltere og grillhytte er malet, og julebelysningen kom op efter en ny vurdering i 

bestyrelsen. 

Mens snerydningsordningen med 228 deltagere har en tilslutningsprocent på 82, har sog-

neforeningen med 265 medlemmer en tilslutningsprocent på 52. Det vil bestyrelsen gerne 

hæve ved blandt andet at gøre det lettere at betale kontingent. Derfor har foreningen nu 

Mobilepay. 

Årets regnskab endte med et minus på 81.000 kroner, mens Fonden til forskønnelse af 

Horne Sogn fik et afkast på 24.280 kroner og uddelte 25.600 kronet til Horne Idrætspark, 

jagtforeningen, 4H og agility. 

Eva Plauborg blev genvalgt til bestyrelsen, mens Britta Grøndahl trak sig og blev erstattet 

af Henriette Nielsen. Som suppleanter valgtes Randi Burkarl og Simon Burkarl. 

En velbesøgt  
generalforsamling 
i Sogneforeningen 
Horne Kro 2023 
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Familiespejder i Horne – en realitet! 
På årets første forårsdag mødte fem håbefulde og entusiastiske familier op i spejderhytten 
for at høre om fænomenet ”Familiespejder” 
Mødet blev afholdt med besøg af en repræsentant fra KFUM spejdernes korpskontor.  
Sus fortalte, at familiespejder er et arrangement, hvor forældre er sammen med deres 
børn, lærer dem om naturen og spejderfærdigheder, men først og fremmest er intensivt 
sammen i 2-3 timer, hvor man laver alt sammen, ingen elektronik og tilmed væk fra hjem-
met hvor forældrene altid kan finde noget at tage sig til. Dertil er man sammen med andre 
familier om et fælles mål. Møderne planlægges og forberedes af en eller flere koordinato-
rer/ledere. 
Det stod hurtigt klart at de fremmødte ikke var ”med på en lytter”, men at de virkeligt ville 
have gang i familiespejder-arbejdet. Vi fandt en frivillig leder, og fik også aftalt datoer for 
de første 4 møder! 
Endnu mindst 1 familie har tilkendegivet deres interesse, men var forhindret på informati-
onsaftenen. 
Til en start er aftalen at mødes søndag formiddage fra 10:00 - 12:30. Møderne vil fortrins-
vis foregå udendørs i Vikingelunden eller på Knuds Plads ved byskiltet mod nord. 
Der er naturligvis plads til endnu flere børn og voksne, til orientering er børnene til disse 
første familier i alderen 2 til 11 år.  
Er I interesserede i at deltage? Der er plads til alle, så kontakt undertegnede eller spørg jer 
frem blandt forældre på skolen og i børnehaven. Hold også øje med Facebook og andre 
portaler 
De første fire møder er planlagt følgende datoer:  

23. april  - 21. maj   - 27. august   - 1. oktober   - så sæt krydser i kalenderen 
allerede nu! 
Jesper G. Simonsen 

Tlf. 2022 1202 

 

Har du set www.horne-varde.dk i dag? 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Nyt gymnastikhold er trapperne  
  

Vi i Horne Gymnastik & Fitness har i denne sæson 2022/2023        

opdaget, hvordan vores børn her i Horne elsker gymnastik!                       

Og hvor er det fantastisk!   

Men dette har også sat vores tanker i gang omkring, hvordan gør vi 

det mest optimalt for både børn og trænere.   

 

Vi har derfor valgt at gå med tanken om et nyt gymnastikhold “Tumlingerne.”   

Tankerne om holdet er, at det skal være for alderen 3-4 år, altså et hold mellem forældre/

barn og hoppelopperne, hvor børnene skal have fokus på dans, leg og lære nye tricks. Et 

hold som gør børnene klar til at komme på hoppelopperne, men hvor der også er plads til, 

at forældrene fortsat kan være med.   

Vi håber og tror på, at vi kan få det til at hænge sammen, men det kræver hjælp fra jer! Vi 

har brug for hjælp på alle gymnastikhol. Hjælpen kræver ikke, at du ved, hvordan man 

laver en flikflak, men at du har interesse i at give børnene nogle sjove timer, og at du kan 

lide at bevæge dig.   

 

Du kan kontakte bestyrelsen på vores hjemmeside HGF.memberlink.dk eller på vores  

Facebook side “Horne Gymnastik og Fitness.”   
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Seneste nyt fra HUBI 
Vi vil gerne sige mange tak for en rigtig sjov og hyggelig fastelavnsfest søndag den 19. 
februar. Det var en fornøjelse at se så mange glade børn i forskellige udklædninger. Vi 
glæder os allerede til næste år.  
Vi afholder igen i år påskeægsjagt i Vikingelunden skærtorsdag den 6. april kl. 10 – 12. 
Der vil efterfølgende være generalforsamling i bålhytten. Dagsorden ifølge vedtægterne, 
herunder forslag til vedtægtstilføjelse. Andre forslag skal være formanden Martin La Cour 
Vendelbo i hænde senest 14 dage før via mail; hubihorne@gmail.com.  
Line Madsen (næstformand), Serena Welling Kristensen (kasserer) og Silke Regina Maria 
de Groot (PR-ansvarlig) er på valg i år, men alle genopstiller. Der er dog plads til 1 eller 2 
suppleanter, så kom og hør om året, der er gået og vær med til at støtte op om Hornes 
institutioner for børn og unge samt det gode børneliv i Horne. Du kan finde mere info om 
påskeægsjagten og generalforsamlingen på HUBI’s Facebook-side. 
Herudover skal alle børn fra årgang ´18 og ´21 sætte kryds i kalenderen lørdag den 16. 
september kl. 9.30 – 11.30, hvor der afholdes børnegruppearrangement i børnehaven og 
på skolen. Der vil komme mere info om dette senere. 
Næste år bliver der mange børn i 4., 5. og 6. klasse. Der har tidligere været en juniorklub i 
Horne, og vi er ved at undersøge, hvordan en ny juniorklub kan startes op. Vi vil gerne 
undersøge interessen i målgruppen og de følgende årgange, og vi er derfor ved at udar-
bejde et spørgeskema, som kan findes på AULA og HUBI’s Facebook-side snarest. 

Forårshilsner fra alle i HUBI 

mailto:hubihorne@gmail.com
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Konfirmander i Horne kirke, 7. maj 2023, kl. 10.00: 
 

 David Møller Pedersen, Gl. Præstevej 73, Horne, 6800 Varde 

 Emma Margit Holst Simonsen, Engkanten 3, Horne, 6800 Varde 

 Frederik Risbøl Madsen, Klokkedoj 22, Horne, 6800 Varde 

 Gry Aagerup Egsgaard Nielsen, Ølgodvej 95, Bjerremose, 6800 Varde 

 Gustav Jepsen, Hornelund 8, Horne, 6800 Varde 

 Jeppe Hansen, Ølgodvej 107, Horne, 6800 Varde 

 Mathilde Dammark Jensen, Gl. Præstevej 86, Stundsig, 6800 Varde 

 Mikkel Nordahl Bloch, Ounbølvej 18, Ounbøl, 6800 Varde 

 Nicolaj Benjamin Kristensen Krogager, Fabriksvej 1, Horne, 6800 Varde 

 Silje Lyhne Kristensen, Gunderupvej 43, Horne, 6800 Varde 

 Oliver Hald, Ounbølvej 5, Ounbøl, 6800 Varde 

 

TELEGRAMMER: Telegrammer afleveres dagen før – lørdag den 6. maj – i Horne kirkes 

våbenhus i tidsrummet 10.00-12.00 og afhentes af konfirmanderne selv samme dag i tids-

rummet 12.00 – 12.15. 
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Blomsterbod på Hornelund 
Jeg har åbnet en blomsterbod ved vejen med dekorationer/sammenplantninger til udenfor.  

Kig forbi Hornelund 79, hvis du mangler en værtindegave eller noget til at have stående 

ved fordøren eller på havebordet. Priser mellem 30 og 60 kr.  

Du kan betale med Mobilepay 

eller lægge penge i postkassen. 

Der vil løbende komme nyt. 

 Blomstrende hilsner fra  

Silke 

Forår i Horne Aftenskole 
Jeg har fået en forespørgsel på, om vi kan lave et hold med undervisning i slægtsforsk-
ning.  
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  
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Information om fritidspas. 

Vi vil rigtig gerne have flere børn og unge til at deltage i foreningslivet, 
men vi ved, at kontingentbetaling kan være en udfordring for nogle fa-
milier. Derfor vil vi gerne informere om Varde Kommunes tilbud om 
fritidspas.  

Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til børn og unge, der har det økonomisk 
svært. Med et fritidspas kan barnet eller den unge få økonomisk støtte, så de kan 

deltage i forenings-aktiviteter. 

Hvad er et Fritidspas: 
Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, 
som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af øko-
nomi. 
Fritidspas er en årlig pulje på 200.000 kr., som bevilges efter først til mølle-princippet. 
 
Kriterier: 

1. Fritidspasset kan kun ansøges af foreninger, professionelle og frivillige 

2. Fritidspasset gives til børn og unge, som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet 

3. Barnet /den unge skal være mellem 0 – 17 år og være bosiddende i Varde Kommune 

4. Familiens samlede skattepligtige husstandsindkomst må ikke overstige 375.000 kr. 

5. Der kan søges kontingent til foreningsaktiviteter og tilbud på Musik og Billedskolen i    

    Varde Kommune 

6. Der kan søges økonomisk tilskud til kontingent på op til 2.000 kr. pr. år, hvorefter der er    

    egenbetaling på det resterende kontingentbeløb. 

7. Der kan søges op til 1 fritidsaktivitet pr. kalenderår, dog er det muligt at søge til en forårs  

    - og efter årssæson op til 2.000 kr. pr. år. 

8. Der gives ikke tilskud til fitnesscentre og klippekort, diverse “skoler” m.v. 

9. Der kan søges om kontingent vedr. 2023 og sæson 2023/2024 

10. Der gives kontingent-støtte til flygtningebørn gennem Fritidspuljen (udvidet samtykke   

      nødvendigt). Her kan forældre søge Fritidspas til deres børn. 

 

Fritidspasset bevilges, hvis det vurderes, at fritidsaktiviteten gør, at barnet kan styrke sine 

sociale relationer og kompetencer, og det vurderes, at deltagelse i fritids- og foreningslivet 

understøtter barnets læring, trivsel og chancelighed     (læs mere næste side) 
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horneposten@gmail.com 

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 
 
Sangaften: 
Den 29. marts er der salmesangsaften i Horne Kirke kl. 19. Alle er velkomne.  
Vi serverer kage og kaffe. 
 
Konfirmation: 
Den 7. maj er der konfirmation i Horne Kirke.  
Telegrammer kan afleveres i våbenhuset den 6. maj. 
 
Forårskoncerter: 
Den 12. marts kl. 14 er der forårskoncert i Thorstrup Kirke med Bent og Anders Bro. 
 
Den 22. marts kl. 19 er der forårskoncert i Tistrup Kirke med Kirstine Bonde og Per Søn-
derby. 
 
Den 26. april kl. 19 afholder vi forårskoncert i Horne Kirke med Henrik Goldschmidt, som 
vil spille værker 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: 
Gudstjeneste tider og arrangementer kan findes i Horne Posten, på Horne-Varde.dk og på 
Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen). 

Fritidspuljen (integrationslov) 
Fritidspuljen i DRC Integration giver kontingentstøtte til flygtningebørn i alderen 0-17 
år, hvis en eller begge forældre modtager overførselsindkomst, eller hvis barnet 
er uledsaget mindreårigt. 
 
Mere information om fritidspas findes på vardekommune.dk/borger/kultur-og-fritid/
fritidspas/ 
 
Tag endelig fat i de forskellige foreninger, hvis der er et ønske om at benytte fritidspas. 
Venlig hilsen  
Ulla Linding 
Fodboldudvalget 

mailto:horneposten@gmail.com
https://vardekommune.dk/borger/kultur-og-fritid/fritidspas/
https://vardekommune.dk/borger/kultur-og-fritid/fritidspas/
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Spændende nyheder fra Vision Horne i 2023                                                                                    

Vi har glædet os til at kunne løfte sløret for to spændende projekter, der er udsprunget af 

ønsker og drømme fra udviklingsplanen fra 2018 og borgermødet 2020.              

 

Projekterne går ud på at skabe to aktivitetsområder i hjertet af Horne. 

Områderne vil løfte helhedsindtrykket af Horne By og skal bl.a. medvirke til, at endnu flere 

vil kigge efter Horne Sogn som et naturligt valg at bosætte sig. Områderne skal være far-

verige og en kombination af aktivitetsmuligheder og grønne oaser, hvor både sanser, mo-

torik og nysgerrighed vil udfordres og udvikles i fællesskab ved kreativ leg og i glæden ved 

musik. Områderne etableres i skolegården og på børnehavens legeplads. Placering en af 

områderne i Horne Børneby er et bevidst valg, der betyder, at alle børnebyens mange 

børn vil få glæde af områderne i dagtimerne. På alle andre tidspunkter er områderne åbne 

for alle. Foreningerne i Horne vil samtidig få mulighed for at tilbyde andre former for aktivi-

teter end de etablerede foreningsaktiviteter, som vi kender i dag og dermed medvirke til, at 

endnu flere får gode og sunde vaner, der hænger ved resten af livet. Vi tror også på, at 

områderne vil inspirere til, at der igangsættes endnu flere ideer, som vil gro og blive til tra-

ditioner. Vi vil give alle mulighed for at mødes med andre jævnaldrende og på tværs af 

alder, køn og interesser, så der opstår nye fællesskaber. Områderne skal hermed realisere 

ønsket om, at vi får flere steder i Horne, hvor vi kan mødes, både planlagt og tilfældigt. 

 

Skolen…….. 
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Projekterne har et samlet 

budget på 2 millioner kr. De 

finansieres hovedsageligt af 

forskellige fonde og puljer, 

som vi er ved at søge samt 

en mindre egenfinansiering. 

Herudover får Vision Horne 

et beløb til projekterne fra 

puljen vedr. solcellerne ved 

Gl. Landevej. Vi har allere-

de modtaget tilbud fra leve-

randører, og vi tror derfor 

på, at vi kan realisere projekterne allerede i slutningen af 2023, så I kan allerede begynde 

at glæde jer. For at komme helt i mål har vi brug for jeres hjælp til at være gode    

ambassadører. Fortæl derfor gerne om områderne, så vi opnår et stort kendskab, 

både indenfor og udenfor Horne sogn. 

Projektgruppen består af Anne Mette Bøttcher, Holm Lykke Jensen og Silke de Groot. 

Anne Mette er projektleder og varetager kontakten til leverandører, kommunen, foreninger 

og fonde. Holm varetager kontakten til ledelsen i Horne Børneby og er tovholder for ar-

bejdsgruppen i Vision Horne, der designer aktivitetsområderne. Silke er kommunikations-

ansvarlig. Hvis I har spørgsmål eller noget I undrer jer over, vil vi meget gerne høre direkte 

fra jer. Vi hører også meget gerne fra jer, hvis I har gode ideer eller vil give en hjælpende 

hånd. 

I kan kontakte Anne Mette Bøttcher på tlf. 22991360 eller på mail   annemetteje@gmail.com. 

Vi glæder os til at realisere projekterne til glæde for os alle – og tak fordi i læste med. 

Børnehaven... 

mailto:annemetteje@gmail.com
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Ny sø kommer måske i år 

Som toppen på kloaksepareringen får Horne By en ny sø, som både skal fungere som 
regnvandsbassin og indgå i byens rekreative områder. 
 
Det har hele tiden været planen, at søen skulle etableres som sidste del af kloakarbejdet. 
Den plan er der ikke rokket ved, men anlægsingeniør ved DIN Forsyning, Kennet Nybo 
Pedersen, regner med, at udgravningen af søen sker allerede i løbet af efteråret. 
 
- Vi regner med at grave søen ud sidst på året, så den er forberedt til at tage vandet, når 
alle husstande har fået kloaksepareret på deres egen grund. Vi kan ikke bare åbne for 
overfladevandet til søen, når den er færdig. Systemet med husejernes stikledninger og 
overfladevandet fra vejene er forbundet på en sådan måde, at det skal kobles på samtidig. 
Ellers vil der opstå problemer ved store regnskyl, siger Kennet Nybo. 
Husejerne vil i løbet af i år modtage et påbud fra Varde Kommune om at få kloaksepareret 
på egen grund, men søen kommer ikke til at stå tom.  

Tidligere påbud har været med et varsel på et år, så det bliver det nok også i Horne. Jeg 

forventer, at der vil være vand i søen i form af grundvand, indtil overfladevandet bliver 

pumpet ind i den, siger Kennet Nybo. 

Søen med sti, tilkørselsvej og beplantning vil dække et areal på 9500 kvadratmeter bag 

Klokkedoj. Søen vil have en nogenlunde konstant vanddybde på 1-1,5 meter. Overflade-

vandet bliver pumpet ind i søen fra en ny pumpestation, der etableres ved det gamle rens-

ningsanlæg, og når der bliver tændt for de nye pumper, bliver det gamle overløbsbygværk 

nedlagt.  
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Stof til Bladet på: horneposten@gmail.com  OBS 

Skøn skøn fisketur med 
Horne 4H.               

Kunne ikke være bedre. 

Citat.: Jette Poulsen  
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SPORTSUGEN 2023 

Med det gode vejr nærmer vi os også snart Hornes Sportsuge. I kan derfor 
allerede nu glæde Jer til en helt uge med aktiviteter, nærvær og godt hu-
mør.  
Vi er glade for at kunne præsentere en uge fyldt med sjov, konkurrence og 
fællesskab. Horne Sportsuge byder på en lang række af aktiviteter, som vil 
få pulsen op og smilet frem hos både børn og voksne. 
Der vil være gadefodbold, hvor du kan afprøve dine driblinger og afslutnin-
ger, rafleturnering, hvor du kan vise dine strategiske evner, og skomager-
turnering, hvor du kan dyste i præcision og teknik. Der vil også være en 
stor børnedag med masser af sjove og spændende aktiviteter for de mind-
ste. 
Vi vil også have fællesspisning, hvor du kan  nyde god mad, og et sponsor-
arrangement, hvor vi samler ind til at holde sporten kørende i byen. Til de 
voksne vil der også være vinsmagning, hvor du kan udforske forskellige 
vine og nyde en hyggelig aften i godt selskab. 
Ugen afsluttes med den store fest i teltet, hvor der vil være musik og dans 
til den lyse morgen. Horne Sportsuge er en fantastisk 
mulighed for at møde nye mennesker, få rørt kroppen 
og have det sjovt i et fællesskab med resten af byen. 
 Vi glæder os til at se dig! 
 
             Læs mere om programmet de næste sider... 
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Søndag d. 04/06 starter vi traditionen tro med 
morgenkaffe i teltet, serveret af Ulla og cafe-
teriet. Herefter dyster en masse hold om at 
blive vindere af Gadefodbold og vise hvem 
der har de bedste spillere!  

Efter Gadefod-
bolden slutter 
vi dagen af i 
teltet med en 
rafleturnering hvor alle kan være med til at 
rafle poker. Reglerne bliver forklaret på da-
gen.  
 

Mandag d. 05/06 er Grundlovsdag og her vil der 
være børnedag på stadion. Et gratis arrange-
ment som altid er en stor succes. Selvom det er 
børnedag, har alle aldre selvfølgelig lov til at 
tage med, så tag evt. forældre, bedsteforældre 
e.l. med under armen. Senere på dagen vil den 
årlige Skomager turnering i billardlokalet også 
blive afholdt.  
Tirsdag d. 06/06 vil vi afholde fotoaften / lokal 
historie med storskærm i teltet. Her vil der være god mulighed for at se og 
høre noget spændende fra Hornes historie—måske et billede af Jeres hus 
fra da det blev bygget? 
Onsdag d. 07/06 er der traditionen tro sponsorarrangement og helstegt 
pattegris i teltet. Her er det nødvendigt med tilmelding, som åbner senere 
på hjemmesiden.  

Se herunder et udpluk af ugens program og hvad I kan forvente—
når vi nærmer os kan I finde endnu mere information på hjemmesi-
den og på Facebook.  
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Udover diverse fodboldkampe i løbet af ugen og Banko i hallen, er der ikke 
store planer i teltet torsdag d. 08/06. Der vil være åbent deroppe, hvis man 
ønsker at komme forbi.  
Fredag d. 09/06 vil vi endnu engang 
afholde vinsmagning i teltet. Det var 
sidste år en succes, med mange øn-
sker om at det kunne afholdes i week-
enden, og derfor bliver det nu afholdt 
om fredagen. Der vil være tilmelding, 
som åbner på hjemmesiden inden 
Sportsugen. Der vil være vinsmagning 
og lidt tapas.  
 
Lørdag d. 10/06 er der igen fodboldkampe på stadion og så slutter vi endnu 
engang ugen af med et brag af en fest i teltet. Det bliver som altid en fanta-
stisk fest, hvor vi i år vil have musik fra en DJ på scenen, som kan spille op til 
ethvert humør og spille efter ønsker.   
 
Vi glæder os utroligt meget til årets Sportsuge og håber også at I gør. 
Som altid vil der være hoppepuder oppe 
hele ugen, fiskedam så længe lager ha-
ves, tombola og meget mere. Baren hol-
der åbent, grillen holder åbent, og alt i 
alt bliver det en fantastisk uge. 
- Sportsuge udvalget kan kontaktes på 
sportsuge@horne-varde.dk eller direk-
te til en fra udvalget. 
Udvalget består i år af Jakob Vig,      
Mads Jeppesen, Randi Lund,               
Martin Gejl og Simon Burkarl 

SPORTSUGEN 2023 
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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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Næste deadline d. 29. april  

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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                       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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Opslag  
til infoTV ved    

Brugsen      
sendes til: 

 
infotv@horne-

varde.dk 

STØT VORE            
ANNONCØRER 

                              
- DE STØTTER       

HORNEPOSTEN 
 

derfor…. 

Tak for en god 

Fed - farverig og helt ufarlig. 
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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. 29. april. 
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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 

388 Deadline    29. april  

389 Deadline    22. juli   

390 Deadline      2. september  

391  Deadline    28. oktober  

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 

Januar: 
300 kr.  nr. 755, 
200 kr.  nr. 420, 250, 
100 kr.  nr.   68, 249,   69, 
  50 kr.  nr. 103, 157, 109, 729, 521, 701, 164, 275, 786, 697,
 330, 488, 235, 655, 618, 721, 100, 532, 647, 670, 563, 

 602, 767, 742, 407,   82, 517, 731, 462, 175, 612, 501,                  

 375,    756, 201,     47, 

HORNE AUTOVÆRKSTED 
Kirkebakken 8 

6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

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

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 (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 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                
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- du kan også finde Horne på 


