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JES JENSEN DANMARKSMESTER 
,i}q

I ENKELTMANDSTURNERING I KROKET ;II' w
Den 25.juli var Jes til danmarksmesterskab i enkeltmandsturnering i kroket i puljen M2

Det var i Tune på Sjælland.

Jes har spillet kroket i mange år. Er en stabil spiller der kæmper til sidste slag. Er en
god kammerat og vellidt på banen. Han har vundet mange mesterskaber. Stort tillykke
med danmarksmesterskabet.

Kroketklubben

Læs landmandskonens fortælling side 26'27
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ÆBLEPRESSEDAGE

på Dagli'Brugsens P-plads den 28, og 29. september. Vi slår klar med frugtkværn og
frugtpresser itidsrummet kl. 15.30 - 17.30

Kom med æbler fra egen have og få dem presset tiljuicel
Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs, og eventuelle stødpletter
og/eller andre større pletter skal være skåret væk. Emballage tiljuicen kan købes

HøSTFEST PA HORNELUND
Høs$est på Hornelund onsdag den 23. september 2015 kl. 18.00

Underholdning og musik v/ Bent Poulsen.

Der er spisning: Hovedret, dessert + vin, samt kaffe og kage.

Pris for hele aftenen er 120 kr.

Husk tilmelding senest fredag den 18. september til:
Svend Bruun tlf. 75 26 03 65 eller mobil 81 71 43 66

Grethe tlf. 75 26 01 16 eller mobil 24 45 88 30

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 20. september 2015 fra kl. 18.30 - 01,00

Musikken leveres i år af trioen Highline.
Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 24. september på tlf.

7526 0352.

Mad kan bestilles på:

Home Kro tlf. 7526 0019 eller i Horne Hallens Cafeteria tlf. 7526 0352.

Mad og drikkevarer må gerne medbringes, Husk selv at medbringe service og bestik.

Grillen er tændt på hjemvejen.

Tag naboer, venner og bekendte under armen og kom til høstfest og få en rigtig
hyggelig aften tilen rimelig pris.

Høstfestudvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsfor-
eningen, ldrætsparken, Gymnastik og Fitness, ldrætsforeningen og Sognefor.

Menuforslag fra Horne Kro og Horne Hallen side 24'25

HJÆLP SøGES

Hjælp søges tilslåning af græs 6n gang ugentlig fra 1. april2016
Henvendelse til Karen Stadionvei, tlf. 7526 0057

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



HtF PRÆ$ENTERER REVYEN 2015 @ w
DEN 7. NOVEMBER KL. 19.30 I HORNE HALLEN

Dog med forbehold, da der endnu er nogle ting, der skal falde på plads, for at der over-
hovedet bliver en rew.

MODELTOG I HORNEHALLEN

Søndag den 18. oktober Klokken 09.00 - 16.00

lgen i år tager vi hul på en fantastisk dag med mas$er af tog i alle størrelser.
Der er udstilling af modeltog fra flere klubber med kørende anlæg

Køb - salg - og bytte forekommer selWølgelig igen i år,

Entre: 40 kr., børn under 10 år gratis.
Vi ses.

Mere info 4AM7741lKlaus Balzarsen

IDRÆT OM DAGEN

starter igen:

Onsdag den 23. september kl. g - 11 i Hornehallen

Nu er det tid til lidt motion, der er god plads i hallen, så der kan sagtens være mange.

Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser.
Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med, der er mange muligheder:

Gymnastik, bad minton, bordtennis, billard, bob, kortspil,
petanque, folkedans og stavgang.

Gymnastikken ledes af Kirsten plauborg og Jette poulsen

Gymnastikken er fra 9.00 - g.S0

Pris for deltagelse indtil jul er 200 kr., kaffe 1s kr. (man bestemmer selv, om man vil
have kaffe)

Så kom og prøv om det er noget for dig, vi har det vældig hyggeligt $ammen.
Vel mødVBente, Krista, Grethe oq Thomas, HIF

+ STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTEH OS



SALMESANGSAFTEN I HODDE KIRKE

Menighedsrådene i Tistrup, Hodde, Thorstrup og Horne er gået sammen om åt arrån-

gere 2 salmesangs-aftener pr. år.

Den næste bliver
Tirsdag den 29. september kl. 19.00 i Hodde kirke.

Vi håber, at du har lyst til at være med til at synge salmer.

FOREDRAGSAFTEN MED FORMAND FOR DET ETISKE RÅD

Kom til foredragsaften med formanden for Det Etiske Rådl Jacob Birkler torsdag den

12. november kl. 19.30 i Tistrup Sognehus. Emnet er: Etiske dilemmaer ved livets

afslutning.

Menighedsrådene i Tistrup, Hodde, Thorstrup og Home er gået sammen om at arran-

gere denne foredragsaften, som du er meget velkommen til at deltage i. Foredraget er

gratis,

SKAKFORENINGEN

Er der nogen i Horne, der er interesseret i at spille skak? Vi gør et forsøg.

Vimødes iHorne Hallen

2015: 1. oktober, S. novemberog 3. december

2016: 7. januar, 4. februar, 3. marts og 7, april

Alle dage den første torsdag i måneden fra kl. I til kl. 12,

Vi hoHår pause kl. 10, hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til en pris på 25 kr.

Vi skal selv medbringe skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding - alle er velkom-

men.

KORT FRA B

Budget; Set fra Horne er det værd at bemærke at områderne

busdrift og renovering af haller har hafl særlig bevågenhed i

budgetforliget som endte op med ekstra penge til begge områ-

der. Det er selvfølgelig generelt. Vi kender ikke udmøntningen

endnu, men fokus og penge er jo en forudsætning for udvikling -

også i vores område.

Derudover er det besluttet at Thyrasvej i Tistrup skal føres over

banen. Det hor jeg er vigtigt, fordi tværgående infrastruktur er

væsentlig for fortsat udvikling i vores område,
Leerbeck,

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



HORNE AFTENSK0LE er godt i gang, men du kan stadig nå at tirmetde dig

Gospel

Tøsesløjd

Kreativ

Bio

Litteratur
Madlavning for mænd
Pileflet

$ten maling

Foto

Kagepyntning
Knipling

Vild m/dans

Hestefortroligheds kursus

Tirsdage
Den første tirsdag i mdr
Onsdag i ulige uger
Søndag aften, ca. 1 gang i mdr
Den anden tirsdag i mdr
Den første onsdag i mdr
10. oktober og/eller 7. november
24 oktober
31, okt,/21, nov./23. jan.iZ0. febr.
14. november

19,30 - 21.30
19.00 * 21.45
19.00 * 21.45

16.00 - 18.00

19 00 - 21.45
10,00 - 16.00

9,00 * 12.00

9.00 * 12.00
10.00 - 15,00

Torsdage, start 7. januar 15.00 * 17.4bl18,30 -21.15
Søndage, start 10. januar 18.00 - 19.30/19.4S - 21.30
Søndage, start 6. marts 9,30 - 1 1.00

For yderlige information/tilmelding
Henriette Nielsen

Mobil: 3195 4269, mail: henri com

TRO DET ELLER EJ, MEN VI ER BEGYNDT
VER DATOEN NU

GOD MAD OG JULEMARKED
Onsdag den 25. november 2015 kl. 18.30 tages der hul på juteriet.
Familie og Fritid vil gerne invitere dig/jer til en hyggeaften på Horne Kro.
Der vil blive serveret en dejlig menu, som Kirsten har tryllet frem og der vil være jule-
marked med boder, hvorder kan gøres en god handel,
Ud over en god middag med kaffe og småkager, handel i boderne, så vil der være
amerikansk lotteri med mange flotte gevinsler.
Vi vil gerne give plads til alle, så hvis du har tilmeldt dig 'og også har fremstillet lidt
hjemmesyssel, som du har lyst til at sælge, så er der også en plads til dine ting.
Ønskes en hel bod (et bord) så kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Hvis du ønsker
at have noget med på markedet, så vil vi gerne vide det i god tid, senest den 20. no-
vember 2015. Kontakt Mamse Pontoppidan på mail: Bjenemose@hotmail.dk elter på
mobil: 3070 8065 for at få en bod.
Tilmeld dig til denne aften nu, mens du husker det eller senest den 22. november 201s
til Ruth Jensen på enten mail: iensen.eqehave@bbsyd.dk eller mobil 3026 0878 bedst
efter kl. 17.00

Vi glæder os til at se jer alle.

Familie & Fritid

AT TÆNKE PA JULEN. RESER.

6 gTøT VORF ANNONCøRER - DE STøTTER OS



FÅ$ntLtf; & rRfftn

K*mmende arrangem*nter:
Vi har planlagt nt besøg med rundvisning på $H's hnvedkvaflter i H*bjerg. Ånang*men-
tet finder sied den 1S, jenuar 2S1S. $æt kryds i kalenderen ailsrede nu,

lnden påske 2016 er d*r planiagt et besøg hos *ung*r Keramik i Ågorhæk.
0p tii påske forvandles Sunger keramiks butik til det rene høn*ehus" Der vii i,'ære høn*
i mange forrner og farver på hyklerne.

08$!r
Hvir du ønsker at køhe
mobil 3il?S CI87$ sfter kl.

medlemsko{ til farnilie & Fdtid, så k*ntukt Ruth J*nsen på

17,S0. Ruth vii så kcrnme forhi med rr,edlemsknrtet til

ARKIVHRNH$ NAfi LøRNAS ilHf{ 14. NCIVHMMfift

Hcrn* $ognearkiv holder åben fra kl. S.S0 * 11"3S

Dagens ernne en tsilledet
Vi vil Eerne låne dine familiebiiledsr ug billeder fia st*det hvor du bor.

Mens vi $cfinner dem, cg får en snak hercfit, byder vi på k*ffe og rundstykker.

Vi er s*lvfølg*lig tgså parat tii at svare på spørgsr*ål nm iokait rclnvante smn$r
Så alie er velknmmen,

I-iurne

$TtrT VSHffi ÅNNSf{O#RHffi - Mg $TøTTEffi SS



ff
FITNE$S!!HORNE GYMNA$TIK OG

Så er vi klar til sæson 201512016

Kontortid: Mandage fra kl. 17.00 til 18.00.

Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt. ændringer i kontortid.

Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-, fitness- og spinningdeltagere.

For at se træningstider, beskrivelse af hold og priser henvises til www,hogg.
varde.dk under fritid. Desværre kan vi ikke p.t. tilbyde Zumba.

Man skalvære oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse tiltræninger.
De, der har medlemsnr., kan selv logge ind og købe på hjemmesiden.

Holdtræningerne udbydes som enkelthold eller kan købes ien "pakke", hvor også træ-

ning i fitnessredskaber indgår.

Bemærk at vi har lavet specialpris, hvis man ønsker at deltage på to hold

Børneholdene bliver selvfølgelig udbudt enkeltvis.

Bemærk - at 3 kl. springere kan deltage på Funky Kids

Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne bruges, og man kan

få lagt et program.

Fra L september opstiller vi en boks i fitnesslokalet, hvor fremmøde-boner kan
puttes i efter brug. Vivil så hver måned trække lod om en måneds gratis træning
eller andre præmier.

Føl g os på www. horn e-v ard e. dklfriti d

Evt. spørgsmål kan rettes til:

--il\_{
i\ 1@x-

Berit Gram
Trine Gram

21226841
5127 5798

Hanne Burkarl

Lene Jensen

2094 0469
4425 4977

Eller mail Lenebrianhansen@qmail,com
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HORNE STøTTEFORENING - GENERALFORSAMLING

De medvirkende foreninger og bestyrelsesmedlemmer indbydes til generalforsamling

Tirsdag den 21. oktober 2015 kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden:
L Velkomst
2, Valg af dirigent og skriftfører
3. Valg af stemmetællere (3 deltagere fra hver medlemsforening, samt 2 besty-

relsesmedlemmer valgt før generalforsamlingen har stemmeret)
4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab
6, Behandling af beløbets størrelse og fordeling til g4

7, Valg af revisor. På valg Otto Heiselberg
L Behandling af indkomne forslag (forslag skal være betyrelsen i hænde senest

1 1. oktober 201 5)

9. Eventuelt
Home

HORNE IDRÆT$FORENING - GENERALFORSAMLING

Home ldrætsforening afholder generalforsamling

Torsdag den 26. november 2015 kl. 19.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 19. november
201 5

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om
foreningen.

Horne ldrætsforeninqlDora Harck

f-Nt-
Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.
TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkeveien 5, Horner 6SOO Varde.

,RAIry

_.-.,.."---._-, .&

izctT
1.......-. --.-...,...i

danrnark
SYGEFOfrSIKRING

BALANCE I KROP OG SIåEL
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BADMINTON 2015/2016

Ungdomstræning med opstart den 14. september 2015
Kl. 15.45-16.45 træner U11 og yngre.
K1.16,45-18.00 træner U12 og ældre
$å bare værfrisk og mød op!

mw

SLUTSTILLING I AMTSTURNERINGEN

Ml 4. plads: Jes og Anne Marie JensenlMargit og Jens H, Gydesen
A1 3, plads: Erling Anthonsen - Jørgen Søndergård - Else Moriensen - Mads Guldager
81 7. plads: Asta og Kristian Hansen - Herdis og Børge Andersen
82 5. plads: Grethe Ladefoged - Thomas Linding - Grethe og $vend Hansen
C1 1. plads: Elly og Aage Jensen - Karen og Heige Linding
Cl 3. plads: Grethe Sørensen - H, C. Hansen - Karen og Børge Madsen

Karen Li

mwi

wwmw
HTS fodbold er kommet flot fra start efter oprykningen til serie 2. Holdei har vundet ie
første 5 kampe og fører kredsen med maksimum point 15,

Kom på Horne Stadion og se holdet spille. De har endnu 3 hjemmekampe i efteråret.
Red.

HJEMMEKAMPE . HT$ SERIE 2
Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
26-09-2015 14:00 HTS lkast FS Horne Stadion

1 0.1 0-201 5 14:00 HTS Videbæk lF Horne Stadion

31-10-201 5 13:30 HTS Brande lF Horne Stadion

Horne ldrætsforening vil gerne informere om, at Andelskassen fortsat er vores
hovedsponsor. vi sæfter stor pris på det gode samarbejde, vi har med Andels.
kassen.

Hele efteråret vil man på Horne stadion kunne se vore$ serie 2 herrer spille med
af Andelskassen.

10 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



STRANGKOS BYGNINGER ER SOLGT
Søren Hvidberg, Ølgod har købt bygningerne af Strangkos tidligere direktør
Søren Helm-Nielsen.

Søren Hvidberg, Ølgod har købt Strangkos tidligere bygninger, som har stået tomme
siden BouMatic flyftede til Skjern,
Søren Hvidberg fortæller, at han ønsker vækst i Varde Kommune, og at han har en ide

om opstart af en erhvervspark i bygningerne, hvor en række firmaer kan leje sig ind.
Mulighederne er utallige, f.eks. for mindre industrivirksomheder, iværksættere, webshop,
eller at bruge bygningerne som lagerplads. Fordelene er bl.a., at finnaerne kan dele
fælles faciliteter som kantine, internet m.m., samt at huslejen er lav.

Søren Hvidberg vil invitere tilet møde med Varde Kommune, JobCentret, Pro Varde og
Udviklingsrådet om mulighederne samt for at få gode ideer på bordet. Det er et spæn-.
dende projekt, som skal løftes i fællesskab, og det vil kræve ildsjæle at få ideen op at
køre.

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse herom,

Bygningerne får navnet Horne Erhvervspark. Søren Hvidberg har selv to virksomheder,
som flyttes hertil,

Red.

Su rlnger d[rekts...
i Skjern Bank har du en fæst rådgiver, som

du ringer direkte tii, når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så kontakt mig!

An*tte Foss Kristensen

Ttf. 9682 1651

sTøT VQRE ANNONCøRER - DE STøTTER O$ 11



Glem ikke at huske

AKTIV NAT PÅ HORNE SKOLE
FREDAG DENl3, NOVEMBER FRA KL.2O.{}O TIL LøRDAG DEN 14, KL. 8.OO

Det bliver så sjovt

En hel nat hvor vi ikke behøver at sove.
Hvor der er aktivitet i gymnastiksalen,

Hvor der er kreative udfoldelser
Hvor vi kan spille, lege og lave sjov hele natten.

Hvor der skal bages tiljulemarkedet og der bliver serveret sunde lækkerier hele natten.

Det usunde hjørne, Der kan købes slik, chips, juice og sodavand
Så vi har lidt til at overleve på når søvnen melder sig

Du må invitere en ven med. Det koster 50 kr. for din ven

Mobil tlf. er ikke tilladt

Morgenmad, oprydning, farvel kl. 8.00
Kommer du også? Sms straks til 2481 8463

Mvh. Horne 4H

MADSKOLE {lrf
Vi har netop afholdt alle tiders madskole, fuldt hold 16 børn i en uge. Vi har lavet mad til
den store guldmedalje. Vi har besøgt Merete og Jesper på Transbølgård og fået et dyb-
tegående kendskab til malkekvæg fra hvordan køerne fodres til mælken der kommer ud
af det og smagt det til UHMMM
Fodret ungdyrene og set de små kalve, samt følt at kalvens tunge ikke er blød, som der
skrives i sangen" Jeg ejer både mark og eng "men derimod meget ru,

vi var en tur på sdr. Malle Maskinstation, hvor vi blandt andet var oppe i en af de store
traktorer, så børnene ved selvsyn kunne fornemme, hvor svært det er at se de andre
børn oppe fra traktoren og fik efterfølgende en snak om, hvordan man kan placere sig
på vejen op til et kryds, så man passer godt på sig selv.
Vismurte en måsse lækkert smørrebrød, lavede skyrtærte og bagte bedstefarkage med
skæg til vores forældreafien.
Forældrene var også med ude at danse rumpedans, for motion skal der til,
Der blev travet og cyklet på vores ture, spillet bold, leget kæde tagfat og besøgt uden-
dørs motion i vikingelunden,
Vi sluttede med udflugt til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Vi var i markenlhaven for at se
hvor mange afgrøder vi kendte. Malede mel og slog reb, Prøvede at kætte hør. Bagte
boller og snobrød, kærnede smør og var en tur rundt i det gamle stuehus.
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En helt igennem dejlig uge med mange skønne mejeriprodukter fra Naturmælk.

Tak til alle jer, der gør det muligt at holde en sådan madskole-uge,

IAK til S frivillige ledere, der tar' sig tid til at undervise i madskolen en hel uge.

Jette Horne 4H.

{}rt

Vi skal lave græskar lygter, {husk værktøi)

Vi skal drikke dnage blod, med afhugget hånd, spise edderkop boller og bladan kage.

Giftige sager, ikke for sarte maver.

Hvis du overlever og er udklædt, er der måske en præmie til dig, hvis du tør komme!

4H Horne

OHHHHH lørdag den 24.

oktober på Dejgårdvej 12

KI. IO.OO OHHHHHH

vwssw

Besllld Ye{llg$ plails

så leg han underrefle
bedoma,....fln
Iroldienel

0mnnh
illlsen norne 4il
0hnhhnh

nvh du l0r li0mms
$end $m$ lll
2481 8463

Ilorne Kro G oile s els kab dms dc lo*alcr.
Hyggelig kostue og krohm'e.

W leverer også mad ud af huset

W ses hiken Kircten & Kurt
ntE7526Un9

På Horne Kro * er mnden altid go' E*nail:

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 13



HORNE PENSIONI$TFORENING

PROGRAM 2015 - Alle møder begynder kt. 14

Dato Foredragsholder Emne
12.10 Tove Larsen, Abenrå Høiskole oq frivilliot arbeide
19.10 Pasqård Fremviser tøi
26.1 0 Mette og Poul Nørup, Esbjerg Dengang vi drog af sted - vandretur gen-

nem grænselandet

02.11 Knud Erik Mark Om min mormor Helene, 1903-1gg8, mor tii
19 bøm

09.11 Claus Jensen, Varde Museum Varde Museums fund i Vikinoelunden
16,1 1 S.I.V.A. - Lone Hansen Musik
23.11 Rud Larsen Mennesker på min vei
30.11 Peter Mouritsen Om min tid iEtisk Råd
07.12 EqilHvid-Olsen Genfortællinq fra Bibelen - iulehistorie
14.12 Frelsens Hær Julemusik

Møderne alholdes på Hornelund Plejecenter,
Mandage fra kl. 14 - 16 foredrag m.m.

fra kl, 16 - 17 kortspil
Pris 20 kr. for kaffe og foredrag

Der er bowling hver torsdag i Varde fra kl. I - 10

Pris 45 kr. for bowling og kaffe

JULEMARKED PA HORNELUND

Lørdag den. 28. november 2015 kl. 14.00

Alle er velkommen * det er en hyggelig eftermiddag.
Efter markedet er der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage,.som kan købes for
25 kr.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores teg-
ning og salg af medlemskort for sæsonen 2AM12015, og håber på fortsat stor opbak-
ning,

Hornelunds Venner er glade for denne støtte, og skulle der være nogle, der geme vil
være medlem, kan man altid henvende sig til formanden Svend Bruun eller ved et af
vore arrangemenier.
Er der nogen der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores marked, er I vel-
kommen til at aflevere det til Mary på Hornelund den 24. eller den 26, november om
formiddagen.

Hornelunds Venner
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DATO FOR SANGAFTEN I SÆSON 2015/2016 ER FøLGENDE:
2015: l4.oktober - 11. november * 9.december.
2016: 13. januar - 10. februar - 9. marts - 1 3. april.

Hornelunds Venner

$sntrlit*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse

og har maskiner til udlejning.

Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, bore-
maskiner, nedbrydnings- hammer og mere til.

5e os på www.sanatit.dk
Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Mobil
Karl Brian

26209096 21"820340

PRÆMIEWHIST

lHornehallens mødelokale mandage kl. 19.30.

uge 34 den 17-B-15, uge 36 den 31-8-15, uge 38 den 14-9-15, uge 40 den 28-9-15,

uge 42 den 12-10-15, uge 44 den 26-10-15, uge 46 den 9-11-15, uge 48 den 23-1 1-15,

uge 50 den 7-12-15 og uge 52 den 21-12-15
Torved

xS
/r r )-iJ$)v'-t6

VARDE KOMMUNES LIENG$TE CYKELKÆDE!

TAK til alle jer, der gjorcie ide til virkelighed søndag den 16. august.

Fantastisk opbakning både inden og under afviklingen.

72 cyklister i ån lang kæde rullede ind på torvet i Varde til stående klapsalver,
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BøRNEHAVEN "REGNBUEN'' ER BLEVET EN INTEGRERET IN.
STITUTION

Børnehaven "Regnbuen" har fået integrerede institutionspladser OG en ladcykel til de
yngste på 0-2 år. 1. april 2015 slog bømehaven i Horne dørene op for en småbørns-
gruppe på 4 pladser for børn i 0-2 års alderen. Dette har betydet, at børnehaven har
måttet bygge om, forny sig og ny- og gentænke forskellige ting og situationer. Dette er
på plads og både børn og personale har taget rigtig godt imod de små "Krabber," som
de yngste kaldes,

Børn og personale i børnehaven tager ofte på tur fx, til Vikingelunden. Dette kan godt
være lidt problematisk med 4 småbørn, derfor har børnehavens støtteforening søgt
støtte og derved erhvervet sig denne fine "Ladcykel."

Vi håber på, at den røde ladcykel vil pryde bybilledet med glade småbørn fra børneha
ven! Hermed skal også lyde en TAK til Stig Leerbæk, som har været medvirkende til, at

både integrerede pladser og ladcyklen har kunnet lykkedes.

Angående de integrerede pladser kan vi oplyse, at alle fire pladser hurtigt blev optaget,
hvilket er positivt for børnehavens bømetal og dermed også overlevelse i en verden med

tendens til centralisering.
Yderligere kan vi nævne, at børnehavens åbningstider muliggør, at man som forældre
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kan få sine bøm passet i Home og samtidig pendle til arbejdspladser, der måtte ligge
længere væk.

JULEBAGNTNG &Å
Vi ser frem til lanternefesten i november - traditionen tro, vil støtteforeningen "Guld-
gruppen" geme sælge søde, sprøde, dejlige julekager. Derfor søger vi JULE'KAGE.
BAGERE, Så har du lyst tit at bage julesmåkager, har en bedste, en mor, en tante, en

onkel, far eller en anden, som kunne bage, hører vi meget gerne fra dig.

Konceptet er: Du bager, det du geme vil og det antal småkager, du gerne vil - så pak-

ker vi det i små poser og sælger dem til Lanternefesten.

Kontakt Rikke Jørgensen, tlf. 2283 4180 eller rihkevesterqaardiensen@hotmail.com
På forhånd tak for hjælpen.

Børnehavens

JULEKALENDER SALG

Fra 1, november og frem vil børnene i Hornes børnehave Regnbuen sælge skrabejule-
kalendere, som er lavet med støtte fra det lokale erhvervsliv. Støtteforeningen Guld-
gruppen siger mange tak for alle bidrag, annoncer og støfte til julekalenderen.

På $tøtteforeningen "Guldgruppens" vegne, Rikke Vestergaard

fm,nlffi
Horne - Gør &t med ef sm/. ..

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

9.20

Dagli'Bnrgscn Home, Hornelund 17, 6E00 Vardc 7 526 Ul4l'
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BERTTL HoLM cnn pÅ PENsroN

Bertil Holm, registreret revisor og partner i Revisionsfirmaet BDO, har efter 41 år i revisi-
onsverdenen valgt at gå på pension med udgangen af september måned. Bertil Holm er
udlætt på skattekontoret i Blåbjerg Kommune. I 1974 startede han i revisionsbrancen på

etrevisionskontoriHerning. I 1978 købte Elseog Bertil hus iHorne, og i1979etablere-
de han revisionskonior i Nr, Nebel med 6 ansatte. I 1996 købte han lb Rasmussens
revisionsfirma i Varde med 3 ansatte. I 2002 fusionerede han med Partner Revision
Vest, som dermed fik en afdeling iVarde. 12010 overtog Padner Revision Vest Hans
Hansens revisionskontor med 5 ansatte, og i 2013 fulgte Partner Revision Vest med 30
ansatte i Varde, Ølgod og Esbjergs fusion med BDO, Statsautoriseret Revisionsselskab
med 1100 ansatte i Danmark.

Efter fusionen med BDO aftaltes med Bertil Holm en arbejdsperiode på 2 år, idet Bertil
ønskede at gå på pension i 2015. Den 1. januar 2014 blev Bertils afløser, statsautorise-
ret revisor Flemming Lund, ansat på BDO kontoret i Varde, og han har siden deltaget i

regnskabsmøder med kunderne.

Generationsskiftet er nu ved at være gennemført, og Bertils arbejdsliv som revisor stop-
per med udgangen af september måned.
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Den 4. september afholdtes afskedsreception i BDOs lokaler, Markedspladsen 25, hvor
rigtig mange kunder mødte op for at tage afsked efter et godt og årelangt samarbejde.
Bertil glæder sig nu til at få bedre tid til fritidsinteresser og familien, ikke mindst de 2
børnebørn.

Held og lykke med fremtiden.

Red.

TORVEDAGEN s_
WVindere af gavekort til Toruedagen;

Bent Hansen

Anne M. Jensen
Home brugs
Home kro

2.000 kr.

1,000 kr.

1.000 kr.

500 kr.

500 kr.

500kr.
500 kr.

Flemming Hansen Anders Jensen
Claus Martin Jepsen Horne Hallen
Vagn Antonsen
Hanne Burkarl

$ara K. Hansen

Elgaarden
Farmors Univers
Bounum smedie

Vi vil geme sige tak til Niels Øllgaard for de mange penge, 40,300 kr. og mange tak til
alle sponsorer samt ALLE de frivillige hjælpere,

T

Åbningstid:
Mandag - fredag 12.00,1 8.00
Lørdag l0-14
Åhent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368. nrail
å!4 f a1lr ol's rr u i I ers.d k

HORNE IFS PRÆMIESPIL

Sidste trækning på de grå præmiespilkort bekendtgøres i Ugeavisen i uge 40.
Herefter vil vore sælgere komme rundt og sælge de nye kort. Pris pr. kortlår er stadig
100 kr.

Halvdelen af det indkomne beløb udtrækkes som præmier, og hver måned udtrækkes:
1 præmie å 300 kr.

2 præmier a 200 kr.

3 præmier å 100 kr. og

x antal præmier å 50 kr. efter antal solgte kort, i år 30 stk.
De udtrukne numre bekendtgøres i Ølgod Ugeavis og på Hornes hjemmeside
www.Horne-Varde,dk. Tag godt imod vore sælgere.

Horlre, 6800 Varde
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Kære alle I gode Stundsig Gutter og Gutinder

Jeg sender i en særskilt mail det store gruppebillede fra 6.

august 2015, som vi har modtaget fra Leif $ønderskov. Jeg

skal hilse fra ham og sige mange tak for alle de gamle bille-

der, som I var så venlige at udlåne, så de kunne blive scan-

net til Home Sognearkiv.

Selv om I har købt billedet på papir, kan jeg oplyse, at man

på det elektroniske billede tydeligt kan se alle deltageme

også dem, som havde placeret sig i den blide skygge på

denne, på alle måder, solskinsrige dag.

Jeg vil geme på egne og mine medarrangørers vegne sige hjerteligt tak for sidst. Tak

fordi I med jeres tilstedeværelse bidrog på hver jeres måde til at gøre dagen for os alle

sammen til en festlig og herlig dag med gode minderige oplevelser. Det var i al fald en

kæmpe oplevelse for mig at møde alle jer, som jeg ikke har set i godt 57 år.

Her et lille tilbage blik over dagens forløb:

Vagn havde lavet navnelabels til os, og godt for det, for vi var jo en del, som ikke havde

gået i Stundsig skole på samme tid, og derfor ikke havde set hinanden før. Det gik nu

også forbavsende godt med at kunne genkende hinanden efter så mange år. Nogle

syntes overhovedet ikke at have forandret sig.

Vi mødtes i alt 52 gamle Stundsig skoleelever fra en periode på næsten 30 år, den æld-

ste deltager på 90 år her i 2015 og den yngste er 01 år.

Mange af deltagerne viste sig at være søskende eller fætre / kusiner til hinanden, så det

var jo også lidt af en familiefest, og for en stor dels vedkommende en "henne om hjørnet

fest"

I invitationen stod der, at vi skulle mødes i skolegården, men nej, deltagerne syntes vi

skulle mødes på den gamle sportsplads, som nu var så fin, nærmest en smuk grøn park.'

Og sådan blev det, arrangørerne måtte rette ind, og flytte sig til sportspladsen, ja, ja! Her

var nemlig de helt rigtige rammer for indledningen til denne genforeningsfest i det flotte-

ste solskinsvejr. Og Dannebrog vejrede stolt på sin flagstang.

Tak for morgensangen " I østen stiger solen op" Som i skoletiden! ja, og vi kunne næ-

sten høre og se lærer Munch stå og spille på sin violin, violinen var der i al fald. Vagn

havde da planlagt at lære at spille violin her i år inden genforeningsfesten, helbreds-

mæssige udfordringer kom dog i vejen.

Tak for de små, sjove fortællinger fra den gang, tak for en sang på vers fra Eriing, og tak

til Jens Møller for en smagsprøve af rørende stemningsfyldt harmonikaspil. Tak til Vagn

og Frode for lysbilleder og vanvittige (eller var det ajle*vittige) fortællinger fra skoletiden.

God mad fra Horne Kro, som vi nød i Stundsig skoles gamle gymnastiksal, takket være

Hanne og Kjeld. Vi fik nu ikke lavet gymnastik i salen den dag * ej heller fik vi danset,

men vi blev da fløjtet ind til morgensang - og fløjtet ud til fotografering * og fløjtet ind

igen til den dejligste kaffe med is og kage.
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Mange af os fik den ekstra fornøjelse og særlige oplevelse at blive fragtet i 2 gummivog-
ne spændt efter hver sin traktor ført af Erik og Anni. Vi blev hjulpet op ad trappestigen til
vognladet, og alle blev godt placeret på halmballer, før vi kørte af sted hen gennem
kommarken til Abrahams Dam. Her havde Erik og Anni gjort klar til os og sørget for at
opsætte et par naturtræsbænke under de skyggefulde træer, Jamen Anni og Erik, tak
skal I da ha'.

Abrahams Dam ligger der stadigvæk og det ligner lidt sig selv, dog nu med løvtræer i

stedet for de mørke gran. Men vi syntes nu ikke, at skrænterne var nær så høje som
dengang, vi kunne dog tydeligt genkende lige der, hvor vi på kælken susede ned og
fortsatte ud på dammens is-belagte overflade, og lige der, til højre for, en lidt fladere
skrænt, hvor vi igen trak kælken op, klar til en ny rutsjetur. Ja, nu må "Abrahams Dam,'
da bestemt komme på unescos Verdens arvs liste o synd at vagn ikke var med på
denne tur, han har jo i sin erindringsbog beskrevet en ganske særlig historie, som fore-
gik i Abrahams Dam! PS Vagns Erindringsbog er nu udsolgt, men den ligger bl.a. på
Horne Sognearkivs hjemmeside.
Tak til Hanne og Kjeld for at åbne op for deres private stue, så vi fik et gensyn med den
gamle skolestue, som jo var "store klasses" skolestue. Ja, vi følte os straks tilbage i

tiden, og vi kunne se for os: "Der i hjørnet stod skabet med bøgerne (biblioteketi0g vedi
siden af stod skabet med "fysik og naturhistorie", der stod kakkelovnen, og der sad jeg,
og der sad Ejvind, og der sad Ketty og Birgit, for enden foran tavlen, stod lærer Munchs
katede/'
Og helt konkret kunne vi konstatere, at bolt-hullerne i gulvet stadig var der. Det var her
skolepulten var skruet fast i gulvet, så pulten kunne vippes op på højkant, når der skulle
gøres rent.

sådan en dag gik alt for hurtigt, vi fik slet ikke talt nok sarnmen, men jeg ser stadig for
mig jeres tiltider erindringstænksomme ansigter lyse op i glade genkendelige smil. og
jeg føler mig endnu en smule "høj" efter denne genforeningsfest på stundsig gamre
Landsbyskole.

Nogle talte om, at vi må mødes igen en gang? Hvis en eller måske et par stykker af jer
på et tidspunkt skulle få lyst til at arrangere det, er forarbejdet jo lavet, og jeg sender
gerne diverse mail adresser/ tlf. nr./ postadresser.

Dette skriv sendes også med brevpost til de af jer, som ikke har mail adresse.
Mange venlige og kærlige hilsner - Kirsten Julsgård
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SNERYDNING

Vanskeligt at tænke på lige nu her i september, men forberedelserne til den kommende
vinters snerydning er begyndt.
Sdr. Malle Maskinstation og Sogneforeningen samarbejder om at udføre opgaven.
Kommunen betaler for at få ryddet sne, strøet sand og saltet på cykelstierne og på
offentlige stier. Der tilbydes samme service til erhvervsdrivende og private i Horne by
for egenbetaling.
I løbet af september/oktober uddeles girokort til alle husstande i Horne by,

Ønsker man at benytte sig af dette tilbud om snerydning, skal der indbetales senest
den 20. oktober,
Der vil være mulighed for at indbetafe i Dagli'Brugsen tirsdag den 20, oktober fra kl.
15.30 til 17.30, $ogneforeningen vil idette tidsrum have en lille stand, hvor der kan ske
tilmelding og betaling, Ved tilmelding/indbetaling senere i vinterperioden lægges yderli-
gere 100 kr. på pr. påbegyndt måned.

n

mrcffi
PRIMO DAIYMARK A/S
DK€892 Tisttup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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H0RNE KR01 _,-{
Hø'TFESrzols @b

$å er det tid til høstfest i Horne Hallen igen, og vi glæder os til at lave lidt forhåbenligt
lækkert og lidt anderledes mad tiljer.

Menu bestilling på telefon 7526 0019 eller kirsten.hajrsen@surfmail.dk
senest onsdag den 2419.

Vores menu er:

Forskettige fiske- og kød tapasrJrfJi*eo sarat, brød, pesto, aioti m.m.

Hovedret
Helstegt oksemørbrad med rødvinssauce

Svinemørbradruller med pære, friske krydderurter og brie.
$outhern fried chicken

Forskeltigt tilbehør

Dessert
Peanut butter fudge cake

Caramel apple crisp cheesecake
Blåbær og rabarber butterdejs pakker.

Hjemrnelavet is og frisk frugt.

Pris pr. kuvert 175 kr.

Med venlig hilsen
Kirsten og Kurt Hansen

VINTERsFffi
KRÆIIMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

Tao til banko i Hornehallen hver torsdag
Kl. f9.00 og støt lokalsamfundet

franl<aklubben
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HøSTFEST 2015
HORNE HALLENS MENU

Forret

Hvide/røde sild carrysalat m/urter
Små lækre bidder

Hovedret
Mexicansk marineret kylling filet

And m/appelsin
Kamsteg mkamsløg

Broccolisalat m/ristede nødder og skyr
Eferårssalat mlærter og kartofler
Rødbedesalat m/bær og gedeost

Spidskålsalat

Dessert
3 slags ost

Citronfromage
FrugUkage

Pds pr. person 175 kr.

Bestilling senest onsdag den 24/9 i Horne Hallens Cafeteria, tlf. 7526 0352

DAGLI'BRUGSEN I HORNE . TILBUD l

Mandag Coop flerkornsrugbrød 10 kr.
Tirsdag alost 30 o/o rabat
Onsdag 10 stk, blandet frugt 1 5 kr,
Torsdag 1 franskbrød og 1 rugbrød 26 kr.

nybagt fn bageren
Fredag/lørdag bland selv slik, 100 gram 7,95 kr,

Dagli'Brugsen Horne

"Glsnns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra k|.17,00-17.30,
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Høsttiden er noget helt specielt, - duften af modent kom og halm på en dejlig varm

sommerdag,
- duften af høst, - duften af en forestående travl tid.

Forud er gået mange, mange timers arbejde, hvor manden efter arbejde starter traktoren

og drager i marken, for først at pløje, ofte til sent ud på aftenen eller sågar ud på natten,

sidenhen for at så, sprede gødning, stå meget tidligt op for at sprøjte, når det endelig

blev vindstille og det var på høje tid, eller lige midt i spisetid om aftenen, - det må jo

gøres når det er vindstille, så skidt med maden, og tit og ofte lige tage bilen og køre en

runde for, at holde øje med kornets trivsel og vækst.

Vi mangler ham tit i foråret, - børnene kommer med på traktoren, når de trænger til liiige

at se deres far og fortælle om deres oplevelser, det synes de er så hyggeligt, at sidde

der og snakke, mens traktoren bumler af sted, Jeg bruger mobilen, når jeg har brug for
at vende dagligdagen med ham, eller for at høre, om han kommer hjem til aftensmaden"
Vi har for længst vænnet os til landmandslivet, og ved, det er i perioder at han har travlt,
så vi passer lidt os selv, til han igen er klar til at have hans tanker og nærvær fuldt ud

hos os.

Kornet modnes efterhånden, høsten nærmer sig, mejetærskeren bliver kørt ud og startet
op, den skal smøres, tjekkes og vaskes, så den i hvert fald er parat. Det er 1o aldrig til
præcist at vide, hvornår høsten går i gang. Manden går og bider i kornet, det skal være

stenhårdt. "Det lugter godt", siger jeg og snuser ind af den helt specielle duft i luften om
aftenen. "Det lugter af høst", siger manden,

Og så, endeligt, er kornet modent, naboen vil have høstet, og bagefter går manden i

gang med at høste sine egne marker.

Det støver, kornet er helt tør og vejret tegner godt. Manden er tilfreds med den første
vandprøve. Den er under de 15 %.

HøST
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Vi bringer mad og drikke ud til manden og en anden nabo, som er kommet for at hjælpe.
De har knap tid til en pause, så den ene spiser, mens den anden høster, og så bytter de.
Høsttiden er et evigt kapløb imod den næste regnskylle, og tid er penge, siger manden.
Der står mange penge derude på marken, megen slid og slæb skal nu belønnes, så der
er ingen tid at spilde med en pause. Traktoren med vognen bagpå, må køre ved siden af
mejetærskeren, - der er ikke tid til at holde stille og tømme mejetærskerens tank for
kom. Børnene bliver sendt hjem efter en flaske sirup fra køkkenskabet, det skal i mangel
af bedre bruges til at smøre en rem med, der glider for meget rundt. Ungerne suser af
sted på den store Atv, og kommer stolte snart tilbage med siruppen. Man hjælpes ad ii
høsten.

Børnene får en tur med deres farmand til foderstoffen med et læs korn, de ser ham ikkei
så meget i disse dage.
Mejetærskeren går i stykker, der røg en rem, smeden bliver tilkaldt, men kan først kom-
me om 2 timer. Ærgerligt.
Vi følger halmpresseren, som spytter rundballer ud i stribevis. Svoger kommer med
frontlæsseren og sætter rundballerne i een lang række, - det er hyggeligt at se 3 unger
og en masse legekammerater finde stigen frem, klatre op og løbe frem og tilbage på 111
rundballer i solnedgangen. Et lille smil på læben, et lille glimt af lykke, ungerne ler og
leger, høsttiden er noget helt specielt.
Når ungerne skal i seng, kigger vi ud af loftsvinduet og spejder efter lyset på fars meje-
tærsker, snakker om hvor langt han er nået, og om hvornår han er færdig med at høste,
så han igen har tid til at være sammen med os. Han har lovet ungerne en tur i svømme-
hallen, når høsten er slut.
Ungeme falder i søvn til lyden af mejetærskeren der summer i det fierne" Den bliver ved:
indtil duggen falder om aftenen eller nogen gange først om natten, og landmændenei
trætte, men glade vender hjemad, sætter de store maskiner i maskinhuset, og kommerl
beskidte ind til natmad, en kold øl og en snak om, hvordan dagens høsten er gået, hvor
mange procenl vandprøven viste, om kornpriserne er steget eller faldet, og om det er
bedst at sælge kornet med det samme eller ligge det på lager og vente og se, om prisen
vil stige lidt. Det er svært at gennemskue, hvad der er bedst, jeg er holdt op med råde
ham til noget, har alligevel ikke fontand på det. Lommeregneren kommer på bordet,
mændene diskuterer 0g regner på, hvor meget manden har tjent eller tabt, hvis kornet
uheldigvis skal tørres, og tjekker endnu engang om vejrudsigten lover regn eller godt
vejr lidt endnu, så de hurtigt og neml kan få høsten i hus.

Jeg smiler og trisser i seng, og lader landmændene snakke færdig. Jeg kan se, at jeg

skal have støvsuget i morgen, for der ligger korn og små halmstrå på gulvet, der hvor
mændene har gået.

Jeg håber for manden, at solen skinner igen i morgen, for han mangler kun endnu et
besøg af smeden, en ny rem og en times høsten mere, inden han kan ånde lettet op og
erklære, at hans egen høsten i år gik rimeligt let og hurtig uden regn.
Høsttiden er noget helt specielt for os.

Landmandens kone,
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HORNE JAGTFORENING

5112 Fællesjagt. Mødested hos Anders Jensen kf. g:00. Gratis deltagelse for nye jæ-
gere

A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr. pølser kan købes til frokost.

LOPPEMARKED dlå
Til støtte for spejdeme i Home-Tistrup gruppe er der loppemarked liit
den første søndag i hver måned fra kl. 9.00 - 12.00 på Hindsigvej 29.
Kom og gøren god handel og støt samtidig et godt formå|.

Lopperne

INDSAMLING AF EFFEKTER

Thomas Sønderskov 2337 3756 Poul H. Guldager 2368 8954
Christina Sønderskov 4035 0295 Trine Knudsen 2338 1781

Claus Holoaard 3134 0419

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7,6800 Varde, t},f,.7522 0367, homeoosten@bbsvd.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Lei{ Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 75?6 0527 eiler 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

$øndag
Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

$øndag
Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fredag

Søndag

20.09.15
27.09.15
04.1 0.1 5

1 1,10 15

18.10 15

25.10,15
01.11,15
08.11.15
15.1 1 , 15

22.11,15
29.11.15
06.1 2.1 5

13.12,15
2AJ2.15
24.12.15
2s 12 15

26.12,15
27.12.1s

01.01.16

03.01.16

kl. 09,00
kr. 10.30

kr. 09.00
lngen
kr. 10 30

kl,09.00
kt.09,00
kr. 10.330
kr. 10.30

kr.09.00
kr. 10.30
kt. 09.00
kr. 10.30

lngen

kr. 14.00

kt. 10 30

kr. 09,00
lngen

kt, 10.30

kr. 09,00

.*s-+il
w

1. søndag i advent

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, $ig
Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge Peder Enemark

juleaften
juledag

2. juledag, Lars Bom Nielsen

nytårsdag

helligtrekonger

flf, 7526 4055

flf, 5223 0085
tlf. 2288 4197

HøJSKOLEDAGEN I 2016

Højskoledagen bliver den 6. februar 2016 på Home Kro. Der bliver foredrag og sang-
time ved ægtepanet, forfatter m.m. lben Krogsdal og sognepræst trrlorten Skovsted.
Nærmere progråm og invitation følger senere, men afsæt allerede nu datoen i kalende-

NYTTIGE LINKS

www,hprne:varde.dk Hornes oflicielle hjemmeside
www,horne-tistrup-qkglerne.dh Skolesammenslutningen Horne - Tistrup
www,homesoqnearkiv,dk Home Sognearkivs officielle hjemmeside
www.issuu.comiarkiv Horne Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikationer

.dk arkivalier oq billeder fra danske
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sept

okt.

20.09.2015
23.09.2015

28.09.2015
29.09.2015

29.09.2015
26 09.2015

04,10,2015
10.10,2015
18.10.2015

20.10.2015
21 .10.201 5

24.10.2015
01 .1 1 2015

07 .11.2015
12.11,2015
13.1 1.2015

14.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
28,11.2015
06.12.2015

20.12.2415
19,01.2016
05.02.2016
06 02.2016

AKTIVITETSKALENDER 201 5

Baby- og bømebazar
Høstfest Hornelund. Hornelunds Venner
Æblepressedag. Sogneforeningen
Æblepressedag. Sogneforeningen
Salmesangsaften i Hodde Kirke

Høstfest
Loppemarked. Spejdeme
Arsmøde.4H
Modeltog iHome Hallen
Betaling af snerydning. Sogneforeningen
Generalforsamling. Støtteforeningen
Halloween.4H
Loppemarked, Spejderne
Revy. Horne ldrætsforening
Fored ragsaften. Menighedsrådet
Aktiv nat. 4H

Arkivernes Dag, Horne Sognearkiv
Julemarked. Familie & Fritid

Generalforsamling. Horne ldrætsforening
Julemarked. Hornelunds Venner
Loppemarked. Spejdeme
Juleoptog

Besøg SE-domicil. Familie & Fritid

Generalforsamling. Jagtforeningen
H øjskoledag. Menighedsrådet

dec.

jan.

febr.

T
a)
ln
a--s
T
e

s
CDc

l-undrgervei il4 r Hotne r 6800 Vard€
flf.75 26 02 3t . Mob.:23 84 98 21

Nr. g43
Stof eenest lørdry d€rr ?, no\r.
tlmdelec s€me$t dffi 41. nov.

Nn sd4
$tof rerrest lsrdag den go. j*n,
Omdeles $€ncfirt den rg. feb.
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1r
Glrsrgd,re

fistnrp-Bounum
Slt{EDE- og }IASKINFOBAETNING A^

Aut. VVS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Tlf. 75 26 0l 5s

llEfi,
SDR.MfiIÅE trI$
Enlreprenrr * lllasldnsla$on
rrf ?5 26 0l 63
Fax. 75 26 05 63

Sdr. Mallevei 15' Horne' 6800 Varde' www.sdr-malle.dk

effi JOHI{ BOnG HAtttSEl{
ll0f,llE . 6800 VARDE . TLF: 75 28 ffl 9il

sKo. oÅMErq. HTRRFIø|

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

FETERIA
Horne

@drætsPark
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & $alg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
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