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FASTELAVNSSTÆVNE PA HINDSIG RIDECENTER

Lørdag den 7/3 fra kl. 10-14 afholdte Hindsig Ridecenter fastelavnsstævne,

Hver enkelt rytter skulle lave et valgfrit program på en varighed af 6-7 min og herefter

var der tøndeslagning.
I stalden blev islænderhestene gjort klar til stævne. Der blev striglet og flette hår på

hestene. Hestene havde travlt med at undersøge vores mærkværdige påklædninger.

Hesten Kilja kunne i hved fald ikke dy sig for at gumle lidt i hawaii skørten. Kan en hest

kende sin rytter når hun ligner en smølf??

Efter en omgang hestepleje og styling så var alle klar til stævne. Der var præmier til

bedste rytter, hatte, og udklædning.

I Tønden var der æbler og gulerødder til hestene.

Stor tak til en meget energisk familie for en dejlig dag

Jeanette Simonsen
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ENT HUS

55 års forretningsjubilæum
80 års fødselsdag

I den anledning vil vi gerne invitere kunder,.familie og venner til nogle hyggelige timer
pa

HORNE KRO lørdag den 28 marts

hvor der vil blive serveret forfriskninger og lidt godt at spise fra kl. 11.30 -

Vi håber mange vil være med, både piger og drenge
hilsen Hanne oq John

55 ÅRS FORRETNINGSJUBILÆUM OG 80 ÅNS TøOSELSDAG

Den 28, marts fylder John 80 år og 1. april kan Hanne og John fejre 55 års
jubilæum med Horne Autoværksted.
At have samme forretning i 55 år er imponerende.
Hanne og John Borg Hansen overtog det næsten nye autoværksted i 1960. Benzinen

kostede dengang 64 øre pr. liter, og bilerne skulle smøres og have skiftet olie for hver

1.500 km. Så mens Hanne havde travlt med at fylde benzin på bilerne, havde John nok

at se til på værkstedet, som voksede stille og roligt.

Der har været mange svende og lærlinge ansat. På et tidspunkt var der 8 medarbejdere,

I 2000 lukkede benzinsalget, I dag passer de selv forretningen. Selv om John fylder 80

år er han stadig en særdeles aktiv mekaniker og bilforhandler.

Også musikken har Johns interesse. Som ung spillede han en sommer hver aften på

restaurant Langli i Hjerting, først da han nåede 50 års alderen stoppede han med at

spille til baller og fester. De sidste år spillede han sammen med fætteren Einar Christen-

sen.

I fritiden holder Hanne og John sig i form med tennis, svømning samt gå- og løbeture i

naturen.

0m livet og alderen siger John, at det er dejligt at have noget at stå op til hver dag og

fortsætter:Jeg gør mig ingen tanker om min alder, jeg lever livet, som jeg geme vil gøre

det og i den udstrækning jeg kan, og så må det være det. Jeg har indtil videre haft et

spændende og virksomt liv, og det håber jeg må fortsætte mange år endnu.

- Tillykke med jubilæet
Red.
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OPLYSNING!

Da vores mail har været udsat for et hacker angreb, har vi desværre set os nødsaget til

at få en ny mail adresse. Skriv venligst på denne adresse fremover:

henrietteoqhaise@gmail.com

Da vi i den forbindelse har mistet alt i mailboksen dvs. kontakter, grupper, mapper osv.,

vil vi bede jer om at sende en mail til os, så vi kan få jer ind i vores system igen. Dette

gælder både for Horne Aftenskole, landbrug og privat.

Så vedrører dette dig/jer i en af nævnte "kategorie/' så hjælp os venligst.
TAKHenriette og Hajse

MøDE OM FREMTIDENS KIRKEGARD

SøNDAG DEN 12. APRIL 2Ol5IHORNE KIRKE

I 2014 har vi fået udarbejdet en udviklingsplan for Horne kirkegård. Vi har for mange
gravpladser på kirkegården, hvorfor planen skal sikre, at vi får en pæn kirkegård med

færre gravpladser og mindre vedligeholdelse.

Det vil tage mange år alløre hele planen ud i livet, da dette først kan ske i takt med, at

gravsteder nedlægges efter fredningsperioden mm.

Søndag den 12. april 2015 efter gudstjenesten kl, 9.00 vil vi gerne præsentere udvik-

lingsplanen for alle interesserede. Det foregår i kirken.

Ved mødet er menighedsrådet vært ved kaffe med hjemmebagte boller.

NYT FRA KIR DEN

Som flere sikkert har bemærket, er der visne pletter i gravstedshækkene på kirkegår-
den. Andre kirkegårde har også problemer med, at gravstedshække af thuja viser i

pletter. Der er flere bud på, hvorfor det sker. Nogle anbefaler, at kirkegårdene anvender
taks i stedet for thuja.

Konklusionen er blevet, at der i første omgang plantes nye thuja i stedet for de vtsne
planter. Arbejdet påbegyndes i marts 2015 og fortsætter i efteråret 2015.

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senest onsdag den 1. april 2015

Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde, iochumsen@bbsyd.dk
Horne Soqneforeni
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LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Der afholdes landsindsamling søndag den 12. april

Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen.

Der er tilmelding senest den 9. april på 7526 0031

Vi mødes kl. 9.30 til orientering og en kop kaffe på Horne skole

Bessie

NYT FRA HORNE GYMNASTIK OG FITNESS

SMAGSPRøVE PA YOGA

Da vi gerne vil se om Yoga er noget, vi skal have med i vores holdtilbud til efteråret,

prøver vi 3 træninger i april måned. Kom og vær med

den 8., 15. o922. april 2015 kl. 18.30 til 19.30 i hallens mødelokale.

Medbring tæppe og vandflaske.

Træningerne skal i lighed med øvrige hold bookes via Sport Solution. Vi hjælper gerne.

Nuværende medlemmer med medlemskab til fitness med hold deltager for 0 kr. ellers

er prisen 120 kr. for de 3 gange. (Man kan også bruge klip fra klippekortet)

Evt. spørgsmål kan rettes til Horne Gymnastik og Fitness:

Lene Jensen: mail: lenebrianhansen@qmail.com - llt. 4025 4977

TRÆNING OG WELLNESS - KUN FOR KVINDER 15+

Udendørs træning i Vikingelunden følgende

mandage den 4., 1 1 ., 1 8. maj og 8. og 1 5. juni kl. 19.00 til 20.00

Træningen foregår primært udendørs, så påklædning efter vejret.

Der skal min. være 10 tilmeldt for at træningen gennemføres.

Denne aktivitet tilbyder vi gratis, men man skal være oprettet som medlem for at kunne

booke, så kontakt os i løbet af april måned for oprettelse enten i kontortid (se tavle i

hallen) eller mail: Lenebrianhansen@qmail.com - llf . 4025 4977

Træningerne skal i lighed med øvrige hold bookes via Sport Solution
HGF

Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag
Kl. 19.00 og støt lokalsamfundet

Banl<oklubben
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Og der er plads til mange flere, der vil prøve at være med. Der er tre måneders gratis
prøvetid. Køller kan lånes. Der er træning mandag og torsdag fra kl.13.30 til 16,30.

Kaffe, brød og kop medbringer i selv til træning.

Fra 1.maj er der som noget nyt træning onsdag aften fra 19 til 21.

Mandag den 6.april træning kl. 13.30, hvor nye spillere er velkomne til at prøve at

være med. Vi har kaffe og kage med. Kom for at få nogle prøvespil.

VEL MØDT

Med venlio hilsen

HJEMMEKAMPE FOR VETERANER FORAR 2015

HWTirsdag den 7. april
Mandag den 20. april

Mandag den 4. maj

Mandag den 1'1. maj

Mandag den 1 juni

kr 19.00

kr 19.00

kr. 19 00

kr. 19 00

kt. 19.00

Horne - Alslev
Horne - ØBllF9z
Horne - Varde

Horne - EFB

Horne - Ribe

Med venliq hilsen Gunnar Ditlevsen, holdleder

Sonolil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skaded.yrsbekæmpelse

og har maskiner til udlejning.
Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, bore-

maskiner, nedbrydnings- hammer og mere tit.
Se os på www.sanatit.dk

Ring og hør, hvad vi kan gØre for dig.
Mobil

Karl Brian
26209096 21820340
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FODBOLDTRÆNINGSSTART HORNE.TI SIG BOLDKLUB
ffi@ @

STRUP.

Hold/årqang Træninostidsounkter Træninossted Træninqsstart

U12 drenge
(årgang 2003)

Tirsdag og torsdag

Kr.17.15-18.30
Marts/apr: Tiskup
Ma1: Horne

Juni: Sio

31/3 2015

U11 drenge
(årgang 2004)

Mandag og onsdag

Kr.17.15-18.30
Marts og juni: Sig

April: Tistrup

Mai, Horne

23t3 2015

U10 drenge
(årgang 2005)

Mandag og torsdag

Kr. 17 30-19.00

Marts/apr: Tistrup
Maj: Horne

Juni, Sio

30/3 2015

U9 drenge/piger
(årgang 2006)

Mandag

Kt 17.30-18.30

Marts/apr Tistrup
Maj: Horne

Juni: Siq

30/3 2015

U8 drenge/piger
(årgang 2007)

Mandag
Kr.17.30-18.30

Marts/apr:Sig
Maj: Tistrup

Juni: Horne

30/3 2015

U7 drenge/piger
(årgang 2008)

Mandag

Kt.17.30-18.30
Marts/apr: Sig

Maj: Tistrup

Juni: Horne

30/3 201 5

U6 drenge/piger
(årgang 2009)

Mandag

Kr. 17.30-18.30

Marts/apr: Sig

Maj Tistrup

Junr: Horne

30/3 2015

Små Fødder

(årgang 2010 + 2011)

Mandag
Kr 17.30-18.15

Marts/apr: Sig

Maj: Tistrup

Juni: Horne

30/3 2015

åp
I
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a
u
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lrrndagervei tl4 . l.lornc . 68(X) Varde
Tlf. 75 25 02 35 . Mob.:23 84 98 2l

{,ffi
lN*.34o
istof senest lørdag den 9. m4t.
0mdeles senest den 23. maj.

l\[r. g4t
Stof senestløndagdcn r. rugust
Omdcler scnest den 14- augu$t
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UDFLUGT TIL T.KANTEN I JANDERUP

Tag med og oplev Danmarks største Amatør Teater
tirsdag den 28. april kl. 19.00

Familie og Fritid har arrangeret en tur til den vestjyske amatørscene 7-kanten i Jande-
rup.

Aftenen vil byde på:

r Fortælling om teaterets historie og rundvisning i de mange lokaler, som bl.a. rum-
mer en meget stor teatergarderobe

o 7-kantens "Underholdningsgruppe" i et musikalsk show med forskellig sang, sketchs
og morsomme historier. Der vil være noget for både ørerne og lattermusklerne

. Kaffe/te og kage. Du skal selv tage kaffe/te med. Vi sørger for kagen
Prisen for hele herligheden er 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest den 23. april, skal ske til Ruth Jensen 30 26 08 78 efter kl. 17.00.
eller iensen.eqehave@bbsyd.dk Pladserne fordeles efter "først til mølle". Vi ses.

Bestyrelsen, Familie oo Fritid

HORNE AFTENSKOLE

Jeg vil gerne på Aftenskolens vegne sige TAK til vores mangeårige underviser i Litte-ra-
tur Knud E. Jessen, Esbjerg. Knud E. har valgt at stoppe efter 12 år på "posten" og vil
blive både savnet og husket for alt det gode han har tilført holdet. Han sagde sidste
undervisningsdag at han, når han fremover læser en bog, vil tænke: "hvad ville han
eller hun have sagt til det netop læste". Mon ikke også det gælder modsat. Det er altid
vemodigt at sige farvel og især når vores undervisere udviser os den glæde, belæring
og trofasthed som udvises for kursister og Horne Aftenskole. Jeg vil ønske Knud E-.

held og lykke fremover.

I samme ombæring kan jeg oplyse, at en ny underviser er fundet, da Lars Bom, Tistrup
har sagt ja til jobbet. Det ser holdet og jeg frem til med gtæde. Hotdet får nyt tidspunkt,
nemlig tirsdage kl. 16-18. Ændringen kan måske åbne op for nye deltagere. Det vil
holdet se frem til.
Nyt program udsendes sidst på sommeren

På Horne Aftenskoles

PRÆMIEWHIST å?IN
lHornehallens mødelokate mandase kt 1e 30 ffiP €
uge 14 den 30-3-2015, uge 16 den'13-4-2015, uge 18 den27-4-20js, uge 20 den 115-
201 5

T
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TOUR DE PEDAL 2015

SnarT er det tid igen

til årets TOur de Pedal
-hUsk det er for ALLE

stoRe og små!

Vi cykler alle onsDage i maj
klokken nittEn fra P-pladsen ved stadion.

Der er mange Præmier undervejs
Det gældEer ikke om at komme først!
Det hanDler om motion & frisk luft

snak & herligt sAmvær.
Meget bilLigt - kun 2 kr. pr. gang.

Der cykles om onsdagen kl. 19.00 - startJlodtrækningskort kan købes fra kl. 18.45.

Mød op sammen med dine børn og tag dine naboer og bekendte med, så vi kan blive

rigtig mange cyklister i år.

Medbring gerne frugt og vand til pausen.

Vi cykler en passende tur - ca. 10-15 km afhængig af vejret med stop undervejs, hvor

vi besøger forskellige spændende steder og trækker lod om sponsorerede gevinster, og

i år vil der den sidste cykelaften blive udloddet en særlig stor gevinst!

Vi cykler følgende onsdage:

6 maj Vi besøger Saxofoni/Lisbeth Stig

13. maj Vi besøger "Farmors Univers"/Anette Stald

20. maj Vi besøger Mælkevejens Zoneterapi/Gunhild Lauridsen

27. ma1 Vi slutter af med hygge i Vikingelunden

TOUR DE PEDAL- udvalgel

Kristiansen - Hanne Burkarl - Linda Møller - Else Jochumsen

nffid:=

BAI-ANCE I KROP OG SJ'EL
Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing.

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184
v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne,6S00 Varde.

danmark
SYGEFORSIKRING

RÅB
Wb1 r'vø. l,tt"r1 *t i; htt". t.,4,b l
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FARMORS UNIVERS

Farmors Univers er navnet på en ny butik i Horne, som Anette Stald har åbnet. Butik-
ken ligger iden sydlige ende af Tonnesens tidligere bygning Højvangen 10, med ind-
gang fra vestsiden.

De store lokaler er fyldt med materialer som kan købes, garn, stoffer, gaveartikler, hob-
byting, smykker, mosaik, vin, chokolade og meget mere.

Anette Stald har opstillet borde og stole hvor folk uforpligtende kan komme og hygge sig
med strikketøjet, sy, brodere eller lave hobbyting. Materialerne kan købes, men der er
ingen købetvang. Og der vil være kaffe på kanden,

Anette tilbyder også sa/g af gavekurue med vin, chokolade og gaveartikler.
På sigt vil Anette også holde workshops, ligesom hun vil tilbyde salg over nettet.
Farmors UniverS har daglig åbningstid kl. 12,00 - 18.00, lørdage 10.00 -14.00. Butikken
vil som regel være åben omkring kl. 10.00, selv om der står 12.00 på døren, men vil man
ikke gå forgæves, kan man ringe først.
Tlf.: 3049 2368. Mailadresse: as@farmorsunivers.dk
Vi ønsker Anette og Home tillykke med den nye butik.

Red

10, Horne,6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag 12.00-18.00
Lørdag 10-14
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368, mail
as(å)f'armors u u i veis. d k

øSTERHERRED SENTOR LANDMÆND - PRQGRAM 2015

Torsdag
16. april

Besøg hos "Nygårds Afrika", Nr. Lydumvej 110

Vi mødes kl. 11. Først rundvisning på jagtmuseet. Kl. 12 frokost -

hjortebøf m. tilbehør, derefter kaffe med småkager samt jagtfilm.

filmelding til Jenny Nørtoft 7524 3126 / 2336 3998 senest 9. april

Pris 170 kr.

4.-8. mai 5 daqes tur til Holland
Onsdag
3. iuni

Sønderborg Revy

29. - 31. juli 3 dages tur til Nordsjælland
Bindende tilmelding til Jens Thorhauge, tlf. 4055 9152 senest '15. maj

Se proqram for turen i Horneposten ian/febr.

10 sløT voRE AlllloLGøRER - OCS|OTTEnOS



GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER

Der afholdes generalforsamling

på Hornelund mandag den 20. april-2015 kl, 19.00

Dagsorden ifølge vedtægten
Hornelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING
Har afholdt generalforsamling på Hornelund
Ellen'Damsgård omtalte året som et godt år med god tilslutning til vore møder, og vores

udflugt til Assens.

Til bestyrelsen var der valg af llse Harmsen og genvalg til Erik Sørensen og Hans

Thomsen
P.B.V. Hans Thomsen

HORNE PENSIONISTFORENING

Tur til Silkeborg den 15. juni 2015

Kl. 8.00 afgang fra Horne Kro.

Undervejs mod Silkeborg får vi kaffe og rundstykker.

Fra Silkeborg Havn sejler vi til Ludvigslyst og kører gennem Laven og Ry (forbi Gl. Ry

Kirke) til Himmelbjerget, hvor vi spiser vores madpakke.

Derefter Søby Brunkulslejre, hvor en guide vil fortælle os om området, inden vi kører

rundt i lejrene.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

Pris 450 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer.

Beløbet dækker buskørsel, kaffe og rundstykker, sejltur, madpakke, entr6 og guide på

museet, buskaffe og middagsmad ved hjemkomst.

Tilmelding senest 4. juni til:
Ellen Damsqård, tlf. 7526 0663 eller Erik Sørensen, tlf. 7526 0215

LOPPEMARKED

Til støtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe er der loppemarked den første

hver måned, fra kl. 9.00 - 12.00 på Hindsigvej 29.

Kom og gør en god handel og støt samtidig et godt formå|.

INDSAMLING AF EFFEKTER Med venlis hilsen Lopperne

lxt
søndag i

Thomas Sønderskov 2337 3756

Christina Sønderskov 4035 0295

Claus Holqaard 3134 0419

Poul H. Guldager 2368 8954
Trine Knudsen 2338 1781
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øRING - ''GIV EN

Arrangementet sidste forår var en stor succe$, så derfor vil vi gentage det - igen med

Oåt toimaf at få alle grøfte- kanter i Horne Sogn tømt for skrald og skidt, så alt ser pænt

ud til foråret og konfirmationen.

Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen

"spande", og hele arrangementet slutter al

regning.

Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd

onsdag den22' april kl. 16.30 - ca' 18

I alle dele af sognet er der fundet en person, der denne dag vil koordinere arbejdet, og

denne person vil kontakte nogle folk fra nabolaget. Hvis du ikke er blevet kontaktet,

men gerne vil hjælpe, så: Tøv ikke - meld jer og tilbyd jeres hjælpl Tilmelding til Keld

Jochumsen iochumsen@bbsvd.dk (tlf. 2562 26'14) senest lørdag den 18. april

i Horne, sorterer affaldet til de respektive

med en sodavand/øl på Sogneforeningens

Booxtruc AF GRTLL-HYTTEN I vIKINGELUNDEN

Man vil stadig kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive hængt kalender-

blade op i det lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan man skrive sine arrangemen-

ter (skriv navn og antal deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har plan-

lagt arrangementer på samme datoer.

tvtEttOetikal kraftigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv

om nogen har skrevet sig op til at afholde et arrangement. Det kan give andre mulighed

for at vælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinqe deml

Vi håber, at grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil

blive brugt flittigt. 
Horne

ITNN OU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING?

Hvis ikke vil vi hermed opfordre dig til at gøre det! Dit medlemskab vil støtte og styrke

alle de opgaver og tiltag, som Horne Sogneforening arbejder med - og du vil aktivt

være med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo.

Ådigt kontingent: Husstand (par) 200 kr.

Husstand (enlig) 100 kr.

Du kan indbetale i Horne Andelskasse reg. nr. 7725 - konto nr 5003616, betale kon-

tant til Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18 eller kontakte kasserer Lise Jeppesen på tlf.

7526 0266 eller på mail li@liseoqvalle.dk

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn
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TORVEDAG I HORNE
Lørdag den 15. august
Det er en dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en hel speci-
el chance for at gøre lidt reklame for deres område, og vi vil gerne opfordre alle til at

sætte deres eget præg på Torvedagen, og dermed være med til at gøre dagen ekstra
festlig.

Vi vil også gerne opfordre børn i alle aldre til at ha' en stand, hvor der vil være mulig-

hed for at sælge lidt af det gamle legetøj.

Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af hoppeborg og en klovn, der
laver sjove figurer med balloner.

Kom og vær med til at gøre Horne synlig, både for gamle Horneborgere, for tilflyttere,
og ikke mindst for kommende borgere.

Vi mødes kl. 9.00 midt på gaden til kaffe og rundstykker, får en sludder med gamle og

ny venner. Herefter kan der handles i alle boderne.

For at bestille en stadeplads kan du kontakte Lise Mogensen og Niels Brask Jensen på

ilt.2263 0278

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF.75221414

KORT FRA BYRADET

Bustransport
Busdriften eller mangel på samme er stadigvæk en udfordring i

vores område. Lige p.t. er det min indstilling, at der bør åbnes

mere op for den såkaldt "lukkede skolekørsel" samt arbejdes for
tværgående offentlig transport mellem Horne og Tistrup. Jeg vil

gerne have input fra berørte borgere på området.
Jeg håber at dette, sammen med klubtilbuddet for 4-6 klasse efter ferien, på sigt kan

afhjælpe de vanskeligheder, der har været i dette skoleår.

Flygtninge
Det forventes, at Varde kommer til at tage i omegnen af '130 flygtninge i 2015. Disse

kan ved familiesammenføringer senere vokse til måske 3-400 mennesker. Der kunne
være et perspektiv i at integrere disse i de mindre lokalsamfund til gavn for befolknings-
tallet. Et lokalt engagement kunne medvirke til at styrke integrationen. Udfordringen er
bl.a. relevante boliger og offentlig transport.

Leerbeck
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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

10 kr.

30 % rabat

15 kr.

26 kr.

7,95 kr.

12kr.

DAGLI' BRUGSEN INFORMERER

Der var stor tilslutning til Brugsens kundearrangement "Smag på Brugsen" onsdag den
4. marts tra 17-20. Kunderne strømmede til fra starten, hvor der både var smagsprøver
på bl.a. spegepølse - hamburgerryg - jordbær - druer - øl - vin - kager og skyr. Der
blev smagt og snakket, og der var en herlig summen af mange kunder i Brugsen. på et
tidspunkt var der ikke ledige pladser på p-pladsen, - selv kundevognene var ved at
slippe op.

Man fik jo i hele perioden 20 o/o rabal på sit indkøb denne dag, - så der blev fyldt varer i

kurve og vogne. De unge mennesker ved kasserne havde travlt med at betjene kun-
derne.

Tak for den store opbakning til arrangementet, - det er skønt, at der bliver bakket op om
arrangementet og om Brugsen. Flere kunder har foreslået, vi skal holde noget lignende
lidt oftere.

Der afholdes den årlige "lnfo-aften" på kroen, hvor der orienteres om årets gang
tirsdag den 5. maj 2015. (følg med på hjemmesiden/skærmen).
Ligeledes afholdes den årlige generalforsamling i vores forening Nr.Nebel Brugs.
forening torsdag den 16. april 2015. ( annonceres i Vesterhavsposten)

Vi ses i - Britta oq Linda

UDLEJNING AF KANOER v
Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM - Spej-
derne i Horne-Tistrup Gruppe.
Vi har I kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 personer.
Det koster 100 kr. pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.
For nærmere information og bestilling kontakt Thomas sønderskov, flf. 23 37 37 s6.
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Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.

ZMI@
Home - Gørdet med et smtrl...

Husk vi har åben
alle ugens dage fr"a

g .20

Dagli'Brugsen Horne, Hornetund 17, 6E00 Varde 7526 0144

HORNE SOGNEARKIV

Lige en nyhed for historieelskere
www,arkiv.dk er hjemmesiden som lige er kommet i luften. På hjemmesiden er der

næsten uanede mængder af arkivalier og billeder fra over 500 danske lokalarkiver.

Horne Sognearkiv er også med, men ikke med så mange arkivalier og billeder som

mange andre arkiver har. 700 er det blevet til, men flere vil følge.

I den forbindelse kunne det være skønt, hvis vore sognebeboere havde både aktuelle

og gamle billeder fra enhver begivenhed liggende. Alle begivenheder, både private,

men også kulturelle billeder fra sportsbegivenheder eller lignende og meget andet, er

velkomne for ikke at glemme nogen.

Billeder som understøttes af en fortælling er også kærkommen. Her tænker vi på livshi-

storier. Mange ældre har skrevet deres egen historie. Dem samler vi også på her på

Arkivet.

Så glæd os med et besøg på arkivet, Hornelund 27 1. sal.
Horne
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-A:-i
HoRNE JAGTFoRENING 2015-2016 ffirr
2o1s !ffi"
1214 Hjortebane iOksbølfra 13-16, ifællesskab med Thorstrup + grisebane med sa-

lonriffel

18t4 Feltskydning i militærets øvelsesterræn. (tidspunkt kommer senere til de tilmeld-

te)

25t 4 Kommunemesterskaber fl ugtskydning i Blaabjerg (arr. Kvong/Lunde jagtforening)

11/6 Flugtskydning, træningsaften iØlgod kl. 18-21. Afg, fra Horne Stadion kl. 17:45

18/6 Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, kl. 18-21. Afg. fra Horne Stadion kl. 17:45

1518 Torvedag. Sæt kryds i kalenderen -.det kan være vi får brug for hjælp til at sælge

fisk om fredagen

6/9 Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl.9-15. afgang fra Horne

Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig

5t12 Fællesjagt. Mødested hos Anders Jensen kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye jæ-

gere

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

2016

9/1 Rævejagt, Mødested: Horne Stadion kl. 9:25

512 Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00

612 Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for gule ærter

Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening.

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

Der vil være opslag i fodboldkassen ved Horne Brugs, hvor eventuelle ændringer til

aktiviteterne vil blive opslået, Ligeledes opfordrer vi alle til at holde øje med hjemmesi-

den www.hornesoqnsiaqtforening.dk

Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher.

Bestyrelsen:
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 6270 - car@bws.dk

Næstformand: Jørgen Østergaard - 52 15 92 10 - jorgen.ostergard@gmail.com

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

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

Best. medlem: PoulHansen - 20 30 37 73 - fruerlundl6@bbsyd.dk

Foreningens kontonummer.: reg. 7780 - konto: 1976349

flo*ae ICro G oile s els kab dnte delohole r.
HlrygeBg krosfrte og krohave.

W lcverer også ntd ud af huset

W ses hilwn Kircten & Kufi
TrE 7526(,{0tg

På Horne Kro - er maden altid go' Efiail:
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ffiux *"$rxgæn d$n"mkg#...

{ Skjern {*nnk hnr d* *n f*st rådgiver, s*tn
dr.r ring*r diilekt* tii, rrår dil har h*hr:v t*r
del" Hvl: du kunne ts*nke dig *tt prilve det",

så kontilkt nrigl

Ånetle f r.rss l{risten*ert

lif. qSlS': 1651

Markedspladsen 25

6800 Varde
Ttf. 75 22 47 00

varde@bdo.dk

ffikk_k
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SPORTSUGE2Ol5. UGE 23

Så skal vi igen ha' samlet hele byen, alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi

glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores

arrangementer, som de foregående år.

Grillen vil være tændt hele ugen, hvor der kan købes pølser/brød og kyllingespyd

m/salat og i teltet kan der købes toast og meget andet.

Teltet vil være opvarmet hele ugen.

Der vil hele ugen være to hoppepuder til afbenyftelse, 6n for større børn og 6n for de

mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at benytte hoppepuderne.

Programmet er næsten klart, der kan dog forekomme lidt ændringer, tilføjelser.

Søndag den 31. maj

Kt.9.30

Kr.10.30
Kt.14.30
Hele dagen:

Kl. 14.30

-ts{Iit
Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker serveret af Hor-

ne Hallens Cafeteria.

Gadefodbold - fri entrå

Rafleturnering

Gæt koden til skattekisten - løber indtil koden gættes

Tombola med mange fine sponsorgaver

Fiskedam

Mandag den 1. juni
Kl. 19.00 -20.00 Stafet bestående af en cyklist, en bolddribler og en løber.

8 hold fra hele Horne Sogn vil dyste i disse discipliner. Hvem bliver

mon vinderen af flest omgange og flest indsamlede sponsorater.

De 8 hold er i skrivende stund:

Horne By Øst: Søren Dahl;?

Horne By Vest: Pia Anthonsen;?

Horne Syd: Susanne Falck; Jeff Thygesen, Søren Thomsen?

Horne Vest: Jesper Howaldt;?

Horne Øst: Dennis; Betina, Nicolaj; Søren D.

Horne Nord,Bjerremose: Dorthe B.; Anton N;?

Horne Nord, Asp: Jørgen Søndergaard?

Horne Nord, Malle: Conny Hermansen?

Kunne du tænke dig, at deltage i dysten er du velkommen til at kontakte 6n af oven-

nævnte deltagere, da det jo ikke er sikkert at holdet er helt sat endnu.

Tirsdag den 2. juni
Kt. 9.00 Generationsdag

Vi glæder os til igen i år at byde dagplejerne, børnehaven, Hornelund

og ikke mindst børnenes bedsteforældre til generationsdag. Der vil

være fællessang og optræden i teltet.

Børnedag.

Forskellige foreninger vil være på pladsen med diverse aktiviteter,

bl.a. Spejderne og 4H.
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Kl. 16.00 Underholdning med Peter Nørgaard, kendt fra TV udsendelsen
"Danmark har talent" hvor han nåede helt frem til finalen.
Peter har mange talenter indenfor bugtaleri, sang/musik, trylleri og fis
og ballade - så der er lagt op til en forrygende eftermiddag.

Kl. 18,30-22.00 Sodavandsdiskotek og hygge i teltet med DJ Kristensen

En hyggeaften forde unge fra 5 kl. og opefter. DJ Kristensen vil

sørge for lidt festlige indslag.

Vi gør opmærksom på, at der IKKE sælges øl i teltet denne dag/aften

Onsdag den 3. juni
Kl. 18,00 Grillaften, hvor Hanse og Rene Guldager vil stå ved grillen.

, Der er plads til 200 personer, så det er først til mølle orinciooet.
K1.19.15 Special banko - Der fortælles en historie, hvor tallene fra 1-90 oprå-

bes og tallene skal krydses af på bankopladen.
Der er gevinster til 1. række, 2 rækker og fuld plade.

Kl. 20,00 - 23.00 Ole Gas spiller Kim Larsen numre

Tilmelding på sportsuqe@qmail.com eller på tavlen i teltet i uge 23.

Torsdag den 5. juni
Kl. 8.15 ldrætsdag for Horne Skole, hvor der vil blive dystet i forskellige disci-

pliner.

En hyggelig dag for Hornes skolebørn, hvor der i pausen vil blive
serveret en sportsbolle og vand

Fredag den 5. juni

Kl. 13.00 Byvandring ledet af Keld Jochumsen
Kl. 15.00 Bilorientedngsløb med plads til maks. 30 biler.

Et sjovt bilorienteringsløb for hele familien med små opgaver undervejs. Man kan sknve
sig på til et bestemt tidspunkt for start, da der startes med 4 min. intervaller

Kl. 19,30 Vinderen af årets bilorienteringsløb kåres.

Lørdag den 6. juni 
"K|.15.00- Argangsfodbold
Fodboldudvalget har igen i år lavet et stort forarbejde for at få så
mange gamle Horne årgange samlet til en fodbolddyst.

Kl. 18.00 - 02.00 Fest i teltet
Menuen leveres af Horne Kro.

Musikken leveres af DJ Poul Horsbøl
Poul er klar med en frisk bemærkninger, og med mere end 1.200
numre i boksen, skulle der være mulighed for musik for enhver
smag.

Tilmelding på sportsuqe@qmail.com eller på tavlen i teltet i uge 23.

Vi håber at arrangementerne vil tiltrække jeres opmærksomhed, så vi kan få en festlig
uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Horne. Har I spørgsmål eller andet kan
I skrive tilos på: sportsuge@gmail com

Sportsugeudvalget: Lotte, Anette, Kurtog Hanne 19
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TDC ERHVERV BLIVER TIL KLC ERHVERV

lndehaver Jan Hauge tror på den lokale forankring og ville derfor ikke lukke butik.
ken på Ribevej, selvom TDC opsagde samarbejdet for at centralisere,

12 tidligere TDC Erhverv Center - butikker er gået sammen i et nyt kædesamarbejde,
der får navnet KLC Erhverv. En af dem er den lokale butik på Ribevej 35 i Varde.
Det fortæller indehaver Jan Hauge, der siden 2004 har ejet TDC Erhvervscenter i Varde,
som altså fra 1. marts hedder KLC Erhverv.
- Det er ikke nogen hemmelighed, at TDC opsagde samarbejdet med en række af de
lokale butikker, og at det fik nogle til at forudsige vores snarlige lukning.
- Men vi mener, at der er et stærkt, lokalt grundlag for at drive telebutikker. Vi synes, det
er en dårlig idd at cenhalisere alting.

Der er 9 ansatte hos KLC Erhverv i Varde.
- Alle 12 butikker i samarbejdet har både fysiske butikker og kørende konsulenter.
- Det betyder, at vi kan tilbyde en høj servicegrad i lokalområdet.

Frit valg på telefoni og lT
Jan Hauge var egentlig glad for Partner skabet med TDC.
- Men jeg må sige, at det koncept, vi nu får mulighed for at tilbyde kunderne, er endnu
flere løsninger,

KLC Erhverv har for eksempel indgået aftaler med flere forskellige teleoperatører, som
er nogle af landets største.
- På grund af en konkurrenceklausul kan jeg endnu ikke sige hvilke.
- Men jeg opfatter det som en stor fordel at kunne tilbyde kunderne præcis den løsning,
de ønsker uden at være bundet til en bestemt operatør.
På samme måde har KLC Erhverv aftaler på plads med flere store lP{elefoniselskaber,
så man kan tilbyde hosted telefoni fra forskellige udbydere.
KLC Erhverv vil altså være det lokale teleselskab, hvor kunderne kan gå hen og få hjælp
til at finde den bedste løsning uanset deres operatør-præferencer,
KLC Erhverv har desuden indgået en aftale med Atea, som er en af Danmarks største
på lT-området.
- Det er en betydelig styrkelse af vores kompetencer, og vi kommer til at kunne hjælpe
kunderne endnu mere med indkøb af udstyr til computere og print end tidligere

Million-omsætning i kæden
Foreløbig er 12 butikker med i KLC Erhverv, selvom flere har ytret interesse i at komme
med idet nye samarbejde.
- Det er planen, at vi beholder vores nuværende størrelse i 2015. Men vi kommer for-
mentlig til at vokse de kommende år. Måske bliver det organisk vækst med opstart at
nye butikker, måske bliver det med opkøb af butikker inden for branchen, siger kædedi-
rektør Keld Scheel.
Der er omkring 150 ansatte i den nye kæde, der fra begyndelsen har en samlet omsæl
ning på 150 - 200 millioner kroner,

ln(Lc
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- Vi får en langt større indkøbs-muskel, end vi har været vant til. Det gør os også konkur-
rencedygtige på prisen til fordel for kunderne.

Kundegrundlaget er erhverv samt offentlige og halvoffentlige myndigheder.

FAKTA- KLC Erhverv
KLC Erhverv - KLC står for KommunikationløsningsCenter - har butikker fordelt over
hele landet: Hjørring, Aalborg, Randers, Thisted, Silkeborg, Holstebro, Varde, Vejle,
Horsens, Brøndby, København, Lyngby

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

lndehaver Jan Hauge Hansen, KLC Erhverv Varde, ihh@klcerhverv.dk, 4040 4034
Se ny annonce side 2
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N.Nm"u.mm $ w$ilm",tqn

eksisterende og
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HGF BERETNTNG FEBRUAR 2015 -",€f",

Så blev det atter tid til at se tilbage på et udfordrende år i det frivillige foreningsarbejde.

Tilbageblik siden sidste års generalforsamling:

lgen havde vi en rigtig dejlig afslutning med vores traditionelle opvisning i hallen med

deltagelse af egne og gæstehold. Tror roligt at vi kan sige, at de aktive og publikum

nyder denne aften i fulde drag. Vi får hvert år fra gæsteholdene at vide, at Horne er et

fantastisk sted at lave opvisning.

Aktiviteten ACT løb igen af stablen i for- og eftersommer. Deltagerne der kun var af

kvindelig islæt mødte trofaste op.

I forsommeren 2014 stod det klart at gymnastikken nu ville få mulighed for at rykke træ-

ningstimer og alle redskaber og rekvisitter i hallen. Samtidig blev vi tilbudt at overtage

Fitness-delen herunder holdtræninger og spinning fra Horne ldrætspark. Det sagde vi, ja

tak til, da der samtidig blev efterspurgt flere holdtræningsmuligheder. I løbet af somme-

ren fik vi styr på hvilke hold, instruktører og træningstider. Som sædvanligt et puslespil.

I forbindelse med beslutningen om at overtage fitness-delen besluttede vi også at inve-

stere i bookingsystemet Sport Solution, hvor medlemmerne kan booke sig ind på hold og

på sigt selv købe medlemskaber. Det tog så det meste af efteråret at få op at køre. Det

bliver rigtig godt fremadrettet, da vi også kan sende meddelelser ud via mail eller sms til

medlemmerne.

I slutningen af september begyndte holdene som sædvanligt, og vi var meget spændte

på, hvordan især børnene syntes om at være i hallen, da det er et stort rum. Det er en

fornøjelse at se, hvordan de nyder de rummelige forhold og det er rigtig dejligt, at der nu

er så meget aktivitet i hallen. Det er en fornøjelse at møde så mange brugere og foræl-

dre i og omkring hallen. Vi er stolte over, at vi kan bevare antallet af gymnaster og end-

da har en lille stigning på nogle hold i år, hvor børnetallet er faldende. Vi håber, at der i

2015 bliver plads til to rækker storke på skolens gavl,

lnden jul havde vi de fleste medlemmer oprettet i det nye system. Vi opretter og overflyt-

ter stadig nye medlemmer, og der er plads til mange flere.

lndtil videre er det gået fint med at finde instruktører til både børnehold og holdtræninger

i fitness-delen. Det ligger os meget på sinde, at vi gør meget ud af at pleje vore instruk-

tører. I forbindelse med sammenlægningen fik de alle en T-shirt, så de er synlige og vi

sender dem meget gerne på kursus, så vi kan få nyt input. I maj måned skal vi som

afslutning alle til Esbjerg og se Verdensholdets opvisning ORBITA.

Alt i alt har det seneste været året med mange nye tiltag og vi befinder os i en tid med

stadig udvikling.

Vi sætter stor pris på det gode samarbejde med Sogneforeningen omkring hjemmeside

og skærmen ved Brugsen. Vi er rigtig glade for, at vi hurtigt kan få spredt budskab om

arrangementer og tiltag.

Vi har også samarbejde med andre foreninger i Horne Sogn omkring høstfest og juleaf-

slutning, og det fungerer meget fint med at foreningerne hver i sær har en repræsentant

siddende i det arrangerende udvalg. Til begge arrangementer kan der dog ønskes flere
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deltagere.

Fremtiden:

Sidste år var vort ønske at flytte vore aktiviteter i hallen og det kan vi nu krydse af. Vi har
stadig også et ønske om, at der på sigt vil blive mulighed for at hallen kan deles med en

flytbar væg og et større spinningslokale.

Vi har lige haft instruktørerne samlet, hvor vi også har snakket den kommende sæson.

Hvilke hold kan og vil vi udbyde. Vi er nødt til at følge med efterspørgslen. Vi er åbne
overfor nye tiltag, og tager gerne imod forslag til nye holdtræninger/aktiviteter. Vi arbej-
der på at lave en Event iforbindelse med vores sæsonopstart omkring 1. september.
Eventen er endnu kun i spireniveauet, men vi tænker lidt bredt sundhed og bevægelse.
KÆMPE TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år, hvor vi har
haft mange udfordnnger. Jeg nyder det gode samarbejde med jer og glæder mig til end-
nu et år.

En stor TAK til alle vore ledere/hjælpeledere for jeres store arbejde, som er til glæde for

alle vore aktive medlemmer. I yder en helt fantastisk indsats, som vi sætter stor pris på.

Selvfølgelig skal der også rettes en TAK til alle jer aktrve, som hver vinter møder til gym-

nastik, forskellige holdtræninger, så som Zumba, Funktionel Træning, spinning, Circle
træning og i fitnesslokalet.

TAK til Anette Schmidt for det store arbejde, som du har lagt og stadig lægger i at få styr
på holdtræningsmulighederne.
KÆMPE TAK til Thorkil for den store hjælp du yder i dagligdagen for at få det til at fun-
gere. TAK til Else Marie og Lisbeth for jeres gode service. TAK til Ulla Lindvig for dit

store engagement ijuletræsudvalget, som du nu overlader til nye kræfter.

TAK til Marcus pedel på skolen, som vi også har haft et godt samarbejde med.

Næste arrangement er vores lokalopvisning lørdag den 21. marts, hvor vr glæder os til at

se både de aktive og publikum.

HGF/Lene Jensen

På valg til bestyrelsen var:

Trine Gram, Hanne Burkarl og Lene Jensen. Alle modtog genvalg.

Bestyrelsen havde indsendt forslag om at Horne Gymnastikforening (HGF) ændrer navn

til Horne Gymnastik og Fitness (stadig HGF). Forslaget blev vedtaget.

4H PROGRAM 2015

1. april Hestehold starter
1. april SPIRE og TRÆHOLD starter på Dejgårdvej 12

30. maj UDFLUGT
19. juni DøGNFLUEN
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BERETNING FOR HORNE SOGNEFORENING 2014

Aret 2014 har været et godt og aktivt år for Horne Sogneforening. Bestyrelsen har lavet
et kæmpe arbejde, som jeg gerne her vil komplimentere for. Bestyrelsen konstituerede
sig efter sidste generalforsamling med undertegnede som formand, Kurt Burkarl som
næstformand, Lise Jeppesen som kasserer, Else Jochumsen som sekretær. Aksel Han-

sen, Leif Damsgaard og Poul Henning Guldager som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
JydskeVestkysten har over en lang periode bragt en del artikler om vanskelighedeme
ved at optage lån udenfor de større byer. Omtalen har også givet en vis politisk op-

mærksomhed, men om der på længere sigt vil ske en ændring, kan jeg godt betvivle.
Det er imponerende at se, at det kan være vanskeligt, at låne penge til huskøb, med de

lave priser, vi for eksempel har i Horne.

Når der rasles med skolenedlæggelse, er folk meget hurtige til at reagere, men en nylig

undersøgelse, der var omtalt i avisen viste, at det der betød mest for et landsbysogn er
dagligvarebutikken, hvor folk mødes. lkke bare for at hente mel, men også den sociale
funktion dagligvarebutikken har, det er her man mødes. Når vi ikke længere har børn i

skolen, så er det klart, at det er svært at følge med i, hvad der sker. Butikken derimod vil

blive ved med at betyde meget for os. Vi var heldige, da Super Brugsen i Nr. Nebel over-
tog vores butik, - ellers havde vi ingen butik haft idag.
Det er med beklagelse vi har konstateret at Boumatic flytter ud af kommunen. Vi har
fået kritik for, at vi ikke har forhindret det. Vi ved at kommunen med borgmesteren i spid-
sen har arbejdet for, at man kunne finde en løsning i Varde kommune, Det blev desvær-
re ikke tilfældet.

Vikingelunden er en af foreningens vigtigste opgaver. I 2014 har vi fortsat udtyndingen i

beplantningen, i2015 harvilaveten aftale med Søren Dahlog Alf Jeppesen om atfæl-
de nogle afmærkede træer. Annie Schroder har mærket træerne af, og hun har en plan

til de kommende år. Giv en hånd til dit nærområde var lørdag den 6/9 henlagt til Vikinge-

lunden, hvor vi var 20 til at rydde op efter fældningerne. Toiletbygningen fungerer fint,

Aksel holder øje med huset, og det er heller ikke vanskeligt at få rengønngen klaret på

frivillig basis, tak for det. Græsslåningen foretages også med passende mellemrum. I

2014 har vi fået kastanje-runddelen slået, hvilket har været et fint tiltag. Jeg har set flere,

der har spillet rundbold på arealet. Bålhytten bruges stadig flittigt, og kalenderen i hytten

klarer bookningen. Som noget nyt benyttede Sportsugen Vikingelunden til et meget

vellykket MTB-løb. Søen i Vikingelunden har en meget stor rekreativ værdi, men den

giver os visse problemer. Hvordan holder vi vand nok i søen, hvordan får vi avet be-

plantningen? Der bliver noget at tænke over i 20151

Et af de nye tiltag i2013 var: "Giv en hånd til dit nærområde", og det blev fortsat i

2014. Overskriften var: "Forårsrengøring - gør sognet rent og pænt til konfirmationen!

Hver vej eller område havde en formand, der skulle samle et hold opryddere. Det op-

samlede affald blev sorteret i Horne på Super Miljø stationen og derefter smidt i de re-
spektive containere.
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Vi kunne igen i 2014 glæde os over den nye julebelysning. lngen andre steder har man
julebelysning i "forstæderne", som vi har. Det er festligt med julelys i såvel Stundsig,
Bjerremose og Asp. Julepyntningen i Horne og især omkring torvet var også flot. Aksel
skal have meget ros for at være hurtig til at rykke ud, når der er problemer med pærer

eller hele stjerner, der har fået for meget vand.

lnfoskærmen ved Brugsen har nu kørt i 2 sæsoner. De foreninger, der har betalt for at
benytte skærmen er Sogneforeningen, Støtteforeningen, HlF, HGF, Spejderne, Pensio-
nistforeningen, 4-H, Familie og Fritid + Menighedsrådet.

Øvrige foreninger kan i begrænset omfang få adgang til at orientere om arrangementer i

Home Sogn. Der er stadig mulighed for flere foreninger til at købe sig ind i infoskærmens
ejerkrdds.

Torvedag arrangeres af Torvedagsudvalget, der er et selvsupplerende udvalg under
Sogneforeningen, derfor aflægger Lise også Torvedagsudvalgets regnskab senere.
Torvedagen har den form og størrelse, der passer til Home, en hyggelig formiddag.

Højtalermæssigt havde udvalget sørget for en klar forbedring, hvilket også var nødven-

digt. Sogneforeningen var repræsenteret på torvedagen, hvor vi fik folk til at melde sig til

anangementet: Giv en hånd til dit nærområde den 6/9. Æblepressedage '1.+2.okt blev

omtalt. Ligeledes forsøgte vi at slå et slag for billige byggegrunde på Lundagervej.

Torvedagen finansieres af indtægter fra jerncontaineren, overskud fra præmiewhist og

Niels Øllgaards imponerende indtægter går til torvedagen. I år bidrog han med 36,708

kr. Jerncontaineren gav 18.000 kr.

Et nyt og virkelig sjovt tiltag i 2014 var æblepressedagene den 1. og 2. oktober. Vi

havde lejet pressemateriellet i Ølgod og stillede udstyret op på Krosvinget 6. Der kunne
sagtens have været flere "kunder", men det var tydeligt for sent på året pga. den tidlige
høst. Vi har mod på at gentage arrangementet, men venter med at fastsætte en dato til
efter sommerferien.

Lise og Peter har været meget aktive med Velkomstpakken og Storken. Velkomstpak-
ken har været uddelt 29 gange og storken '12 gange i det forløbne år. Det er en dejlig
tradition, som I har fået op at stå igen. Som noget nyt i år, har vi fået hængt storke op på
skolens vestgavl, når der var kommet en ny lille borger til verden her i sognet. Leif har
lavet de søde storke, som der blev brugt 12 af i 2014. Måske for at ride med på storke-
succesen havde vi også en bod til babybasaren i hallen, Basaren var en succes, men
vores deltagelse bliver en engangsforestilling!

Snerydningsordningen er stadig et tilbud til vore medlemmer og andre! Der er 218
'mulige betalere i Horne og kun 40 holder sig udenfor af forskellige grunde, tallet er kon-
stant fra år til år.

Fortsættes .......
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Medlemstallet har ikke i mange år været tilfredsstillende. Men 303 ud af 500 husstande
er medlemmer, hvilket svarer til 60,6%, Sidste år var tallet 52,7o/o, altså en pæn frem-
gang. Tallet dækker over 264, der betaler direkte, 29 medlemskaber via velkomstpakken

og 10 der betaler via snerydningen. Betaling i Brugsen benyttes af 50.

Juletræsfesten blev flyttet fra en fredag aften til søndag over middag. 0m det var flyt-
ningen af tidspunktet eller at Myretuen ikke gik Luciaoptog, skal jeg ikke kloge i, men der
var for få deltagere. Udvalget skal efterfølgende have evalueret på arrangementet, så
lad os se, hvad der skal ske fremover. Juleoptog med Varde Garden blev afuiklet efter
juletræsfesten og her var deltagelsen tilfredsstillende. Uddeling af slikposer er en gam-
mel tradition, der selv kan få unge fædre til at gå med i slikposekøenl Dagli' Brugsens
uddeling af nissehuer blev foretaget af julemanden ved juletræsfesten.

Sct. Hans fest arrangeres af Sogneforeningen i samarbejde med spejderne. Spejderne
sørger for Sct. Hans bålet og de små bål til snobrød. Vi sørger for, at grillen er tændt, og
at der kommer en båltaler. I år var det vores brugsuddeler Martin Hansen, der holdt en
rigtig fin tale. Som noget nyt havde vi opstillet højtalere, hvilket ikke bliver sidste gang.
SFO-Myretuen havde lavet heksen. Tak for det.

Sogneforeningen er med i Høstfestudvalget. Anangementet trænger til lidt flere deltage-
re. Mon ikke vi, der bor oppe i byen, skulle til at bakke kraftigere op om festen, Det er en
oplagt, at vi rundt omkring i gaderne bliver enige om at støtte.

På initiativ af Dorte Beider, Leif Sønderskov og jeg blev der afholdt et borgermøde på
kroen onsdag den 3/12 om Blomstrende landsby. 50 var mødt frem for at høre om
prolektet og det indledende arbejde. Der var en god energi på mødet, og ca. 15 gav
tilsagn om at arbejde videre med projektet, der skal være med til at beskrive hvilke res-
sourcer og muligheder, der er i Horne Sogn. Ved at klikke ind på vores hjemmeside skal
man kunne fomemme smagen af Horne. Arbejdet forventes færdiggjort inden sommerfe-
rien.

På opfordring fra et medlem afholdt vi et møde i hallens mødelokale om Nabohjælp den
19/5. Ca. 25 var mødt frem for at høre, hvad politiet kunne fortælle om, hvad man selv
kan gøre for at forebygge uønsket besøg. Om mødet efterfølgende har ført til opretlelse
af nabohjælpsgrupper rundt i sognet, ved jeg ikke.

PR. Vi har fra Sogneforeningens side været meget opmærksom på, at omtale vore ar-
rangementer og tifiag via diverse medier. lnfoskærmen i Brugsen er oplagt, den ses af
mange beboere, Hornes hjemmeside: www.horne-varde.dk, der økonomisk betales af
Sogneforeningen, har fået nye redaktører. Simon og Anders Burkarl har ved årsskiftet
overtaget arbejdet. Der har været afholdt et møde foreningerne imellem, hvor brødrene
redegjorde for deres tanker. Det er nu meningen, at langt flere skal skrive direkte på
hjemmesiden, således vi undgår flaskehalse. Gå ind og kik på siden og giv jeres mening

26 STøT VORE AIINOOICORER. DE STøTTER OS



til kende, Resultatet skulle gerne blive en mere levende og aktuel hjemmeside for Horne.
Det er også planen, at infoskærmen og hjemme-siden skal spille sammen. Horne-
Posten er stadig vores vigtigste medie, især til den ældre del af sognets beboere. sog-
neforeningeniar valgt at støtte redaktionen med 1000 kr. om året.. Tistrup News harii
brugt i nogle år, og der laves et udmærket arbejde, når vi beder peder om at komme. Vi
er på formandsmødet blevet enige om, at de der bestiller besøg også betaler.

Home er repræsenteret i Udviklingsrådet HHST ved Anton Nielsen og per Jespers-
gaard, der gør et stort arbejde. Valget til udviklingsrådet foregår på foråningernes for-
mandsmøder, som udviklingsrådet tager initiativ til. De 2 årlige formandsmødlr har stor
værdi for forståelsen foreningerne imellem, fremover vil referatet fra møderne blive of-
fentliggjort på Hornes hjemmeside, så interesserede kan følge med.

Fonden til forskønnelse af Horne Sogn. Kurt Vig har skrevet en lille fin artikel i Horne
Posten om Jensine og Kristian Thøstesen. I den forbindelse skal det nævnes, at det var
forhenværende brugsuddeler Aksel Pedersen, der sørgede for, at pengene blev placeret
i en fond, der kunne bruges til forskønnelse af Horne Sogn. Renterne skal så hvert år
bruges efter ansøgning, I år er der givet penge til: Horne sogneforening, Guldgruben
(Bømehaven Regnbuens støttegruppe), Horne ldrætspark og Horne Jagtforening. I alt
70.081 kr

Vi har fået en del støtte i løbet af året. Andelskassen har støttet foreningen med mor-
genkaffe til torvedagen. Ligeledes har de betalt kaffen til generalforsamlingen de sidste
år. Vi er glade for det gode samarbejde.

støtteforeningen giver årligt et fast beløb til sogneforeningen, Der ud over har vi mu-
lighed for at søge om hjælp til særlige udgifter. Det er vigtigt, at have gode støtter i bag-
hånden.

Til slut vil jeg takke alle de frivillige, der holder grønne områder i og omkring byen. Ar-
bejdet iVikingelunden og på Vikingestien, opsætning og nedtagning af julebelysning og
deltagelse ved giv en hånd til dit nærområde. Tak for indsatsen,
Til sidst en ekstra tak til bestyrelsen for godt arbejde og en fri tone,

Keld Jochumsen
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Keld Jochumsen
Næstformand: Kurt Burkarl
Kasserer: Lise Jeppesen
Sekretær: Else Jochumsen
Medlemmer: Aksel Hansen, Leif Damsqaard oq poul Guld
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HORNE MESTERSKABERNE 2015

Dette års Horne mesterskaber ibadminton blev afholdt søndag den B. marts 2015 i

Horne Hallen. Der var i alt '16 ungdomsspiller i alderen ug - u13 der deltog og 5 herre
doubler.

Dette års vindere blev:

,sri
ir,: ri
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U9 single
1 Lasse Jessen (th. i billedet), 2 Ditte Damgaard (midt i) og 3 Julie Jørgensen (tv.)

U11 single
1 Lærke Olesen (th.), 2 Elias Poulsen (midt i), 3 Magnus Mortensen (tv.)
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U13 single
1 Caroline Nielsen (th.), 2 Martin Andersen (midt i), 3 Natali Symons (tv.)

Herre double
1 Jens Hansen/Peter Jeppesen
2 Michael Albertsen/Arne Albertsen

Dette var afslutning på denne sæson 14115 - vi ser frem til at se jer igen, når sæsonen
starter i slutningen af september 2015

Horne Badmintonudvalg
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FEJENDE FLOT GYMNASTIKOPVISNING I HORNE

Horne gymnastik og Fitness gymnastikopvisning i Hornehallen lørdag aften blev et til-
løbssgkke. Og de mange tilskuere så rigtig flot gymnastik af de 4 lokale børnehold, plus

et dansehold, Tistrup (og Horne) motionsmænd, VIP damerne fra Varde, DGI Sydvest

minijunior, Powertumbling fra Outrup samt Agerskov Ungdomsskole.

Børneholdene var Lopperne under ledelse af Anita Richardy, Monika Kobberholm,

Agnethe Bejder og Simone Dunkel. Forældre/Barn med lederne Rikke Dammark og

Lene Møller Pedersen. Funky Kids, ledet af Anne Marie Nielsen, Lone Harmsen, Opel,

Diane Kristiansen, Andreas Nissen og Rene Knudsen. Store piger med lederne Ditte

Hedegård Jessen, Maj Christiansen og Malene Krog. Samt et dansehold ledet af Marie

og Laura Schmidt.

Det var dejligt at se så mange børn, som tydelig havde glædet sig til at vise forældre og

bedsteforældre, hvad de havde lært. De blev da også belønnet med fortjente klapsalver.

Kan man fastholde deres interesse, lover det godt for fremtiden.

Gæsteholdene var DGI Sydvest Minijunior 10 - 14 år, Gymnasteme har været samlet

7 søndage, og det er utrolig, hvad de havde lært disse søndage. Holdet havde 4 piger

fra Horne med. Powertumpling holdet fra Outrup er jo næsten stamgæster til gyitina-

stikopvisningen. Holdet har vundet en række DM medaljer og har springere nidd rpå

landsholdene. Der er tempo og fart, deres spring er betagende. Og så er det altid en

oplevelse at se et stort efterskolehold som fylder hele gulvet, i år Agerskov Ungdoms-
skole, som viste frisk gymnastik og flotte spring. Holdet havde 2 piger fra Horne med.

Og så var der V|P-damerne fra Varde (Varde lnteressante Piger), også her med damer
fra Horne på holdet. Holdet blev ledet af lnger Marie Ditlevsen, som har fået sine første
gymnastikoplevelser som barn i Horne. lnger Marie er en særdeles dygtig leder, hvilket

iskinnede igennem på holdet - de havde en fællesserie med Tistrup Motionsmænd -

inden mændene overtog gulvet under ledelse af Svend Axelgård. Holdet lavede en fin
opvisning, hvor lemmerne blev både rørt og strakt. Sejt, som 6n sagde. Holdets gen-

,nemsnitsalder er 67 år.

itrliOt pa aftenen blev alle ledere kaldt på gulvet, hvor de blev hyldet for deres arbejde, og

ihvor de fik overrakt en lille gave sammen med en billet til Verdensholdets opvisning i

'Esbjerg.
Opvisningerne blev afviklet i kvikt tempo. Stor ros til arrangørerne.
Og så hørte jeg flere af gæsteholdene sige, at Horne havde et godt og medlevende
publikum' En storgymnastikaften i Horne' 

F-n tirskuer
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VIKINGEGULD - FARVER . øKONOMI Sr?it{*tr{i
I november 2014 blev Horne omtalt i hele landet gennem de landsdækkende medier,
aviser, radio og TV pga. af fundet af det enestående bæltespænde i guld samt et antal
sølvmønter i Hornelund. For 1000 år siden var Horne også kendt i hele landet. I Horne-

lund har boet en stormandsslægt tæt på kongemagten. De enestående guldsmykker er
blevet båret af en stormands kone. For at yde guldfundet og de enestående smykker

fuld retfærdighed, valgte vi at bringe guldsmykkerne i farver i Horneposten.

Det er efterfølgende blevet foreslået, at vi fremover har forsiden i farver. Da bladet er i

A5 størrelse, og siderne er en bukket 44, vil det betyde 4 sider. En merudgift pr. blad på

600 kr, ekskl. moms. Prisen herfor er foreslået lagt over på annoncørerne samt evt.

foreningerne. Selv om virksomhederne og forretningerne altid er velvillige, så er
der kun de samme, som både Horneposten og foreningerne i Horne trækker på,

hvorfor vi ikke ønsker at lægge yderlige udgifter over på annoncørerne. De har for
øvrigt også betalt for udgivelsen af bladet for 2015.

Da sideantallet springer med 4, har vi nogle gange udeladt et ellers godt billede eller
nedredigeret et indlæg. En udvidelse med 4 sider.betyder en merudgift på 500 kr. ekskl.
moms.

Vi har altid arbejdet for at gøre bladet så billigt som muligt, så det er gratis for
foreningerne at bruge.

Red

mrcm
PRIMODANMARKAIS

' DK€862 Tistrup
Denmark

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

Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Fredag

Søndag

29.03 2015

02,04.2015
03 04 2015

05 04 2015

06.04 2015

12 04 2415
'19 04 2015
26 04 2015

01.05.2015
03 05 2015

kr 10.30

kr. 09.00
kr 10 30

kr 09 00

kr 10 30

kr 09 00

kt. 10.30

lngen
kr. 10 30

kt. 10.00

skærtorsdag
langfredag

påskedag

2. påskedag

bededag

KONFIRMATION

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Horne Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværqe Peder Enemark

flf 7526 4055
flf 5223 0085
ilt 22884197

KONFIRMATION I HORNE KIRKE
SøNDAG DEN 3. MAJ 2015, KL. 1O.()()
(elever fra 7 klasse, Tistrup skole)

Frida Forsom Andersen, Ndr. Hindsigvej 5, Horne

Rosa Valsøe Bertelsen, Mallevej 76, Horne
Ditte Marie Christiansen, Ølgodvej 146, Horne
Mette Amalie Hansen, Fabriksvej 13, Horne
Sofie Juul Strømgård Hvid, Vr. Bjerremosevej 27, Horne
Mie Riis Jensen, Overby Mallevej 11, Horne
Cille Jørgensen, Lerpøtparken 14, 1. tv., 6800 Varde
Maja Rahbek Lauridsen, V. Bjenemosevej23, Horne
Sara Jensen Lunau, Fabriksvej 25A, Horne
Chanell Leicht Andersen Sidor, Ringkøbingvej 306, Horne
Anne van der Veen, Adsbølvej 44, Strellev
Martin Moeslund Christensen, Askevej 11, Tistrup
Benjamin Theilgaard Knudsen, Stadionvej 24, Horne
Kasper Møller Nielsen, Hornelund 21, Horne
Nicolai Søndergaard Nørskov, Aspgårdvej 26, Asp
Casper Egebjerg Olesen, Sdr. Stavskærvej 18, Horne
Martin GejlPedersen, Mallevej 104, Horne
Max Emil Simonsen, Hornelund 55, Horne

Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus lørdag den 2. maj ml. kl. 10-12 og afhen-
tes af konfirmanden ml. kl. 12-12.15. Kirkens personale påtager sig intet ansvar.
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AKTIVITETSKALEN DER 201 5

april 02.04.2015 Skak i Horne Hallen

05.04.2015 Loppemarked.Spejdeme
08.04.2015 Sangaften.HomelundsVenner
12.04.2015 Fremtidens kirkegård. Menighedsrådet
16.04.2015 Generalforsamling. Nr. Nebel Brugsforening
20.04.2015 Generalforsamling. HomelundsVenner
22.04.2015 Giv en hånd til dit nærområde. Sogneforeningen
28.04.2015 Udflugt til 7-kanten. Familie og Fritid

maj 03.05.2015 Konfirmation i Home Kirke

03.05.2015 Loppemarked.Spejderne
05.052015 lnfo-aften.Dagli'brugsen
06.05.2015 Tour de Pedal
13.05.2015 Tour de Pedal
20.05.2015 Tour de Pedal
27.05.2015 Tour de Pedal

juni uge 23 Sportsfest
07.06.2015 Loppemarked.Spejderne
15. 06 2015 Turtil Silkeborg. Horne Pensionistforening
23.03.2015 Sankt Hans i Vikingelunden. Spejdere/Sognefgrening

juli 05.07,2015 Loppemarked. Spejderne
10.07.-

18.07.2015 Sommerlejr.Spejderne
Uge 31 Madskole (fra 13 år).4H

aug. 02.08.2015 Loppemarked.Spejdeme
uge 32 Madskole (8-12 år). 4H

15.08.2015 Torvedag
sept. 06.09.2015 Loppemarked,Spejderne

26.09.2015 Høstfest
okt. 04.10.2015 Loppemarked.Spejdeme

10.10.2015 Arsmøde.4H

20.12.2015 JuleoPtog

febr. 05.02.2016 Generalforsamling.Jagtforeningen

REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf . 7 522 A367, homeoosten@ bbsyd.d k

Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Søndemkov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

NYTTIGE LINKS

www, horne-varde.dk Hornes officielle hjemmeside
www.horne-tistrup-skolerne dk Skolesammenslutningen Horne - Tistrup
www.hornesoqnearkiv.dk Horne Sognearkivs officielle hjemmeside
www.issuu.com/arkiv Horne Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikationer
www.arkiv.dk arkivalier oo billeder fra danske soonearkiver
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:f 'MEDE.

fistrup-Bounum
og MASHII\IFORRETNING Ys

Aut. VVS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Trf. 75 26 0l 55

SDR. MAITE A/S
Entreprenør & Maskinstation
Ttf.zs 26 01 63
Fax. 75 26 05 63

Sdr. Mallevej 15 . Horne .6800 Varde .www.sdr-malle.dkilEfii

ew ]g.o.n;t{E t4tlatpty'rted
JOHiI BOFG HANSEN
HORflE . 680(l vaRDE . ILF:78 26 6 lll

sKo. o.AMErør. HERRnøJ

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

DREss:iPAmEn:

AFETERIA
ldræts Par

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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