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KAREN "PLAUBORG'' JEPSEN FYLDER 1O{} AR
Mandag den 21. december fylder Hornes tidligere bagerkone, 100 år.

Den store dag fejres med åbent hus på Hornelund Ældrecentre klokken 10.00 -

11.30 med kaffe, kagemand og kransekage. Hjertelig tillykke,
Læs også Karens fortælling ibladet.

Læs: Jul i Dagli'Brugsen samt foreningemes juleaktiviteter

slderne 3+5-6,
Fomem 1. plado på landsplan til Horne skole side Itl. I

Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en
GI-IEDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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DECEMBER I DAGLI'BRUGSEN HORNE

Julen står for døren, - også i Brugsen. Der vil fra den 1. december til 24, december lige-

som sidste år være dagtilbud/kalendertilbud. Ugeoversigten over tilbuddene kan hentes i

butikken ugen før.

Alle medlemmer kan forudbestille og betale en Cherry Valley and på 3.200 gram til
89,95 kr. Bestilling skal afgives i brugsen senest den 6. december. Anden SKAL
afhentes i Brugsen den 13. december. Prisen vilhereftervære 140 kr.
Til alle børn: Kom og hæng din julesok op i Brugsen. Julemanden kommer hver dag fra

den 1. - 24. december og putter lidt julegodter i din sok. Du er velkommen til at tømme

din sok hver dag.

I forbindelse rned juleoptoget den 20. december vil Brugsen igen i år være vært med

æbleskiver og gløgg. lnden optoget vil uddeleren uddele nissehuer til alle børn, som

deltager i optoget. Kom og vær med - husk også at tage mor og far med. ._1.,

Brugsen holder åbent året rundt fra kl. 8-20, - dog undtaget:

Hvis ikke du allerede er tilmeldt vores sms service, så sig det ved kassen, så bli-
ver du oprettet og får 1-2 gange ugentlig vores ekstra gode tilbud via sms.
Det går heldigvis stadig godt i Brugsen. Vi har meget lig sidste år et index på 105, og vi

forventer at afslutte 2015 med ca. 200.000 kr. på bundlinjen. Det er rigtig rigtig FLOT

og det kan vi alle være stolte af.

TUSIND TAK til alle de mange trofaste kunder,
Brugsen,
Med ønske om en glædelig julog et godt nytår.

som bakker op om og handler i

Uddeler, personale og butiksråd 
1

DAGLI'BRUGSEN I HORNE . TILBUD

Mandag
Tirsdag
0nsdag
Torsdag

Fredag/lørdag

Coop flerkornsrugbrød
al ost
10 stk. blandet frugt
1 franskbrød og 1 rugbrød

nybagt fra bageren
bland selv slik, 100 gram

COOP pizza pr. stk.

30 % rabat
15 kr.

26 kr.

7,95 kr.

12 kr.

# Julcaaærnc k bcr rl s.lvtdg€lig hoe
HORNEPOSTEIIS ANNONCORER
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JULEMARKED P HORNELUND

&fi'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 201412015, og håber på fortsat stor opbak-
ning.

Homelunds Venner er glade for denne støile, og skulle der være nogle, der geme vil
være medlem, kan man altid henvende sig til formanden Svend Bruun eller ved et af
vore arrangementer.

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

Fra 1. novemberog frem vil børnene i Homes bømehave Regnbuen sælge skrabejule-
kalendere, som er lavet med støtte fra det lokale erhvervsliv. Støtteforeningen Guld-
gruppen siger mange tak for alle bidrag, annoncer og støtte tiljulekalenderen.

Dagli'Brugsen Horne

fra kl.17.00-17.30.

JuhgaycrnG krbcr vl lctvl.lgoltt ho3
HORNEFOSTEI{S ArlilONCOREN



JULETRÆSFEST

Søndag den 20, december kl. 11.30 - 14.30
- for hele familien i Horne hallen

Kl. 11.30 Fællesspisning (tilmelding senest 15. december)
Kl. 12.30 Trylleshow med Tryllestøv fra programmet Danmark har talent

Tombola
Kaffe

Besøg af julemanden med dans om juletræet

vi glæder os til at se jer alle til nogle hyggelige timer i Hallen - inden vi sammen forsæt-
ter ud til årets juleoptog med Varde Garden i spidsen.

Julehilsner fra Udvalget - Sogneforeningen, HGF, HIF og Spejderne

Deltagergebyr inkl. 1 portion risengrød med smørklat og kanelsukker: 55 kr.
Deltagergebyr uden fællesspisning: 40 kr.

Tilmelding skal ske til Gitte Schou, schou3ifte@hotmail.com eller tlf. 29 4514 24

JULEOPTOG I HORNE
I

Søndag den 20. december 2015 kl. 15.00

Kom tilJuleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen.
Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen.
Varde Garden slutter af med julemusik ved Hornelund plejecenter.,

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle bøm,
Velmødt.

Horne Sogneforening

&&

JULEBADMTNToN Æft,tå s
Den 2., 3. og 4. juledag er alle, der har lyst til at spille badminton, velkomne til at benyt-
te banerne i hallen fra kl. 9.00 * 12.00. Der er fri adgang.

Glædelig jul og godt nytår.

Julegaverna knbcr vl s€lvtoheliq hos
HonNEposrEtrs lwtrroucbnEn



HUSK GOD MAD OG JULEMARKED Æfr (@
Familie & Fritids julemarked onsdag den 25. november kl. 18,30 på Horne Kro
Der vil blive serveret en dejlig menu, som Kinten tryller frem.

Pris for medlemmer 100 kr. Pris for ikke-medlemmer 130 kr.

Og så er der julemarked med boder, hvor der kan gøres en god handel.

Ud over en god middag med kaffe og småkager og handel i bodeme vil der være ame-
rikansk lotteri med mange flotte gevinster,

Tilmelding til julemarkedet er senest den 22, november til Ruth Jensen på enten
mail: iensen,eqehq,ve@bbsyd.dk eller mobil 30 26 0B 78 bedst efter kl. 17.00.

Vi glæder os til at se jer alle.

Familie & Fritid

Besøg med rundvisning på $E's domicil i Esbjerg

Arrangementet finder sted tirsdag den 19. januar 2016.

Vi mødes på Brugsens P-plads kl, 18,00 og fylder bilerne op.

Rundvisning på SE fra 19.00-21.00, hvor der serveres kaffe og småkager.

Arrangementet er gratis, og alle er velkommen (max 35 deltagere).

Titmelding senest fredag den 8. januar til Mamse Pontoppidan

se@hotmail.dk

i

l

på mail: Bienemo-i
I

Familie & Fritid I

10, Horne,6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag 12.00- I8.00
Lørdag l0-14
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368. mail

as

Qi ønsftgr dl[e en gfæ[efrS j"t
og et go[t nytår@

HORNE KRO Venlig hilsen - Khsten og Kurtt

JuhqrYGrnc k bc3vl saMdqelq hos
xon-xeposrexs mHowcbnEn



HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

Torsdag den 26. november 20{5 kl. 19.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægteme.
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 ldrætsforeninq/Dora Harck

GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIK OG FITNESS

Der afholdes generalforsamling

Tirsdag den 23. feb. 2016 kl. 19.00 i hallens mødelokale

Dagsorden ilølge vedtægterne,
Fonlag der ønskes behandlet på generalfonamlingen skal være formanden skriftligt i

hænde senest 14 dage før.

HGFlLene Jensen

HORNE SOGNEFORENING . GENERALFORSAMLING

Horne Sog neforening afholder generalforsamling

s
W

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen - iochumsen@bbsyd.dk) i hænde se-
nest 14 dage før.

Alle er velkomne
Horne

PRÆMIEWHIST

I Homehallens mødelokale mandage kl. 19,30.

uge 34 den 17-8-15, 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
T

Julegaverne kob€r vi setuloheliq hos
noRlleposreru s nNHor.tcbREn



HORNE OG THORSTRUP MENIGHEDSRÅD Å ,.*
INVITERER TIL iW

HøJSKOLEDAG LøRDAG DEN 6. FEBRUAR 2016

Vi begynder dagen med gudstjeneste i Horne kirke kl, 9:30 med vores sognepræst Finn
Pedersen.

Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe på Horne Kro. Derefter holder ægteparet
lben Krogsdalog Morten Skovsted foredrag med emnet: MÅ LIVET GØRE ONbT? Det
store spørgsmål idagens Danmark.
Morten Skovsted er teolog med sidefag i historie og enkeltfag i kommunikation. Han har
siden 1996 været sognepræst i Hjortshøj-Egå ved Aarhus.
lben Krogsdal er forfatter og salmedigter. Hun har bl.a. udgivet "vild opstandelse" og
"Fuldmagt" med nye salmer til det modeme menneske. Nogle af salmerne er skrevet ud
fra i salmer i Den Danske Salmebog.
Efter middagen er der salmesang med ægtepanet. De vil bruge både lben Krogsdals og
andre salmedigteres salmer i fodøbet,
Roma Korbas akkompagnerer på klaver/orgel.
Derefter serveres eftermiddagskaffe med småkager ca. kl, 15 som afslutning på anan-
gementet.

Prisen på hele denne dag er 250 kr., som inkluderer foredrag, sang, formiddagskaffe,l
middag og eftermiddagskaffe. Der betales ved indgangen til Horne Kro.
Drikkevarer til middagen er for egen regning.
Tilmelding senest den L februar 2016 til:
Karen Møller Thomsen, Horne, tlf.: 3117 4743, mail kalenio60@yahoo.d.[ eller
Maren Søndergård, Thorstrup, tlf,: 6062 4053, mail marenfrank@bbsvd,dk
Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at møde op denne dag. Vel mødt.

DER HAR VÆRET ARBEJDET MED TEMAET HøST

Tak til elever fra 0. - 2. klasse og deres lærere på Horne Skole, der har lavet udstilling
om høst, som var en del af deres store prqekt om høst. Tak for de dejlige halmkranse,
majsmænd, neg, fotos og puslespilsbrikker med emnet høst, som har været udstillet i

kirkerummet og våbenhuset i forbindelse med høstgudstjenesten. Vi håber, at mange
har været forbi og nydt dem, før de blev taget ned igen. Tak til eleverne for jeres besøg
i kirken, hvor I har hørt kirkens organist Roma spille høstsalmerne og festligt præludium
over "Marken er mejet". Vi har dermed haft stor glæde af skolens høst-tema.

Personalet ved kirken oq Me hedsrådet

Julegawrne k6b€. vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøR€R W,



Stavskær Autoteknik
Er et mindre Autoværksted i nærheden af Horne

Lars Bo Pedersen Sdr. Stavskærvej 45

Ring venligst for en aftale, så er der ingen, der kører forgæves

Tlf:2122 0647

STAVSI(ÆR AUTOTEKNIK - NY ANNONCøR

Stavskær Autoteknik er oprettet i 2011 , men har roligt udviklet sig til mere end en

weekend-beskæft igelse.

Mit firma er et enmands{irma, og jeg er igennem flere års erfaringer og efteruddannelser

en alsidig tekniker med udannelser inden for Mercedes - Mitsubishi- Opel - Chevrolet.
Med modeme testudstyr og kendskab til flere bilmærker er opgaverne mange. Firma-

adressen er lidt uden for Stundsig, og hvis en aftale er lavet er der ingen der kører for:
gæves,

Vinterhjul samt nummerplader fastgørelse 250kr, + moms.

Vi byder velkommen til Stavskær Autoteknik som ny annoncør.

Soncllit*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 2L820340

Juleoav€rne kober vi selvloloelio hos
xon"urposrEn s lNNorucbnEn



HORNE ERHVERVSPARK ER NU EN REALITET

Den 1. september overtog Søren Hvidberg Boumatics tidligere bygninger på Stadionvej
16. Siden da er tiden gået med at rydde op og restaurere de gamle bygninger. Et arbej-
de som langtfra er overstået endnu.

Samtidig er der afholdt møder med ProVarde, Jobcenter Varde, Varde Kommune, Horne

Sogneforening og Udviklingsrådet. Det har været nogle gode møder, hvor alle har været

meget positive overfor at etablere en erhvervspark i bygningerne. Oerfor er Horne Er-

hvervsPark nu blevet en realitet. Næste skridt er så at få konverteret alt den positivitet

og gode energi om til konkrete handlinger til gavn for Horne ErhvervsPark, Horne By og

Varde Kommune. Her ligger stadig et stort stykke arbejde og venter,

Hvad er Horne ErhvervsPark? 
i

Det er et sted, hvor man som iværksætter eller selvstændig kan leje sig ind i nogle gode I

lokaler, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Samtidig får man glæden af, at
bo sammen med andre virksomheder, og man kan derfor med fordel dele mange ting
som eksempelvis, intemet, printer, kantine, mødelokaler, truck, bogholder, osv.
Horne ErhvervsPark er også en virksomhed, som lever af at udleje lokaler til virksomhe-

der og tilbyde dem nogle gode faciliteter til vækst og innovation. For at sikre eksistensen
af denne virksomhed, så er det af afgørende betydning, at de 2 grunde på Stadionvej

overfor kroket banerne bliver solgt fra. Folk med interesse i disse grunde, må meget
gerne henvende sig til Søren Hvidberg.

Hvordan kan jeg hjælpe Horne ErhvervsPark godt i gang?

Det kan du ved at udbrede kendskabet til erhvervsparken, og de muligheder der ligger

her for at skabe vækst og bedre bundlinje. Lykkes det lor dig at overbevise en virksom-

hed om at flytte ind i erhvervsparken, så vil det blive belønnet med et GRATIS week-

endophold for hele familien. Der er stillet 5 dusører på højkant til de hurtigste dusørjæ- i

gere.

Borgermøde
Du kan høre mere om Horne ErhvervsPark og tankerne bag på borgermødet, som af-

holdes lørdag den 28. nov. Kl, 9.30 på adressen Stadionvej 16. Der startes med lidt

rundstykker og.herefter vil Søren Hvidberg fortælle om projektet, og afslutningsvis vil der
være en rundvisning på ejendommen. Arrangementet er for ALLE, og vi håber rigtig

mange vil benytle sig af muligheden for at kigge forbi denne dag,

Efterlysning
Horne ErhvervsPark er på udkig efter 1-4 pensionister eller efterlønnere, som kunnel

tænke sig at være med i opstarten af en erhvervspark, som i løbet af det næste års tid

geme skulle blive fyldt op med iværksættere og vækstvirksomheder. Arbejdsopgaverne

vil være meget varierende. I starten vil det være mest oprydning, renholdelse, maling og

istandsættelse af lokaler. Demæst vil der være opgaver forbundet med at hjælpe virk-

somhederne godt i gang i deres nye omgivelser 0g sørge for at de er glade og tilfredse.

Kontakt Søren Hvidberg på 4033 1744 såfremt det har din interesse.

10

Juhoernr k.b.trl rhl.hStq hor
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Kom og hør mere om Horne ErhvervsPark:

Lørdag den 28. november - Sfadfonrej 16, Kantinen
9.30 Rundstykker og Æblemast!

10.00 Præsentation af Horne ErhvervsPark
1A30 Rundvisning ibygningeme

Det er GRAfrS og for ALLE! Tilmeld dig gerne tilhephorne@gmail.com

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS

Stadionvei 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com

SINDEEFG TT'MMEEIIANDEL g'LGIOD

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -TIf.75 24 4 æ

Du ringer direkte..,
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som

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

Anette Foss Kristensen

Ttf.9682 165i

11

Julegarerne kober vi seMolgetiq hos
HoRNEPosrENs aHHoHcbnEn



Horne ErhvervsPark
Erhvervsloka ler ud le ies :

. 9.000 m2 lager og produktion
500 m2 kontorlejemål!
Klar til indflytning!
Lagerhotel - kort ellerlang tid
Danmarks billigste!!!

. lværksætterpakker fra kun kr. 1.995,- /md.

Vinteropbeyarine:
. Campingvogn/BiUBådlMC
r Depotrum/Hobbyrum

' Priser fra kun kr. 500,- pr. sæson

Rom oa_ hør mere om Hofne ErhvcrvsParlt:
Lørdag den 28-. nov) - Stadionvej 76, Kanbinen

9.3O Rundsbykkcr og Æblemost!
IO.OA Præsenbation a{ l"lornc ErhvervsParh
lO,3O Rundvisning i bygningcrna

Det er 6Rnfl5 og for 4LLE! lilmeld dig gerne til hephorne@gmail.com

Horne ErhvervsPark - Lunderuptund Aps

Stadionvej 16 Horne - 6300 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com

*0U5ØR G|VESl Forudsætter en lejekontråkt på min. 200 m2 lager/produktion.

5 stlt. dusører udloddes,

Julegarrerne krber vl refvfolgelf hos
HORHEPOSTENS ANNONCøRER



DATOER FOR SANGAFTNER 2015/2016 ER FøLGENDE:

2015: 9.december.

2016: 13. januar - 10. februar - 9, marts - 13. april.

Nyt tidspunkt: Sangaften starter fremover kl. 19.00

Hornelunds Venner

HORNE PENSIONI$TFORENING

PROGRAM 2015- Alle møder besynder kl. 14

23.11 Rud Larsen Mennesker på min vei
30.11 Peter Mouritsen Om min tid i Etisk Råd
07.12 EoilHvid-Olsen Genlortællinq fra Bibelen - iulehistorie
14.12 Frelsens Hær Julemusik

PROGRAM 2016 - Alle møder beqvnder kl, 14

Dato Foredragsholder Emne
11.01 Thea Emilie Laukamp Foredraq
18.01 Laura Lassen Lysbilleder fra nord til syd i Vietnam
25.01 Kield Nielsen, Fanø I ødemarken i lndonesien
01.02 Johannes Giesinq Historie fra Fvn oo Sønderivlland
08.02 Arne Smalbro Sano oq musik
15.02 Horne Sognearkiv præsenterer Historien om Anna Kristensen, den 1. be-

styrerinde på De Gamles Hjem i Horne
1928-1945, fortalt af arkivleder i Skovlund,
Niels Winter Christensen

22.02 Leo Randlev, Christiansfeld En oplevelse som skærslipper - bliver vi
mennesker vurderet på, hvem vi er?

29.02 Gudrun oq Søren Sørensen Lysbilleder fra lsland
07.03 Mona oq Henrv Harmonika oq sanq
14.03 Generalforsamling og bankospil

HORNE JAGTFORENING

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

A-medlemmer 100 kr. B-medlemmer 200 kr. pølser kan købes tilfrokost.

2016

9/1 Rævejagt, Mødested: Horne Stadion kl. 9:25
512 Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00

ilZ Gule ærter. Mødested: Horne stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for gute ærter

4f i"&'-"';t3+"ff'I-Tå1""b;#f' WF 13\t/



HoRNE sKoLE @
Undervisningsministeriet
har lavet en national triv-
selsmåling i folkeskolen

for elever i 4. til L klasse,
Ugebladet A4 har fået

aktindsigt og placeret

landets skoler ud fra,
hvilke skoler der har den
bedste og værste trivsel
fagligt og socialt.
Eleverne på skolen i Hor-

ne placerer sig super flot

ud af i alt 1238 skoler. Vi
ligger som nummer 159

socialt og nummer 203
fagligt og det er vi stolte
af.

Vi ligger nummer et i, at eleverne føler sig trygge i skolen og de er glade for deres
klasse.
Hver dag starter vi skoledagen med morgensang. udover sang får vi klappet af fødsels-
dage, givet fælles beskeder, får ugens positive ord og praktiske oplysninger samt lært
hvordan det er, vi er, et fællesskab.
Efter morgensangen har hele skolen tid til at fordybe sig i læsningen som efter en halv
time afløses af fælles bevægelse udenfor. Det kan være bevægelse i form af løb, aktivi-
tetskort og leg med læreren, alle imellem hinanden - store som små.
Herefter er skoledagen mere specifik på de forskellige årgange med fokus på læring. Et
nyt fag er håndværk og design, som er et fag som før var sløjd og håndarbejde. Her er
ikke kun fokus på det håndværksmæssige, det oser fx også af matematik i form af be-
regninger og afprøvninger. Et fag der virkelig har vundet hos eleverne.
Dagen slutter kl. 14.15 for de små og kl. 15 for de større elever. Det er en længere sko-
ledag som vi alle, stadigvæk, øver os i.

Grundlæggende har vi fokus på fællesskab, læring og trivsel. Vi vægter en tæt forældre-
kontakt højt og har høje forventninger til både børn og forældre, ligesom de har høje
forventninger til os.

Det er godt, når en national trivselsmåling bliver analyseret og sat i system som A4 har
gjort. Det er endnu bedre, når vi ser, hvor vi ligger - det betyder, at vi laver god skole.

Anne Øbo, afd. leder, skolen i Horne
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FLYGTNINGE I VARDE KOMMUNE

Der er blevet alholdt 5 borgermøde omkring flygtningesituationen i Varde Kommune.
Nedenstående er uddrag af fagkoordinator Pia Maria Kirkgaard Nielsens informations-
tekst til borgermøderne.
9,5 mio. syrere har været på flugt siden 2011, dvs. næsten harvderen af befolkningen. 6
mio, befinder sig internt - 3 mio. er flygtet ud af landet de fleste til nabolandene.
Europa havde i august 2014 registreret 125.000 flygtninge.
Danmark havde i 2014 en stigning til det dobbelte antal flygtninge, der søgte asyl
14,792.12013 søgte 7.557 asyl. Antallet af asylansøgere iår pr.31. august 201b vår
6.984.

Varde Kommunes kvote er steget ka 14i 2007 til 151 i 2015. Den udmeldte kvote for
2016 er 152,

Vejen tilVarde Kommune
udlændingestyrelsen bestemmer, hvor mange flygtninge Varde Kommune skal integre-
re. Flygtninge kan komme ad 2 veje - enten som flygtninge, der anerkendes af UNHCR i

deres eksilland eller flygtninge, der kommer ind over grænsen 0g søger asyl, som vi har
set det ske her i efteråret.
12015 harVarde Kommune modtaget I flygtninge fra congo, derfik asyl ideres eksil-
land. Den resterende del er flygtninge, især syrere, der har søgt asyl i Danmark.
Når flygtningene søger asyl bliver deres sag vurderet af Udlændingestyrelsen i henhold
til den gældende lovgivning. Under asylfasen er staten ansvarlig for flygtningenes ophold
og underhold. Varde Kommunes opgaver starter fønst, når flygtningene får asyl dvs, de
får opholdstilladelse med henblik på permanent eller midlertidigt ophold.
Varde Kommune havde pr. 30. september 2015 modtaget gB flygtninge via kommune-
kvoten samt 66 familiesammenførte, i alt 164 flygtninge både børn og voksne. Af de 164
er77 bøm ialderen 0 - 18 år,
lntegrationsindsatsen er i varde Kommune organiseret således: politisk styregruppe,
Administrativ styregruppe, Tværgående koordinering på borgerniveau og Tværgående
koordinering på det generelle niveau.
lntegration sker overalt i Varde Kommune
Borger og Arbejdsmarked er udpeget som koordinerende forvaltning for koordinering af
integrationsplanen. Alle afdelinger bidrager imidlertid til integrationsprocessen fx har
Børn og Forebyggelse aktuelt følgende indsatser: Mindspring og Fritidspas. Plan, Kultur
og Teknik bidrager med syn af boliger, Dagtilbud med startpakker og sprogstimulering.

Borger og Arbejdsmarkeds integrationsopgaver i de første uger efter modtagelsen
Når vi får besked om den konkrete borger/familie ca. 6 uger fÅ ankomsten finles og
indrettes den pågældendes bolig. Der indkøbes nødvendigt bohave, senge, spisebord,
service, sengesæt m.v.
Når ankomstdatoen er koordineret med asylcentret eller IOM afhentes flygtningen eller
flygtningefamilien i Lufthavn eller på Banegård. Ftygtningen optyses om'åttigtieoer og
forpligtelser og bliver kørt til sin bolig. Forinden er indkåbt en ftasse med mad til den
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første tid. Omkring boligen vises indkøbsmuligheder, bibliotek, læge m.v.
Drejer det sig om en familie gives første tid hos familieguiden, som følger familien i star-
ten. Enlige med behov kan følges af en mentor. Er den pågældende gift gives tid til ud-
fyldelse af ansøgning om familiesammenføring.
Borger og Arbejdsmarkeds integrationsopgaver i integrationsperioden
Flygtninge er omfattet af en 3-årig integrationsperiode, hvor omdrejningspunktet er
danskundervisning, beskæftigelsesrettet indsats samt generel introduktion til Danmark.
Hos arbejdsmarkedsrådgiver laves en integrationskontrakt samt en integrationsplån, der
koordineres med kommunens øvrige afdelinger.
Politisk beslutning om decentral boligplacering
Da erfaringen viser, at flygtninge der er godt integreret i mindre samfund også bliver
boende efter integrationsperioden på 3 år samt for at kunne leve op til lovkravet om
anvisning af permanent bolig blev det i foråret politisk besluttet at boligplacere decen-
tralt.

Der blev udpeget 4 hovedområder for boligplacering, Ølgod, Nr. Nebel, Agerbæk og
Ansager med omliggende byer.
Kontakt til lokalsamfundet
Derfor er det absolut nødvendigt at have dialog med og understøtte de lokale initiativer
og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med integration.
Når en flygtning har givet sit samtykke til videregivelse af navn og adresse til kivillige
fremsendes denne til de frivillige, der arbejder i den pågældende flygtnings boligområde
samt til formændene af de g Udviklingsråd.
Varde Kommune understøtter ligeledes de frivillige via møder i Frivillig Forum lntegrati-
on, hvor frivillige går i dialog med Varde Kommune og hvor der gensidigt udveksles
informationer om indsatser' 

Anton peder Nielsen, udviklingsrådet HHST

BADMINTON . MESTERSKABER

Horne Mesterskaberne i badminton bliver i denne sæson afviklet søndag den 28. fe'
bruar 2016. Det gælder for alle, der har lyst til at spille lidt badminton uanset om du

har været aktiv eller ej. Der spilles i alle rækker (singler, hene- damedouble og mix)

såfremt der er nok tilmeldinger.

Der vil være en lille præmie til alle ungdomsspillere, samt guld-, sølv- og bronzemedal-
jertilvinderne,

For motionisterne vil der være en præmie til 1. og 2. pladserne.

Så sæt allerede nu X i kalenderen og velmødt til en hyggelig dag.

Der kommer nærmere info vedrørende tilmelding i hallen og på info skærm ved Brug-

sen 
HIF Badminton

mw
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FRA OPRYKNINGSKAMPEN PÅ HORNE STADION
LøRDAG DEN 10. OKTOBER 2015

Oprykning serie 1 H.T.S.

Forrest række fra venstre: Jonas Riber, Martin Siegumfeldt, Diego ,Alejandro, Ka.
sper Kristensen, Mikkel Henriksen, Andreas Bollerup, Poul O'Connor

Bagerst række fra venstre: Kasper Aarhus, Mikkel Blåholm, Emil Hjørnegaard,
Simon Jessen, Kennet Kristensen, holdleder Kevin Sveiger, Morten Larsen, Daniel
Andersen og træner Bent Pedersen.

Derud over har følgende spillere optrådt på holdet: Jakob Lauridsen, Mads Jeppe-
sen, Heinrich Burgdorf, Jakob Juul, Lasse Lindvig, Dennis Jeppesen, Jesper Pe-

dersen, Matthias Kaanbjerg og Stig Kristensen.

Serie 2 holdet vandt turneringen med 12 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag,

Horne ldrætsforening vil gerne informere om, at Andelskassen fortsat er vores
hovedsponsor. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde, vi har med Andels-
kassen,
Hele efteråret vil man på Horne stadion kunne se vores serie 2 herrer spille med

af Andelskassen,

1B
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STOR FODBOLDSÆSON FOR i

HORNE.TISTRUP.SIG SEN IOR H$gw
Med 2 oprykninger til 1. holdet, en enkelt til 2. holdet og en 3. plads til 3. holdet, har
fodboldåret 2015 været et fantastisk år. Vi vil i den forbindelse sige stor tak for den store
opbakning, der har været til alle 3 hold.

Når sæsonen starter op igen til foråret, vil vores serie 1. hold spille i Sig. Serie 4 holdet
vit spille i Horne, og serie 6. holdet i Tistrup, Vi håber, at I også i den kommende sæson
vil støtte holdene. Det har en kæmpe betydning.

HIF fodbold - Jakob

Ved fodboldafslutningen uddeltes følgende pokaler:

Arets spiller: Serie 2, Kasper Arhus (Horne), serie 5, Jesper Gejl Pedersen

. (Horne), og serie 6, Rene Jeppesen (Home)

Arets talent: Mikkel Blåholm (Horne)

Årets træningsflid: Dennis Jeppesen (Horne) og Rene Jeppesen (Home)

Arets topscorer: Daniel Andersen

VETERANER 2015 MQ
Vi startede fint op med sejr over Alslev, jeg tror, det var fordi, vi havde trænet forinden.
Efter foråret havde vi I points for 4 vundne 1 uafgjort og 6 tabte - nogle skulle vi have
vundet.

I efteråret startede vi skidt op med 2 tabte kampe, men siden har vi vundet b kampe i

træk, og det blev tit 18 points, vi sluttede på 4. pladsen.
Vi starter som sædvanlig op igen den 1. januar kl. 14.00, hvor alle er velkommen.

Klub Kampe Vundet
kamoe

Uafgjorte
kamoe

Tabte
kamoe

MåI.
score

Point

1. Ribe 18 14 1 J 64-25 29

2. Alslev 1B 13 J ") 48-1 5 29

3. ØBilF 92 1B I 2 7 53-32 20

4. Horne 18 I 1 B 50-46 19

5. EFB 18 I 2 6 35-40 18

6. Varde 1B 4 7 30-60 18

7. Tiæreboro 18 b z 10 29-39 14

B. SB 94 1B o 1 11 32-43 13

L Næsbierq 1B 5 1 12 21-63 11

1 0. Andruo 18 3 J 12 26-56 I
Gunnar Ditlevsen, holdleder

Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos
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HORNE GYMNASTIK OG FITNESS

Vitrækker hver måned lod on præmier blandt vore medlemner på de boner, der
skriver ifm. træning I fitnesslokalet eller på haldene.

Vi ønsker vinderne af september og oktober måneders lodtrækning tillykke:
lnger Marie Hansen, Porsevej 3 - Anja Lyhne Kristensen, Gunderupvej 43 - Mikkel
Blåholm, Ndr. Bjalderupvej4 - Hanne Theilgaard Pedersen, Ølgodvej '16 - Kurt Palle-
sen,

d{
ud-

HORNE GYMNASTIK OG FITNESS . SÆSON 201512016 ffiDer er alle vore hold - se oversiqt herunder
Mandaq: Tirsdao: Onsdao: Torsdao,

17.00.{8,S,0

Cirkeltræning $enior
l(ireton

Fitnesslokale

16.15 - 17 15

Lopperne*4-5år
Fylde 4 år inden nytår

Anita, Monika, Agne-

the og Simone

Hallen

16.30 - 17.30

Funky Kids - bhkl, 1.

-2. kl + 3. kl, spring

Anne Marie, Diana,

Ren6, Dreas og

Opel

Hallen

17.45 - 19.00

Store piger 3. kl. og

opefter
Ditte, Maj, Freja

Hallen

{7.3S{8,30
$pinning
Aksel

Spirtr$no

17.15 - 18.00

Forældrelbarn
Lene M.P.

Hallen

{7,30,r18,30:

Spinning
AkEel

Suinnlnu

Gymnastiksal:

Dans

1 8.00-1 B 45

4.-6. kr.

Laura oq Lærke

Gymnasttksal
r9.00.t0.1s
Yoga
Lena

19.00 - 20,00

Funktionel trænlng
Lene J, Anette $,
Lena M.

Mødelokale

Dans

19.00 - 19.45

7. kl og opefter

Laura og Lærke

19.00.20.00

$pinnlng
0oral$usa$ne

$pinning

19.00.20.00:
$pinning - begyn-
der
llolger

$pinning

19.00"20.00

Cirkeltræning i

Fitneos.
Tina J. Rene H,

La$se P, Ane, Fmma

Fitnesslokale
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Kontortid i hallen: Mandage fra kl. 17.00 til 18.00

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

Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse tiltræninger
Holdtræningerne udbydes som enkelthold eller kan købes ien "pakke", hvor også træ-
ning i fitnessredskaber indgår. - Børneholdene bliver selvfølgelig udbudt enkeltvis.

vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af hvordan maskinerne bruges og at man kan
få lagt et program.

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Berit Gram 21226801
Trine Gram 5127 5798
Eller mail Lenebrianhansen@qmail,com

VINTEffi
KRÆTIMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7i 22 14 14

Hanne Burkarl 2094 0469
Lene Jensen 4025 4977

U$ 
.:$,1:",$ 

$ \drtj,$rli $r

Markedsptadsen 25
6800 Varde
T|f.752247 00
varde@bdo.dk
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KAREN ''PLAUBORG'' JEPSEN FYLDER 1(}O ÅR JVt.1
Hornes tidligere bagerkone, Karen Bager eller Karen Plauborg, som hun også kaldes,

fylder 100 år mandag den 21. december.
lndbydelseme er sendt ud, fortæller Karen, og den store dag fejres på Ældrecentret

Hornelund med åbent hus om formiddagen klokken 10.00 - 11.30 med kaffe, kagemand

og kransekage, og om eftermiddagen sammen med familien, som i årenes løb er vokset

til 48, heraf 2 tipoldebøm.

Karen Jepbine Bech er den yngste af en søskendeflok på 6, født og opvokset i den gam-

le smedje i Hauge mellem Gårde og Tistrup, hvor hendes far var smed. Her har hun

også gået i skole.

Karen fortæller, at hun som ung pige tjente hos bager Rouchau i Tistrup, hvor hendes

senere mand, $øren Plauborg Jepsen var bagersvend. Søren, kaldet Plauborg, købte

en forretning iØlgod, og han sendle bud til hende, om hun ville komme som husholder.

De blev gift i marts 1937 og senere samme år købte de Hjemmebageriet i Home (Horne-

lund 3) som blev drevet af Nicoline Windfeldt og hendes mor.

Den 10. oktober 1937 startede Karen og Plauborg bagerfonetning i Home.

De havde en svær tid under krigen, men fonetningen voksede. De havde nok at se til,

fortæller Karen. De havde 2 lærlinge og en ung pige i huset på kost og logi. Dertil kom at

familien efterhånden voksede med 4 børn, Else, Poul, Hanne og Carsten. Og samtidig:

skulle forretningen også passes. De havde åbent fra klokken 7.00 til 18,00, om fredagen'

til klokken 20.00 og om søndagen tra klokken 6,00 til 16,00, Kom der kunder tør åb-

ningstid, blev de naturligvis også be$ent.

Plauborg startede til hverdag i bageriet ved 3 halv 4 tiden, og natten til søndag mellem

klokken 1 og 1.30.

3 eftermiddage om ugen - onsdag, torsdag og lørdag kørte han også brødtur, Søndag

morgen kørte de rundstykker ud til hele sognet, hvor poseme med rundstykker blev lagt

forskellige steder, hvor folk så hentede dem De havde fri om mandagen, og det blev tit

fejret med smørrebrød søndag aften efter en travl dag. Noget børnene husker var hyg-

geligt.

De første år var det mest rugbrød, franskbrød og rundstykker de bagte, men efterhån-

den kom også flnere brød og konditorkager til.

1. oktober 1972 overtog Kirsten og Poul Plauborg Jepsen forretningen. Samtidig byttede

de hus, så Kirsten og Poul flyttede ind på Hornelund, og Karen og Plauborg overtog

deres hus på Engkanten.

Plauborg døde ijuni 1975. I 2004 solgte Karen huset på Engkanten og flyttede ien æl-

drebolig ved Hornelund, og for 4 år siden flyttede hun ind på Ældrecentret, hvor hun er

glad for at bo, Hun nyder også en køretur rundt i sognet, hvor hun fortæller om dem som

har boet eller bor der,

Karen fortæller, at hun også har den glæde, at nogle af hendes gamle piger stadig finder

vej og besøger hende, Hun kan slet ikke forstå, at hun fylder 100 år.

Tillykke med den store dag.
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SV. AA. TONNESEN FYLDER 90 AR DEN 8. DECEMBER

Sv. Aa. Tonnesen har fra 1954 til 2000 været aktiv el-installatør i Horne, først f
sen Fabriksvej 3 og fra 1958 Hornelund 11, og sidst fra Højvangen 10.
Sv. Aa. Tonnesen har i årets udgave af Vestjydske Fortællere sin historie. "l en Krønni-
ketid" med.

Ligeledes har Tonnesen skrevet historier, som kan læses på Horne sognsarkivs hjem-
meside www,hornesoqnearkiv.dk

Hermed ønske vi Sv. Aa Tonnesen tillykke med dagen.

redaktion

lqIr\
ra adres-

VESTJYDSKE FORTÆLLERE 201 5

Årets udgave af Vestjydske fortællere har 3 fortællinger lra Horne med.
Sv, Aa, Tonnesen fortæller om starten som el-installatør i Horne i 1954, samt om [ern-
synets barndom.

Kurt Burkarl har en rørende og vedkommende fortælling om sin barndom og om sit
første møde med foreningslivet i Horne og om hans fortsatte deltagelse heri.
Laurids Kærgaard Madsen har i 1993 fortalt nogle historier fra sit liv som musiker, Hi-
storien er færdiggjort med hjælp fra han børnebørn og samlet af Kurt Vig Nielsen.

indeholder 15 fortællinqer oq er på 194 sider. En ood ide til i

JuLgaycrnc kabcr vl s.lvtab.li{r hos
HonxEposrElts nmrotcbnEn
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SKAKFORENINGEN

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

Vi mødes i Home Hallen

2015: 'l . oktober, 5. november og 3, december
2016: 7. januar,4. februar, 3. marts og 7. april

Alle dage den første torsdag imåneden fra kl.9 tilkl. 12.

Vi holder 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.

,LI{E

Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde.

danmark
SYGEFORSIKRING

BALANCE r KROP OG SJ,gL

RÅH
k'rft:1*"t htt tt irår,,,r bc, arqlltl

HORNE 4H TAKKER

Efter et veloverstået årsmøde vil Horne 4H sige tusind tak til nedennævnte personer,

fonetninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte, i form af kontanter eller
gevinster til vort bankospil.

Horne Kro $dr. Malle Maskinstation

Horne Hallens Cafeteria Bounum Maskinstation A/S

Horne Mureme BOUMATIC A/S, Skjern

Horne Tømmer forretning TistruplBounum Smede og Maskinforretning A/S

Dagli' brugsen, Home Lundagervejens Vinduespudser vlFrank Hansen

Home Autoværksted, vlJohn Borg Natur Mælk, Tinglev

Mekaniker Anders Jensen Farmors Univers
Mælkevejens Zoneterapi Bruun Tøj og Sko, Tistrup
10 20 30 Andrea, llenne Strand

Horne 4H ønsker alle en

ftf*rntE;[*,/ru*t et&o& ffitar, med tak for det gamle
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PRIMODANTMARKAÆ

, DK€8S2 Tistrup
Denmark

Tet.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com

rqr@
HOfne - Gør&t n.rid et smit...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8.20

ttr iilit?il#f,t'Lfigt*årr"'
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HORNE SOGNEARKIV

Der er nu igen nyt på www.issuu/arkiv til alle der har lyst til at læse erindringsfortællin-
ger og andre historier.

De sidste nye er:
Horne Andelskasse 75 år
Jørgens erindringer
Erindringer af Christian Munch,
Strangko 75 år.

"lLærdommens Tempel"

Vi skal nok holde jer orienteret om evt. ny publikationer på siden.
Vi kan også med stor tilfredshed sige, at det faktisk er overvældende, hvor mange der
besøger siden, som også erindrer os om, at vi skal holde os i selen med hensyn til at
frembringe disse publikationer.

Men derfor har vi brug for din hjælp, så hvis du vil dele din historie med andre, så kom
med den, og vi formidler tilwww.issuu.com

Med hilsen fra Horne

PRÆMIESPIL

Første trækning i præmiespillets sæson 2015116 er nu offentliggjorl i Ugebladet.

Stor tak til alle sælgere, som i oktober måned tog en tur rundt i sognet for at sælge nye

kort. Også tak til de mange, der igen i år har købt et eller flere kortnr.

Overskuddet for sæson 2A14115 blev på 27 .282 kr., som er overført til HlF.

HtF REVvEN oG UDDEuNG AF ÅRETS PoKALER 
@l Wl

'Reddet på målstregen" var titlen på den 56-tyvende udgave af HlF+evyen. Og godt

det samme. Tak til Kurt Burkarl og de 5 garvede reryskuespillere, Mette Alrø

Thøstesen, Birgitte Anthonius, Camten Nørgaard, Thomat $ønderckov, Kristina

K. Riber samt den nye $vend Jensen, for en fin revy.

Årcts pokaler blev uddett i pausen:

Ungdomspokalen gik til Mikkel Blåholm og årcts navn blev Hanne

NY HÆK VED KROKETBANEN KI W
Som mange nok har bemærket, er der blevet plantet ny hæk ved kroketbanen.
Det er en forskønnelse af byen. Arbejdet er udført af A S M-anlæg Sdr. Malle. Pengene
har kroketklubben fået bevilget af Torvedagsudvalget.
vi siger mange tak for det' 

Kroketkrubben

26
Jubgave.n€ kober vi setvlolgelig hos
HORNEPOSTEilS ANNONCøRER

Haanlng.w\t/



UNDSKYLD VI RODER

Vi har fået udarbejdet en udviklingsplan for Home kirkegård. Vi har for mange gravplad-
ser på kirkegården, hvorfor planen skal sikre, at vi får en pæn kirkegård med færre grav-
pladser og mindre vedligeholdelse.
Det vil tage mange år at føre hele planen ud i livet, da dette først kan ske i takt med, at
g ravsteder nedlæg ges efte r f red n i ngspe riod en m m.

Udførelsen af udviklingsplanen er også afhængig af kirkens økonomi. Det er derfor nød-

vendigt at spare og effektivisere for at skabe "|uft" til at udføre de dele af udviklingspla-
nen, der koster arbejdskraft, materialer og ekstern hjælp

Som flere har bemærket, er gravstedshækkene på kirkegården ikke blevet klippet i

2015. Denne besparelse giver mulighed for at udskifte gravstedshækkene på ca. halvde-
len af kirkegården. De gamle thujahække rykkes op, forhækkene erstattes af brosten, og
der plantes taks som side- og baghække.
Taksplanterne er en ny langsomt voksende type, som er udviklet af Hjorthede Plante-
skole FIS i nærheden af Bjerringbro. Deres udviklingsarbejde har taget 25 år, hvorfor de
glæder sig til at følge planteme på Horne kirkegård, da vi er den første kirkegård, der
planter den type. Hjorthede Planteskole Å/S har særdeles konkurencedygtige priser,

hvorfor vi på alle måder vurderer, at det er en god løsning med taks-planterne derfra.
Arbejdet med udskiftning af gravhækkene er påbegyndt, hvorfor vi hermed undskylder,
at vi roder,

Vi havde fået lovning på i 6 dage at kunne bruge 3 medarbejdere fra kirkegården i Varde
i uge 38 og 40, De kom imidlertid ikke, da der på kirkegårdene i Varde var 400 grav-

sænkninger pga. de store regnmængder. Medarbejdeme på Home kirkegård har selv
påbegyndt opgaven med gravstedshækkene, men det går selvfølgelig ikke helt så
stærkl, når der ikke er forstærkning fra medarbejderne fra Varde kirkegård.

I øjeblikket bruges tiden på grandækning på alle kirkegårde. Der kommer derfor formen!
lig ikke til at ske ret meget mere omkring hækprojektet før efter nytår.

De gravstedshække, der ikke bliver udskiftet i 2016, bliver selvfølgelig klippet i begyn-
delsen af2016.
Du er velkommen til at kontakte kirkeværge Peder Enemark på mobilnr. 2288 4197 med

spørgsmål eller ønske om at se udviklingsplanen samt få information om de nye grav-

stedstyper, som er bleveVbliver lavet på Horne kirkegård,

Menighedsrådet

Tao til banko i Hornehallen hver torsdag 
'

Kl. 19.00 og støt lokalsamfundet

Bankoklubben

Julegaverno kobcr vl rclvtolgefg hos
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KRKETÅRNET

Menighedsrådets invitation på Torvedagen til at se Horne fra oven fra tårnet i Horne
Kirke med graver Kristen Krog som en god og engageret fortæller, blev en oplevelse for
de knap 100 som tog imod tilbuddet,
I 1726 kom kirkerne i Thorstrup, Horne, Hodde, Tishup og Ansager i Nørholm Gods eje,

fra 1742 i slægten Teilmanns eje, indtil Horne kirke overgik til selveje i 1917. Godsejerne
var gode til at vedligeholde kirkerne. I 1760 ombyggede godsejer Andreas Charles Teil-

mann Horne kirkes tårn. Leret til stenene blev gravet i en lergrav i Stundsig og brændt i

"Teglladen". (Lergraven kaldes i dag Abrahams Dam, men det er en anden historie.)
Samtidig blev der opsat en nystøbt kirkeklokke som bærer inskriptionen Andreas Char-
les Teilmann og årstallet 1760.

Tårnet er øverst, i lighed med de øvrige 4 kirker, prydet med en vindfløj med den Teil-
mannske Trane.

Kirkeklokken og tåmuret optog virkelig tåmvandrene, Ringning med kirkeklokken foregik
tidligere ved træk med en snor, men er i dag styret af et ur som er programmeret, så op-
og nedringning af solen foregår automatisk, Men ved andre tjenester i kirken som guds-

tjeneste, bryllup og begravelser bliver ringningen styret manuelt af Kristen Krog. Tårnu-
ret er en erindringsgave og i 1931 skænket af dansk amerikaneren Gregers Marius Lau-

ridsen, Port Angeles, Washington, Urværket er et lodur og et virkeligt flot stykke meka-
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nisk håndværk, lavet af Tårnursfabrikant chr. brnholm i vrensted. Det bærer nr. 217,
uret skaltrækkes op en gang ugenflig med et stort håndsving, og Kristen Krog fortæller,
at han virkelig skal have godt fat, når det tunge lod skal træklies op, urskiven bærer
udvendig initialerne GML og NL og årstallet 1931. NL står for Nellie Lauridsen, hun var
Gregers Lauridsens 2. kone efter at den første var død.
Gregers Marius Lauridsen var søn af Jensine og sognefoged Laurids pedersen, over
halvdelen af deres 12børn udvandrede til Amerikå. Dån yngste pige Laura Dusine vend-
te dog hjem igen og blev gift med mejeribestyrer Thomås lr,tao!ån, og btev forætdre til
Jensine og Laurids Kærgaard Madsen. 6 af Jensine og Laurids peueåens bøm menes
at være blevet i Amerika. sognearkivet i Horne har åe sidste 2 somre haft besøg af
slægtninge fra USA.
Gregers Marius Pedersen har opsat mindesten over sine forældre på gravstedet umid_
delbart vest for tårnet. Gregers Marius pedersen døde som 7g-årid i tl+o og på hans
egen gravsten i Amerika står på dansk: "Mo'er, jeg er træt, nu viljeg sove".

Kurt

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fredag

Søndag

22.11.15
29.11.15
06.1 2.1 5

13.12.15

2Ai2.15
24.12.15
25.12.15

26.12.15

27.12.15
01 .01 16

03.01 .1 6

kr, 09.00
kr. 10.30

kr. 09.00
kt. 10.30

lngen
kt 14 00
kl 10.30

kr. 09.00
lngen
kt. 10 30
kt. 09.00

i^,i-r-^@

;:'*M
2. juledag, Lars Bom Nielsen,

nytårsdag
helligtrekonger

ilf. 7526 4055
flf. 5223 0085
flf. 2288 41s7

Sognepræst Finn Pedersen, Thorshupvej 4g, Sig
Home Kirke - graver Kristen Krog
Kirkeværge Peder Enemark

JulcAaverno kober vl sctvlohelh hos
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AKTIVITETSKALEN DER 201 5/1 6

dec.

jan.

febr

marts

aug.

2111.2015
25.11.2015
26.11.2015

28.1 1 .201 5

28.1 1 .2015

06.12.2015

20.12.2015
19,01.2016

05.02,2016

06.02.2016
24,02.2016
28.02,2016
02.03.2016

20.08.2016

Julemarked.4H
Julemarked. Familie & Fritid

Generalforsamling. Horne ldrætsforening
Julemarked. Homelunds Venner
Orientering om Horne Erhvervspark

Loppemarked. Spejderne

Juleoptog
Besøg SE-domicil. Familie & Fritid

Generalforsamling, Jagtforeningen

Højskoledag, Menighedsrådet
Generalforsamling. Home Sogneforening

Badminton. Home mesterskaber
Salmesangsaften i Home Kirke

Torvedag

N}TNGE LINKS

www.home-vardq.d! Homes olficielle hjemmeside

lvww.hom+listrup-skolem€.dk Skolesamrnenslutningen Home - Tistrup

runr*,hsnp$oqnearkiv.dk Home Sognearkivs officielle hiemmeside

www.issuu.com/arkiv Home Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikalioner

arkivalbr oq billeder fra danske

REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7,6800 Varde, 11t.7522 0367, homeoosten@bbsvd,dk

Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074

Leil Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 7$26 0527 eller 2461 555$

Kurt VE Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

Nr.344
$to,f renest tffda$ dcn3o. jan
Omdeles scne$t derr 13. fe,b.

Nr,345
Stof senest lørdag den 5. mart$.
Omdeles sensst den 19, matts.
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Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

FETERI
Horne

P#rætePark
Medclokelor op til ca. 100 pcrs.

Llt6m?5ic02 t0

llekanlker
Anders K Jensen
Kob & $alg af bllar
$e bllaalg på prryw.alenoenbltpgdh
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Billå ri

Lån til Crn nye bil fra:

o

ind

5,L5 % i rente
4,2 iÅOP
Kig og hør rnere!

.Låneeksempel:

UCbetalirrg minimum 40 %. Hovedstoi kr. 2U6.710, variabel rentesats p.t. 3,15 % p.å., åflig el{ektrv renie p.t. 3,1 87 90,

]øbeticl 84 mdr., mdl. ycJelse kr 2.744,55. Samlet kreclitb,eløb kr. 200.000, ÅOp +,e oÅ og etableringsornkoslnrnger'*
kr. 6.710.

' Spec l ko,io r a' eraole ing:o,r'^oslniaqp : Sl lrersecprov sion. do^ur',a1tleby. sJmr opref lerse at eiero.rnreb.ev 'lll
kr. 1.000{normalpris: oprettelsesgebyr 2%af kr.?A6.71A= kr.4.134, dokuinentgeilyrkr: 1.000, etableringaf ejer'
påntebrev kr. 750, i alt kr. 5.884). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 7o af kr. 206.710 + kr. 1.660) kr.4.76A.
Pdarn.JVo oel" drdrio .lot.r^r;no k. gq!

Saerliqe vilkår; Krav om kasko{oIsikring. Tilbucl på bilforsikrina l"tos KØhstædernes Forsil(ring via Anclelskassen. Lånets
roberid arl ;enJe. :l biens aldei Flelku.lclF i AldAlskaS>en. Fc'rlcn faslsætles i ornold lil s,orreitcir a'utlbeialin3.
Billån, jubiiaeuin tilbycJes på de airgivne vilkår i anlecJning åf bankens 100 års jubilæum og er gældencie rncltrl vlderå.
Andelskassen lodleholder slg ret til at stoppe tjlbucldet uclen ycler I gere varse .

/å,Andelskassen
Otto Frellos Piads 4 . 6800 Varde
Telefon 87 99 56 70 .www.and€lskassen,dk

Andelskassen - en del al Danske Ande{skassers Eank A,/S



Horne ErhvervsPark

Her får du:
. Danmarks billigste lager- og kontorlejemål!
. Lagerhotel - kort eller lang tid - betal pr. palle
. Kantine, mødelokaler og andre fællesfaciliteter
. lnnovativt miljø med andre virksomheder
. Lave vækst og start-up omkostninger
. Mindre risiko og masser af vækstmuligheder

Kort sagt: Stordriftsfordele fra dag 6t!

500 m2 kontorer og 9.000 m2 loger- og produktionslokoler - klor til indflytning!
lværksætterpokker fro kun kr. L.995,- pr. måned inkl. internet, verme, el, m.m.

Flyt ind i 2075 os få en CRnfl9 flybbebil !

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund Aps
www.hepvarde.dk 6060 6642 hephorne@gmail.com



Horne ErhvervsPark
Erhvervsloka ler ud leies:
. 9.000 m2 lager og produktibn

500 m2 kontorlejemål!
Klar til indflytning!
Lagerhotel - kort eller lang tid
Danmarks billigste!!!
lværksætterpakker fra kun kr. 1.995,- lmd.

Vinteropbevaring:
. Campingvogn/Bil/Båd/Mc
. Depotrum/Hobbyrum
. Priser fra kun kr. 500,- pr. sæson

Kom oa hør mere om Horne ErhvervsPark:
Lørdag den 28. nov. - Stadionvej 76, Kantinen

9.3O Rundstykker og lEblemosb!
IO.OO Præsentabion af Hornc ErhvervsPark
lO.3O Rundvisning i bygningerne

Det er 6RAfl5 og for ALLE! Tilmeld dig gerne til hephorne@gmail.com

{ilsil-ffi

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund Aps

Stadionvej 15 - Horne - 5800 Varde
www.hepvarde.dk - 6050 6642 - hephorne@gmail.com

*DUSøR GIVESI Forudsaetter en lejekontrakt på min. 200 m2lager/produktion. 5 stk. dusører udloddes.


