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49. årgang                              nr. 367                         nov. 2019 

 

 

Horne Sogn har i et hug fået fjerde og femte blomst i projekt 
”Blomstrende Landsby”. Dermed er vasen fuld, da projektet,  
der er styret af DGI, ”kun” omfatter fem blomster. Den nye   
hæder bliver synlig for alle, når flaget med fem blomster bli-
ver hejst i forbindelse med juleoptoget søndag den 15. dec. 
Ideen med Blomstrende Landsby er at synliggøre, hvad sog-
net rummer, og at give borgerne mulighed for at få indflydel-
se på, hvordan sognet skal udvikle sig. Læs mere side 24 

Horne står i fuldt flor 
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Brug aktivitetskalenderen her i bladet når du planlægger et arrangement... 

                    God mad og julemarked 
                                                                             HUSK 
        Familie&Fritids julemarked onsdag den 20. november kl. 18.30 på Horne Kro 
  Der vil blive serveret en dejlig menu, som Jeanette 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 boderne vil der være        
  amerikansk lotteri med gode gevinster, så husk endelig nogle 20’ere og 10’ere.               

  (3 lodder for 10 kr. og 7 lodder for 20 kr.) 
 

Ønsker du en bod på markedet, så kontakt Bente Dinesen på mail:  
b.dinesen@bbsyd.dk 

 
Tilmeld dig til denne aften senest den 16. november til Ruth Jensen på mail :  

jensen.egehave@bbsyd.dk  eller på mob.nr.: 30 26 08 78 

 
    Vi glæder os til at se jer alle. 

  Familie&Fritid 

Juleoptog i Horne 
 

søndag den 15. december 2019 kl. 15.00 
 

Kom til Juleoptog i Horne med Varde Garden i spidsen.  
Starten går fra Hallens parkeringsplads og derefter rundt i 
byen. Undervejs bliver der et ophold på hjørnet af Hornelund, 

Kirkebakken og Stadionvej, da byens nye flag med fem blomster skal til tops på         
flagstangen. Derefter fortsætter optoget, og Varde Garden slutter af med       
julemusik ved Hornelund Plejecenter. 

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn. 
 

Vel mødt 
 Horne Sogneforening 
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HORNE 4H HOLDER 

JULEMARKED LØRDAG D. 30 NOV.            
FRA 10.00 TIL 16.00  
PÅ HORNE SKOLE. 

 Kom og støt 4H arbejdet for børn og unge. 
 Salg af syltetøj, græskar, rødbeder og småkager. 
 Papirklip, pynt med lyskæder. 
 Pynt af cykel- og traktorslanger. 
 Pynt til kirkegården, adventskrans, kalender     
 lys m.m. 
 Strikkede nisser og karklude. 
 Kaffe og friskbagte vafler og nykogte klejner.   
  

Håber vi ses. HORNE 4H. 

4H JULETRÆSFEST 

fredag den 6. december kl. 17.00. 
Man skal selv medbringe bestik, service og drikkevarer. 
Medbring også dit gode julehumør og nogle ideer til fest, ballade 
og skøre indfald. 
Man skal huske at tilmelde sig til denne hyggelige aften på      
Dejgårdvej.   
Pris for IKKE medlemmer: kr. 50,-  
Pris for medlemmer: kr. 1,-  
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        - du kan også finde Horne på                                               

Har du set  www.horne-varde.dk i dag? 

HUBI’s skrabejulekalender er atter 
på gaden  

 
Børn og unge fra Hornes institutioner vil i november 
og december igen sælge skrabejulekalendere til for-
del for støtteforeningen HUBI’s arbejde for børn og 
unge i Horne Sogn. 
Julekalenderen koster 25 kr. 
Tag godt i mod dem, når de banker på hos dig. 
Ønsker du at købe en skrabejulekalender – og har der ikke været et barn forbi dig – så 
ring eller skriv til HUBI: 

Tlf: 60247459 
Hubihorne@gmail.com 

 

Vi har igen i år oplevet stor opbakning fra erhvervsdrivende i og omkring Horne.           

Tusind tak for annoncekøb og sponsering af præmier. 

                                                           HUBI 

 
Generalforsamling i Horne Sogneforening 

 
Horne Sogneforening afholder generalforsamling 

tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 på Horne Kro 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag skal være formanden, Keld Jochumsen  –  jochumsen@bbsyd.dk,                          
i hænde senest 14 dage før.  

Alle er velkommen   
Horne sogneforening 

mailto:Hubihorne@gmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Vigtige informationer fra  
      Horne Gymnastik og fitness  
 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. februar kl. 19.00                                       
i hallens mødelokale. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 14 dage før. 
Vi giver selvfølgelig kaffe med brød, så kom og giv din mening til kende. 
 
Gymnastikopvisningen bliver lørdag den 21. marts 2020 kl. 14.30. 
 
Kontortid hver mandag kl. 17.00-17.30 i hallen, hvis du er interesseret i at købe 
medlemskab til fitness eller hold. 

Julemarked på Hornelund  
Det traditionsrige julemarked på Hornelund bliver afviklet  

fredag den 29. november 2019 kl. 14.00. 
      
Kom og gør en god handel! 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag. Efter markedet er 
der mulighed for at hygge sig med kaffe og kage, som kan købes for 25 kr. 
 
Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning omkring tegning og salg af medlems-
kort for sæsonen 2019/2020. 
Hornelunds Venner er meget taknemmelige for denne støtte, og skulle der være nogen, 
der gerne vil være medlem, kan man altid henvende sig til formand Svend Bruun eller ved 
et af vore arrangementer. 
 
Er der nogen, der gerne vil sponsere lidt hjemmelavede ting til vores julemarked, så er I 
meget velkommen til at aflevere  
det på Hornelund i ugen op til julemarkedet på det opstillede bord. Hornelunds Venner er 
til stede  torsdag den 28. november om formiddagen. 
Det er en meget svær opgave at prissætte alle de flotte ting, som vi får foræret.            
Derfor vil vi rigtig gerne have, at I, Glade Givere, selv sætter en prisseddel på.   

                                                 Hornelunds Venner 
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Børnenes dag i Dagli’Brugsen Horne 
 

Bliv kassemedarbejder for en dag 
Vil du prøve at stå på den anden side af kassen og bippe varer? Det kan lade sig gøre, 
hvis du møder op i Brugsen med mor, far, bedstemor eller naboen. Så kan du få lov at 
betjene og ekspedere de varer, I handler. Så kom i Dagli’Brugsen og hjælp Søren bag 
kassen. Det foregår: 

fredag den 22.november kl. 13.30 – 18. 

Julekonkurrence i Brugsen 
Vind beløbet på din bon 

Der er en julemand gemt i Søren, så derfor afholdes der julekonkurrence i Brugsen. Fra 
den 01.-15. december kan du aflevere din bon i Brugsen. Søndag den 15. december kl. 
16 vil der blive udtrukket hele 3 vindere, der modtager et gavekort til Brugsen svarende 

til beløbet på bonnen. 
OBS! Man skal være til stede ved udtrækningen d. 15. december for at vinde. 

Vi forbeholder os retten til at trække en anden bon, hvis man ikke er til stede. 
 

TUSIND TAK til alle jer kunder som trofast bakker op om vores arrangementer og 
handler i Brugsen. 

Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår. 
 

Søren, personalet og butiksrådet. 
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BRUGSEN ER I JULEHUMØR 
 

Hvis ikke du allerede har downloadet COOP’s app                eller liket os på Facebook 
så skal du skynde dig at få det gjort.                                                                               

Fra den 01.-24. december vil der hver dag være super gode medlemstilbud, så husk at 
holde øje med app’en eller kig ind i din Dagli’Brugsen. 

Alle medlemmer kan forudbestille og betale en Cherry Valley and på 3200g til 89,95 kr. 
 

Bestillingen skal afgives i Brugsen senest den 11. december. 
Anden skal hentes i Brugsen den 15. december. Herefter vil prisen være 140 kr. 

 
 

Til alle børn:  
Kom og hæng din julesok op i Brugsen.                                                                        

Julemanden kommer hver dag fra den 01.-24. december og lægger lidt julegodter i din 
sok. Du er velkommen til at tømme din sok hver dag. 

I forbindelse med juleoptoget den 15. december, vil Brugsen igen i år være vært med 
æbleskiver og gløgg umiddelbart efter optoget. Kom ind i varmen og få gløgg og hygge-

ligt samvær med andre Horneborgere. Der er plads til mange i baglokalet. Søren vil 
inden optoget uddele nissehuer til børn, som deltager i optoget. Husk også at tage mor 

og far med.  
 

Brugsen holder åbent året rundt kl. 7.30-20, dog undtaget: 
24. dec.: kl. 7.30-14 
25. dec.: kl. 7.30-18 
31. dec.: kl. 7.30-16 
01. jan.:        kl. 12-18 
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 horneposten@gmail.com 

    Næste deadline d. 25. JAN. 

Julekoncert   
Vi afholder julekoncert 

med Treenighedskirkens 
Drengekor                                             

søndag den                  
24. november kl. 16.00 i 

Horne Kirke. 
Koret består af ca. 50 
drenge og mænd. Sidelø-
bende med korets delta-
gelse i tjenester i Treenighedskirken afholdes hvert år en række koncerter såvel i lokalom-
rådet som i resten af landet. En vigtig del af korets fællesoplevelser tilgodeses hvert år på 
rejser i udlandet. Næsten samtlige europæiske lande samt Canada og USA har været 
koncertmål. Koret er under ledelse af Lone Gislinge.                                                        
Alle er velkomne og der er kaffe og kage i pausen. 
                                                                                                        Menighedsrådet. 

En livskraftig aftenskole fylder 80 år 
 
Horne Aftenskole fylder 80 år i fineste stil, og det er vi mægtig stolte af. 
Stolt af at vi kan eksisterer og få lov til at udvikle os.   
Stolt af at have den store opbakning og støtte I, som kursister giver os. 
TAK til alle de ledere, der gennem tiden har holdt ild i faklen. 
PT vil jeg takke vores bestyrelse ”Familie og Fritid” for opbakningen.  Ligeledes også en 
stor TAK til vores utrættelige og meget samarbejdsvillige pedel Marcus på skolen.   
Sidst, men ikke mindst skal Lise Jeppesen have stor tak for jobbet som kasserer - et 
job, som hun administrerer til UG. 
I anledningen af vores fødselsdag får alle kursister en flaske rødvin med vores 
egen etikette. Den må gerne nydes i godt selskab krydret med lidt pral. 

På vegne af Horne Aftenskole/Henriette J 

mailto:horneposten@gmail.com
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Juletræsfest 
 

Juletræsfestudvalget vil i samarbejde med menighedsrådet og  
repræsentanter for sognets udenlandske beboere invitere til 

Sognets internationale juletræsfest 
fredag den 13. december kl. 15.30-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi starter traditionen tro i kirken med Luciaoptog. Derefter fortsætter vi i hallen 
med julehygge, dans om træet, besøg af julemand & nissepige og slutter af 

med fælles aftensmad. 
 

Menu 1 – Buffet 
Internationale og danske retter 

75 kr. for voksne – 30 kr. for børn til og med 3 år 
Menu 2 – Risengrød 

20 kr. pr. portion 

 
Madbilletter kan købes i Hallens Cafeteria og i Brugsen  

senest den 10. december. 
 Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag og håber at se rigtig mange  

af sognets beboere.  
 

Juletræsfestudvalget 

- Sogneforening, HGF, Spejderne, HIF - 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Julebadminton 
Den 2., 3. og 4. juledag er alle, der har lyst til at spille badminton, 
velkomne til at benytte banerne i hallen fra kl. 9.00 – 12.00.  
Der er fri adgang.                           
 
                             Glædelig jul og godt nytår. 

 
Med venlig hilsen  
HIF - badminton   

 

 
Åben badminton i Horne Hallen 

 

Vi introducerer ”åben badminton”, hvor alle, der er 
interesseret i at spille badminton, men lige mangler nogle at spille med, kan møde op i 
hallen på mandage kl. 19.00 - 21.00 Første gang var mandag den 28. oktober. 
Da er der ledige baner, som man må benytte.  
De fremmødte bestemmer så selv, hvordan man vil spille. 
Pris pr. gang er kr. 25,- pr. person pr. time, som betales via mobilpay til 56253. 

 
Spørgsmål – så kontakt Anita Hansen 4068 6008 

Med venlig hilsen 
HIF – badminton 

NYT  NYT  NYT  

Babysalmesang 
 
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 09.30 starter babysalmesang i Horne Kirke.  
 
Vi mødes 8 torsdage i kirken i hyggeligt samvær med 1/2 times salmesang og sanseop-
levelser for de små. Efterfølgende kaffe og hygge.  
 

Det kræver ingen kunnen i forhold til sang og salmer. 
ALLE er meget velkomne.  
 
Tilmelding sker til organist Jane Nielsen med en sms på tlf: 50944356 

calendar:T2:23/1-2020
tel:50944356


11 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

Drømmer du også om: 
 

En eftermiddag, hvor du ikke skal lave mad 
 
Hyggeligt selskab med andre voksne og børn 

 
Så læs videre herunder… 
 
I løbet af vinterhalvåret vil der om onsdagen mellem kl. 17.15-19.15 være hyggeligt 
samvær for alle i Horne Hallens mødelokale. Der er plads til alle, store og små  
familier, ældre, yngre, det er kun fantasien, der sætter grænser.  
 
Ulla kokkererer lækker aftensmad, som serveres fra kl. 17:15-19:00.  
Vi har forsøgt at lægge tidspunktet, så alle kan nå det før eller efter fritidsinteresser og 
andre gøremål, så I kommer bare i det tidsrum, der lige passer jer 
 

 
 

                                                                               Pris:  

                                                                               Voksne           50 kr. 

                                                                               Børn under 12 år     25 kr. 

                                                                               Børn under 3 år       Gratis 

 

                                           Tilmelding skal ske til Ulla på  25138696, senest dagen før. 

 
Vi lever i et samfund hvor drømme stadig går i opfyldelse –  

det er bare med at blive ved med at tro på det 

 

Kontakt meget gerne Ulla Lindvig 2513 8696 eller  

Anne Mette Bøttcher 2299 1360, hvis du har spørgsmål. 

Onsdag d. 27. november  (Uge 48) Pulled pork burger 

Onsdag d,   4. december  (Uge 49) Kylling i fad, med ris 

Onsdag d. 11. december  (Uge 50) Skinke/kylling stænger med salat 

Onsdag d. 18. december  (Uge 51) Spaghetti med kødsovs 
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KÆMPE STOR TAK 
 
til alle frivillige, som i 2019 hjalp sogneforeningen med vedligehold af de grønne områ-
der, plejning af Vikingelunden og Vikingestien og rengøring i toilethuset. Tak til de man-
ge, der bakkede op om ”Giv en hånd til dit nærområde”. Det var helt fantastisk, hvad der 
blev nået på de få timer samtidig med, at det var hyggeligt og sjovt. 
Tak for hjælpen ved diverse arrangementer og med opsætning og nedtagning af julebe-
lysningen. Tak for lån af traktor, vogn, lift m.m.  
Tak for opbakningen til vore arrangementer – generalforsamling, Sankt Hans, æblepres-
sedag og juleoptog. 
Tak for samarbejdet omkring snerydning og græsslåning i Vikingelunden. 

                                          
                   God jul og godt nytår til alle. 

Horne Sogneforening 

”Velkommen i Horne” 
”Her står vi sammen - Her hygger vi sammen” 

Vi vil gerne invitere alle borgere i Horne by og Sogn - nye tilkomne som ”gamle” borgere - 
unge som ældre til en hyggelig søndag formiddag i Horne Hallen. 
Vi håber, du og din familie ser dette arrangement som værdifuldt og yderst relevant og 
derfor har lyst til at deltage. 
Vi har sammensat et program sammen med vores foreninger og institutioner, som giver 
mulighed for 

At få hilst på hinanden - nye som gamle borgere. 
At lære Horne at kende 
At få et indblik i, hvad Horne kan tilbyde dig/jer af muligheder 
At styrke fællesskabet i Horne. 
At få en hyggelig formiddag sammen 

 
Arrangementet finder sted den 

søndag den 19. januar 2020 kl. 9.30 – 13.00 
 med udgangspunkt fra Horne Hallen. Dagen slutter af med lidt mad i hallen. 
Arrangementet er gratis. 
Hver husstand vil få en personlig invitation i december måned, og vi ser frem til stor delta-
gelse.    
Hilsen Styregruppen v/ Ulla Lindvig, Berit Gram, Lene Jensen og Anette Schmidt. 
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Hornelunds Venner 

Gudstjeneste er flyttet  
 
Gudstjenesten i december på Hornelund Ældrecenter er flyttet til kirken. 
Alle er velkommen 
 torsdag den 5. december kl. 14.00. 
OBS: det er torsdag, og ikke som skrevet i sidste Horne Posten tirsdag. 
Efter gudstjenesten serveres der kaffe på Hornelund. 
Kom og vær med til nogle dejlige timer. 
Hvis der er andre end beboerne på Hornelund, som ønsker hjælp til at komme til kirke, 
kan man ringe til Else Jochumsen tlf. 29901407 eller Svend Bruun tlf. 81714366 – se-
nest dagen før. 

            Sognepræst Finn Pedersen, Horne Menighedsråd og Hornelunds Venner 

Vi har et godt tilbud til dig 
Til alle foreninger i Horne. 

 
 Byportalerne, der blev brugt i forbindelse med Højskoledagen, kan lånes af               
foreningerne, hvis der er to arrangementer, der       
kører sideløbende med hinanden. 
Henvendelse til Niels Tradsborg.  

Mobil 60651235. 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 
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Petanquespillere efterlyses 
Der er borgere i Horne Sogn, der er interesseret i at spille petanque, hvis der 
bliver spillere nok til et hold. 
De har meldt sig efter opfordringen fra formanden for Horne IF, Svend Jensen, i Horne 
Posten i september.  
Her og nu er der dog ikke nok, der har ytret ønske om petanque i Horne, til, at vi kan etab-
lere banerne. 
Fristen udløber til jul, men meld dig gerne allerede nu, hvis du ønsker at spille petanque. 
Jo flere jo bedre. Vi skal have tilmelding fra minimum 10 personer. 
Interesserede kan ringe eller skrive til Svend Jensen på svendegon.jensen@gmail.com 
eller tlf 92432505. 
 
På vegne af HIF 
Svend Jensen 

          Veteranerne sluttede på en 4. plads. 
Horne IFs veteraner i fodbold sluttede på en 4. plads i årets veteranturnering. I foråret 
spillede rækkens 12 hold alle imod alle, og her sluttede Horne på 2. pladsen. I efteråret 
mødte de tre bedste hold ikke de tre dårligste. Horne spillede derfor ikke mod de tre dår-
ligst placerede hold og tabte desværre tre kampe. Veteranerne starter træningen igen 1. 
januar 2020. 
 

                                     Slutstillingen: 
 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Bramming 
Blåbjerg 
Tjæreborg 
Horne  
EDB 
Alslev 
Ribe 
Næsbjerg 
Sædding B94 
Esbjerg ØB/IF92 
Varde 
Andrup 

mailto:svendegon.jensen@gmail.com
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Biksen er i julehumør  Vi er i fuld gang med forberedelserne til jul. 

 
Fra den 1. november har vi kranse til dør og kirkegård, både herhjemme i Biksen på Malle-
vej 19 og ved Brugsen i Lyne.. 
Vi har også sjove mandelgaver, dekorationer og en masse inspiration. 
Der er muglighed for at booke en workshop med kollegaer, venner, søskende eller andre.  
Vi har rimelige priser med lækker mad og hygge, og I kommer hjem med nogle flotte deko-
rationer. 

Søndag den 15. december har vi julestue.  

Den er åben fra kl 10.00 til kl 16.00. 
Og husk ingen opgave er for stor eller for lille! 

 
Ring og forhør på tlf. 22511542 

Mvh. Corrie van der Veen 

 7. dec:  

 

 

11. jan:  

1. feb:  

 7 . feb:  

Fællesjagt. Mødes Hos Anders Jensen, kl. 9:00. Gratis deltagelse for  

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

Der er i år efterfølgende fællesspisning som nævnt på generalf. 

Rævejagt. Mødes på Horne Stadion kl. 9:25. 

Gule ærter.Mødes på Horne Stadion kl. 9:25. Foren. er vært for gule ærter. 

Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00. 

Horne Jagtforening 2019-2020 

PROGRAM 

 

Nytårskur i hallen 
Traditionen tro tager vi hul på det nye år med at 

ønske hinanden godt nytår.  
Det sker ved nytårskuren i Horne Hallen 

onsdag den 1. januar klokken 17-19. 
Kom og få frikadeller med stuvet hvidkål for 50 kroner og en 

hyggelig snak ved indgangen til 2020. 
Alle store som små er velkomne. Der er ingen tilmelding. 

Vel mødt 
Horne Idrætspark 
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Lokalarkivet er sognets 
hukommelse 

Om 100 år er alting glemt, hedder 
det, men det passer ikke. 
Lokalarkivet er sognets fælles hu-
kommelse og sørger for, at mindst 
muligt bliver glemt, men det kræver 
hjælp fra borgerne. 
 
Horne Sognearkiv er interesseret i alle former for arkivalier, som kan være med til at beva-
re sognets historie og fortælle vores efterkommere, hvordan sognet så ud for 100 år, 50 år 
eller måske kun 10 år siden. 
Jamen, hvilket materiale har interesse, vil I nok spørge. Det korte svar er: alt. 
Horne Sognearkiv er interesseret i billeder fra familier, foreninger og begivenheder, såvel 
nyere som ældre. 
 
Arkivet er også interesseret i protokoller og regnskaber, skøder, fæstebreve, lejekontrak-
ter, matrikelkort, dagbøger, breve, soldaterbøger, husholdningsregnskaber fra såvel er-
hvervsliv som foreninger og private. Arkivet vil også meget gerne have erindringer, ned-
skrevne såvel som indtalte.  
Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres papirer eller billeder har interesse, skal I bare henvende 
jer på arkivet. Så finder vi ud af det i fællesskab. Det vigtigste er, at I overvejer, om arkivet 
måske ville være interesseret, inden I smider materialet ud. 
Husk på at: I dag er historie i morgen! 
                                                                             Horne Sognearkiv 
                                                                mail: hornesognearkiv@gmail. com 
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    ”Myrerne” klædt på til uhygge 
Børnene og de voksne i Myretuen har traditionen tro haft en (u)hyggelig Halloween-fest. I 
år tog lokalsamfundet del i festlighederne, da både brugsen og ældrecentret Hornelund 
slog dørene op og blev en del af uhyggen. 
Børnene elsker Halloween. Det var tydeligt at se på de udklædninger, de mødte frem i, og 
de var med til at give både beboerne på Hornelund og alle borgere, der kom i brugsen, en 
ekstra oplevelse. 
- Vi havde Halloween-løb med poster ved plejehjemmet Hornelund, i Vikingelunden og 
ved Brugsen, og vi sluttede af med skøn mad, kager og saftevand. 
Tak til Hornelund og til Brugsen for, at vi måtte kigge forbi og tak for dejlig snolder, lyder 
det i samlet Halloween-kor fra Myretuen.. 
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Glem ikke  
at støtte de  
sponsorer  
der støtter  

HORNEPOSTEN 

 

Åbningstid: 
Mandag – fredag 13 -17.30  lørdag 10 -12 

Åbent for arrangementer efter aftale.  
Tlf. 3049 2368,  

mail:  as@farmorsunivers.dk 

Højvangen 10, Horne, 6800 Varde 

 
 

Kunne det være rart at slippe for at skulle ud og finde juletræet lige op til jul, så kom og 
mærk træet nu, og vi sørger for resten. Der er mere end 3000 træer at vælge mellem.  
Træet vil være ny fældet og leveres i net.  
Prisen er kr. 150,00 + 10 kr. for levering indenfor for en radius af 20 km. fra os.            
Træet betales ved udtagning via mobilepay. 
 
Åbningstider: 
Weekenderne fra uge 47 kl. 9 – 15.30 eller ring på tlf. 40560166 for anden aftale.  
 
Levering:  
Vælg mellem følgende datoer: 
Lørdag d. 30/11 
Lørdag d. 14/12 
Lørdag d. 21/12 
 
Der er også mulighed for fæld selv fra uge 47.  
 
Annette og Knud Ejnar Christensen 
Sdr. Mallevej 9, 6800 Varde 
Tlf. 40560166 

Få juletræet leveret lige til døren i december eller fæld selv 

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Forældre var til morgenkaffe 
Hvert år holder Regnbuen Høstmorgenkaffe. 

I år var ingen undtagelse. Den 8. oktober var forældrene inviteret til at komme og 

smage boller og marmelade, som børnene havde lavet. Det var en rigtig hyggelig 

dag med stor tilslutning fra forældrene. 
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HORNE 4H TAKKER 
Tusind tak til alle der gav en hånd med,       

lagde deres arbejdskraft i fælleshaverne,  
skænkede gevinster til vores bankospil eller 

gav kolde kontanter. Det lunede alt sammen. 
 

Sdr. Malle Maskinstation 
Bounum maskinstation a/s 

Dagli`Brugsen, Horne 
Horne Tømrerforretning ApS/Stark, Ølgod 

Horne Idrætsparks cafeteria 
Tistrup – Bounum Smede og Maskinforretning 

Naturmælk. Tinglev 
Farmors Univers v/ Anette Stald 

Mekaniker Rasmus Holm Madsen 
10-20-30 v/ Andrea Kristensen, Henne Strand 

Horne Kro /v Jeanette og Rene Cassøe 
Mælkevejens Zoneterapi/v Gunhild Lauridsen 

Lundagervejens Vinduespudser /v Frank Hansen 
Tupperware /v Pia Poulsen, Stenstrup 

GF Havemøbler og design v/Frederik Lauridsen 
Fodplejen i Horne v/Linda Møller 
Conelias Biks v/ Corrie v.d.Veen 

L.N. Multiservice v/Lars Nørgaard 
Kartoffelavler Frede Holm 
Radio/tv-gården, Tistrup 

 
I år rettes også en stor tak på vegne af dyrskuet for den fantastiske opbakning omkring 

vores 60 års jubilæum. Tak til sponsorer, der skænkede gris - kartofler og grønt -     
tilberedning og fordeling af dette. 

Til alle der bagte boller samt alle dommere, hjælpere og besøgende, der var med til at 
gøre dagen helt uforglemmelig. 

Flensted snitgrønt 
Martin Lund Hansen 

Team Guldager med flere. 
 
 Horne 4H ønsker alle en 

glædelig jul samt et godt nytår 
med tak for det gamle. 
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

Snakken gik om billeder…. 
Billeder giver altid en god snak, hvad enten man sidder to ved bordet med et fotoalbum 
eller sidder 57 omkring et lærred på Hornelund. 
Det sidste var tilfældet, da Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv afviklede en billed-
aften med luftfotografier fra alle dele af sognet som hovedtema. Snakken blandt delta-
gerne gik livligt om, hvor den gård var placeret, og hvornår den så sådan ud. Det sidste 
var nemt at svare på, da luftfotografierne er taget af Sylvest Jensen omkring 1950, og 
arkivet har sat adresse på stort set alle gårde og huse. Billederne gav også et godt ind-
tryk af de mange vejes forløb og de store landskaber med marker uden læhegn, men til 
gengæld med masser af beplantning omkring bygningerne og langs vejene. 
Luftfotografierne blev suppleret med billeder fra blandt andet Stundsig Skole, og efter en 
del snak var der enighed om, at den sidste klasse forlod skolen i 1962. Eller var det i 
1963? Der var også billeder fra Horne Skole dengang, da der både var toiletbygning og 
gymnastiksal i skolegården – noget, der gav anledning til flere morsomme oplevelser. 
Mens Horne Sognearkiv stod for billedmaterialet, stod Hornelunds Venner for servering 
af kaffe og brød, og selv i kaffepausen gik snakken lystigt om billederne, og da det hele 
sluttede, var der en kraftig opfordring til arrangørerne om at vende tilbage med en ny 
billedaften om et års tid. 

 
Hornelunds Venner 
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    Næste deadline d. 25. JAN. 

Kreativ Festival vender tilbage 
Forberedelserne til Kreativ Festival 2020 er i fuld gang. 
Tilmelding af udstillere går rigtig fint, og mange kommer for 3. gang. Vi vil dog rigtig ger-
ne have endnu flere udstillere med. 
  
Vi er utrolig glade for opbakningen, og skulle der være nogen som gerne vil udstille, er 
de velkommen til at sende en mail til: kreativfestival@gmail.com 
  
Det hele foregår søndag den 26. januar 2020 i Horne Hallen fra kl. 10.00 – 14.00. 
  
Mange kreative hilsner 
  
Ulla, Maja og Mette 

mailto:kreativfestival@gmail.com
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Jubilar overgik sig selv 
En jubilar spiller sjæl-
dent godt, hedder det, 
men det tilbageviste 
HIF-revyen med fynd 
og klem. 
Med masser af musika-
litet, højt humør, gak-
kede påfund, sjove 
tekster og en impone-
rende energi overgik 
revyen sig selv, da 60-
års jubilæet blev fejret. 
160 borgere, hvoraf de 
120 først spiste and, 
kvitterede med taktfaste bifald og mange grin undervejs.  
Søren Brugs blev hyldet for sit store servicegen, som førte ham på gåben med to poser 
ud på det yderste af Gunderupvej. Lena har det svært på yogaholdet, når snakken går 
bedre end “hunden” og “træet”. Kirsten har sit mas med at lære en flok mænd om køk-
kenhygiejne og bolledej, og drømmene fløj højt om både Christian Eriksen og Mikkel 
Hansen i Horne, men faldt til jorden med et brag, da sognets nye superligahold hverken 
spiller fodbold eller håndbold, men kroket. Mange kom i revyens vridemaskine, men alt 
blev leveret med et skævt smil og gav også dem, der blev hængt til tørre et godt grin. 
Birgitte Antonius var ikke med i revyen i år, men spillede alligevel en stor rolle. Hun gav 
tre helt forrygende revynummer fra de store scener i hovedstaden, og hun overraskede 
sammen med Carsten Nørgaard instruktøren gennem 25 år, Kurt Burkarl, med en fanta-
stisk hyldest - sjov og ballade tilsat noget vemod, fordi Kurt har meddelt, at det bliver 

hans sidste revy. 
Hvis det holder stik, fik han i hvert fald sat et punktum, 
som var en jubilar værdig. 
 
I pausen var der traditionen tro uddeling af pokaler eller 
rettere en pokal, da der ikke var kandidater til ungdomspo-
kalen.  
Årets navn blev Holm Jensen, der styrer volleyballholdet 
på bedste vis, sørger for strømmen til sportsugen og altid 
er parat til at hjælpe. 

Bente Jakobsen 
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Horne 
Tømrerforretning ApS 

Stadionvej 3, Horne - 6800 Varde 

Tlf. 75260214 

*      BOLIGBYGGERI  
*      INDUSTRIBYGGERI 
*      LANDBRUGSBYGGERI 
*      FRITIDSHUSE 
*      REPARATIONSARBEJDE 
*      PROJEKTERING AF BYGGERI 

TILSLUTTET 

Tømrerm.: Knud Lund Hansen,   40 19 92 14 
Ingeniør:   Morten Henneberg,     40 26 03 16 

horneposten@gmail.com 

Fem blomster plukket på fem år 

Den 3. december 2014 var der et borgermøde om, hvorvidt 

sognet skulle deltage i projekt “ Blomstrende Landsby”. Det 

blev besluttet at indgå i projektet, og den 5. november kom de 

to sidste blomster i hus - fem blomster på fem år. Dermed blev Horne det fjerde sogn på 

landsplan med fem blomster. Tidligere modtagere er Årre, Holbøl ved Aabenraa og Bran-

derup ved Tønder.   

Hvad kan sognet så bruge buketten til? 

De første blomster har givet et godt indblik i, hvad sognet indeholder af foreninger, institu-

tioner og andre faciliteter. Vi har også fundet ud af, at billige huspriser trækker nye beboe-

re til - tilflyttere, som så siden finder ud af, at faciliteter og fællesskab giver dem et godt 

liv. Det er også blevet klart, hvad vi er gode til, og hvor der kan ske forbedringer. 

De to nye blomster er resultatet af arbejdet med en vision – ”Horne - en lille storby – et 

dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”, og en udviklingsplan, som rummer 

forslag til, hvordan sognet kan udvikle sig i de kommende år. 

Planerne for Vikingelunden og ”Velkommen til Horne” med en aktivitetsdag for alle sog-

nets beboere den 19. januar er blot to af projekterne i udviklingsplanen. Og der er meget 

mere at gå i gang med de kommende år  

mailto:horneposten@gmail.com
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Skal der fortsat være spejdere i Horne?  
 

Spejderne i Horne tog efter sommerferien hul på et nyt samarbejde 
med DDS Spejderne i Sig og Tistrup. Indtil videre drejer dette sam-
arbejde sig om afholdelse af fællesmøder cirka 9 gange om året 
eller cirka hvert fjerde møde. Møderne holdes på skift i de tre byer og arrangeres af vær-
terne. Det har været nogle gode aftener. 
Ledersituationen i Horne er i øjeblikket noget udsat, og det overvejes derfor efter nytår 
at afholde alle møder sammen med DDS Spejderne i Tistrup.  
Vi mangler pt. en eller to ledere til at hjælpe de 2-4 ledere, vi i øjeblikket har ved de 5-10 
årige (0-3 kl.).  
Ved de 10-15 årige mangler vi fra årsskiftet også to ledere, da to stopper og kun vores 
erfarne enhedsleder er tilbage. 
Desuden har jeg varslet gruppen, at der skal findes en ny gruppeleder, da jeg takker af 
for at give plads til nye kræfter og større engagement. Jeg vil stadig være at finde i grup-
pen i fremtiden - bare ikke i lederkredsen. 
Jeg vil bede forældre til spejdere, tilflyttere, ja alle i Horne, overveje, om de eller måske 
nogen, de kender, kunne tænke sig at starte som hjælpeleder. Det eneste, det kræver, 
er, at man har lysten og mod på at lære noget nyt. Vi har erfarne ledere til alle aldre, så 
det kan sagtens lade sig gøre, at blive ”lært op”. Korpset tilbyder desuden en lang række 
lederkurser, lige fra lokale kurser af 2 timers varighed til flerdages kurser på korpsets 
spejdercentre rundt om i landet. Gruppen betaler naturligvis for alle kurser. At have væ-
ret spejderleder pynter desuden på ens CV. 
Som forælder og som gruppeleder vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle 
vores frivillige ledere, som yder en rigtig stor indsats for, at børnene lærer spej-
derfærdigheder, lærer at klare sig selv, lærer at respektere hinanden og naturen. 
Dertil at de gennem flere år har brugt aftener, weekender og ferier på at give vores 
børn gode oplevelser, de aldrig glemmer. De gør det alle rigtig godt. 
KFUM Spejderne i Horne består ud over medlemmer (børn og ledere) af en støttefor-
ening, et loppeudvalg, en arbejdsgruppe og en gruppebestyrelse 
(forældrerepræsentanter). Det betyder, at lederne for det meste kan koncentrere deres 
indsats om spejdermøder og dermed at give børnene gode oplevelser.  
Er spejderne i Horne truet? Det håber vi ikke, men det kan du være med til at afgøre.  
Som det ser ud med antallet af ledere lige nu, så vil vi efter juleferien ikke kunne tilbyde 
spejder i nuværende form. Der skal dog kun få frivillige til.  
Hvis du vil hjælpe os og vores børn til fortsat at kunne dyrke et sundt fællesskab med 
oplevelser i naturen, så kontakt undertegnede på mail:  j.s@mail.dk eller på tlf.:                                                                                                                               
                                                                                                                        20 22 12 02 
 Gruppeleder 

Jesper G. Simonsen 

mailto:j.s@mail.dk
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OBS            

VEDRØRENDE SKÆRMEN VED BRUGSEN 

Materiale til opslag skal sendes til Anders Burkarl på     

infotv@horne-varde.dk 
   
 I liggende  

A-4 format 
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OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 

HORNE 
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MGér 

Den ene sportsvogn efter den 
anden rullede en lørdag aften ind 
på parkeringspladsen ved Horne 
Hallen. Da den sidste var på 
plads, var der 40 i alt, og alle var 
af mærket MG i forskellige farver, 
modeller og årgange. 
De mange biler havde netop afsluttet femte og sidste afdeling af klubmesterskabet for 
MG i Jylland og på Fyn. Efter en dag på de vestjyske veje omkring Henne, Klinting og 
Tambours Have med forskellige poster undervejs, skulle regnskabet gøres op, og det 
hele sluttede med overrækkelse af masser af præmier og mad til 96 personer – førere, 
passagerer og børn – i hallens mødelokale.  
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Til Horne Idrætsforening  
skal ske til  

betalingsnummer  

56253  

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

      

 

 HORNE 
STØTTEFORENING 

Består af disse foreninger: 
– Horne Idrætsforening 
– Horne Gymnastikforening 
– Horne Idrætspark 
– Horne Sogneforening 
– Horne Husmandsforening, 
som står bag det ugentlige 
bankospil i Horne Hallen 

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 
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BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

Nyt fra menighedsrådet: 
Menighedsmøde og Høstgudstjeneste: Menighedsrådet har afholdt menigheds-
møde den 6. oktober og vil gerne takke for deltagelsen.  
Højskoledag: Vi var samlet 139 til Højskoledagen i Horne hallen den 26. oktober 2019, 
hvor vi blev underholdt af drabscheferne og Jeanett Ulrikkeholm og fik Ullas gode mad. Vi 
vil gerne takke for den fine opbakning på vegne af De 4 vestjyske sogne. 
Salmesangsaften: Tirsdag den 19. november 2019 indbyder De 4 vestjyske sognes kirker 
til salmesangsaften i Thorstrup Kirke kl. 19.00. Finn udvælger og fortæller om salmerne 
over temaet ”engle”. Jane spiller til på orglet. Menighedsrådet serverer kaffe i pausen. 
Kom og vær med til at synge, alle er velkomne. 
Julekoncert: Vi afholder julekoncert med Treenighedskirkens Drengekor søndag den 24. 
november kl. 16.00 i Horne Kirke. 
Koret består af ca. 50 drenge og mænd. Sideløbende med korets deltagelse i tjenester i 
Treenighedskirken afholdes hvert år en række koncerter såvel i lokalområdet som i resten 
af landet. En vigtig del af korets fællesoplevelser tilgodeses hvert år på rejser i udlandet. 
Næsten samtlige europæiske lande samt Canada og USA har været koncertmål. Koret er 
under ledelse af Lone Gislinge. Alle er velkomne og der er kaffe og kage i pausen. 
Santa Lucia: Horne menighedsråd afholder igen i år Santa Lucia i Horne kirke den fredag 
13. december kl. 15.30 med efterfølgende international juletræsfest i Horne Hallen. Se 
mere information andetsteds i Horne posten. 
Juleaftensgudstjeneste: Husk juleaftensgudstjenesten tirsdag den 24. december kl. 
14.00. Jane spiller orgel og ledsages af Nikolai på trompet. Vi serverer en småkage, og 
der er en pixibog til børnene. 
Nytårsgudstjeneste: Den første gudstjeneste i det nye år fejrer vi med bobler og kranse-
kage efter gudstjenesten. 
Annoncering i ugeaviserne: Menighedsrådet har fravalgt at bruge annoncering af guds-
tjenestetider i ugeaviserne. Vi har i stedet valgt at annoncere i Horne Posten,                   
på Horne-Varde.dk og på Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen). 
                                                                                      Venlig hilsen menighedsrådene 
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Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

www.hepvarde.dk   -  6060 6642  -  hephorne@gmail.com 

MÆLKEVEJENS ZONETERAPI 
BALANCE I KROP OG SJÆL 

Zoneterapi, Kranio Sakral terapi, Dornterapi, Muskelmassage og 

NADA øreakupunktur.  
 

TIDSBESTILLING PÅ TLF. NR. 23233184 

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horne, 6800 Varde. 

www.maelkevejenszoneterapi.dk 

 

mailto:hephorne@gmail.com
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-17161536-blooming-lotus.php
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Vi udfører havearbejde, handyman opgaver, skadedyrsbekæmpelse og 

har maskiner til udlejning. 

Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper,             

boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til. 

Se os på www.sanatit.dk 

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

                                                                                                                   Mobil : 

Karl 

26209096  

Mobil : 

Brian 

21820340 

Hornelund fortsætter uændret 
Varde Byråds snak om besparelser på blandt andre ældrecentre har sat gang i snakken 
om, hvad der sker på Hornelund. 
Der sker ingen ændringer af betydning. 
Det var budskabet til såvel personale som beboere og Hornelunds Venner, da de var 
indkaldt til et orienterende møde om sagen. 
- Der vil ingen ændringer ske i tidsrummet fra 07.00 til 22.00. I hvert fald vil det være 
ganske minimalt. Hornelund har så mange visiterede beboere, at der i det tidsrum altid 
vil være en medarbejder. Måske skal vedkommende lægge en beboer udenfor centret i 
seng, men det drejer sig om fravær på højest en halv time, lyder det fra Hornelunds Ven-
ner. 
Nattevagten skal ikke længere køre ud fra Hornelund. Det sker i fremtiden fra Ølgod, 
men de, der er visiteret til en plads på Hornelund, vil selvfølgelig stadig få de besøg i 
nattetimerne, de har behov for. 

http://www.sanatit.dk
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Horneposten deadline 2020 
Udgave 368:  Deadline 25. januar          udkommer    8. februar 
Udgave 369:  Deadline 29. februar         udkommer  14. marts 
Udgave 370:  Deadline   2. maj               udkommer  16. maj 
Udgave 371:  Deadline 25. juli                udkommer    8. august 
Udgave 372:  Deadline   5. september   udkommer   19. september 
Udgave 373:  Deadline 31. oktober        udkommer   14. november 

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

horneposten@gmail.com 

Stof til næste udgave af HornePosten  
SENEST 25. JANUAR.  horneposten@gmail.com  

REDAKTIONEN: 
Bente Jacobsen 
Kurt Burkarl 
Keld Jochumsen 
Leif Sønderskov 
Hanne Haaning 

 
chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

 

horne-varde.dk 

mailto:horneposten@gmail.com
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SDR. MALLE A/S 
Entreprenør, maskinstation og vognmand 

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   

Ndr. Bounumvej 11 

6870 Ølgod 

Tlf. 75241233 

Fax 75241083 

 

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS 
Stadionvej 16  -  Horne  -  6800 Varde 

www.hepvarde.dk   -  6060 6642  -  hephorne@gmail.com 

 
 

Fodplejen i Horne 
En fodbehandling er 

sund for krop og sjæl. 
Fødderne skal bære 

dig gennem hele livet. 

 
 
 
 

 
 

Send sms eller ring mig op, indtal navn og jeg kontakter dig, hvis ikke jeg 
har mulighed for at tage telefonen.  

Håber vi ses. 
”Velvære starter i fødderne” 
Linda N. Møller  - 29 63 03 80 

P.S. Der udstedes gavekort  

Har du lyst til en fodbehandling?  

mailto:hephorne@gmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2019  
 
November: 
18. kl. 14-16: Ziva sang og musik på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
20. kl. 18.30-22: Julemarked på Horne Kro, arr. Familie&Fritid 
22. kl. 13.30-18: Børn kan blive kassemedarbejdere, arr. Dagli´Brugsen Horne 
23. kl. 09.30-12: Børnedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 
24. kl. 16.00: Julekoncert i kirken med Treenighedskirkens Drengekor, arr. menighedsråd. 
25. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
25  kl. 14-16: Foredrag af Merethe og Mogens Brix på Hornelund, arr. Horne Pensionistfor. 
29. kl. 14-16.30: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
30. kl. 10-16: Julemarked på Horne Skole, arr. 4H i Horne 
 
December: 
02. kl. 14-16: Demenskonsulent på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
05. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
05. kl. 14.00: Hornelunds Gudstj. i Kirken, arr. Hornelunds Venner, menighedsråd og præsten. 
06. kl. 17.00: Juletræsfest på Dejgårdvej 12, Horne, arr. 4H i Horne 
07. kl. 09.00: Fællesjagt med mødested hos Anders Jensen, arr. Horne Jagtforening 
09. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
09. kl. 14-16: Foredrag af Jacob Rasmussen på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
13. kl. 15.30-19: International juletræsfest i kirke og hal, arr. Juletræsudvalget 
11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
15. kl. 10-16: Julestue i Biksen, Mallevej 19, Horne 
15. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening 
16. kl. 14-16: Juleafslutning på Hornelund, arr. Horne Pensionistforening 
29. kl. 09.30-12: Børnedag i Horne Hallen, arr. Horne IF 

SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN 
PÅ BAGSIDEN 

www.hornesognearkiv.dk 
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2020 
Januar: 
02. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
08. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
11. kl. 09.25: Rævejagt med mødested på Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 
19. kl. 9.30-13: Aktiv dag i hallen, arr. Styregruppen for Velkommen i Horne 
25. kl. 00,59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
31. kl. 9.30: Babysalmesang i kirke, arr. Menighedsrådene i de fire vestjyske sogne 
 
Februar: 
01. kl. 09.25: Jagt med gule ærter, mødested Horne Stadion, arr. Horne Jagtforening 
06. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
07. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, arr. Horne Jagtforening 
12. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
18. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, arr. Horne Sogneforening 
25. kl. 19.00: Generalforsamling i hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness 
29. kl. 00,59: DEADLINE HORNEPOSTEN 
 
Marts:  
06. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 
11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 
21. kl. 14.30: Gymnastikopvisning i hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness 
 
September: 
5.-6.:            Stort sy-træf på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 

AKTIVITETSKALENDER 2020  

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 

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

        Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 
 
Oktober: 
300 kr. nr.   230, 
200 kr. nr.   259, 609, 
100 kr. nr.   71, 355, 666, 
  50 kr. nr.   129, 120, 391, 205, 341, 221, 149, 328, 700, 40,
 361, 204, 646, 241, 360, 1, 240, 507, 579, 234, 344,
 227, 325, 156, 549, 613, 696, 363, 67, 506, 457, 277,
 373, 558, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
September: 
300 kr. nr.  531,  
200 kr. nr. 421, 83, 
100 kr. nr. 339, 109, 578,  
  50 kr. nr. 27, 558, 66, 44, 392, 686, 522, 663, 43, 216,
 224, 100, 516, 653, 380, 50, 434, 299, 244, 124, 415,
 147, 156, 236, 521, 33, 585, 526, 55, 395, 106, 143, 

Ovenstående var første trækning på grønne kort. 
En stor tak til de mange sælgere, der igen i år har gjort et godt stykke arbejde.   
Der er igen sat ny rekord i antal solgte numre. Det betyder, at det hver måned 
trækkes to ekstra numre. 
 
Og for en god ordens skyld bringer vi herunder udtrukne numre på sidste trækning på 
gule kort. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

             Næste deadline d. 25. JAN.  

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

 

HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

  
KIRKETIDER  2019 

Sognepræst Finn Pedersen,                            Tlf.75 264055 
Graver Kristen Krog,                                        Tlf.52 230085 
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,               Tlf.22 511542 

Søndag 24. november     

Søndag 01. december    

Søndag 08. december      

Søndag 15. december      

Søndag 22. december      

Tirsdag 24. december       

Onsdag 25. december       

Torsdag 26. december       

Søndag 29. december      

09.00 (Lars Bom)     

10.30                        

Ingen                        

09.00                        

10.30                        

14.00                        

10.30                        

Ingen                       

09.00 (Lars Bom)    

Sidste søndag i kirkeåret 

1. søndag i advent 

2. søndag i advent 

3. søndag i advent 

4. søndag i advent 

Juleaften  

Juledag  

2. juledag  

Julesøndag       
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7.30 - 20 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Husk vi har åben  
Alle ugens dage 

fra  
 

   Horne   - Gør det med et smil… 

Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde  75260144 

  Fisk på bordet 
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads  

hver onsdag fra kl. 17.00-17.30. 

  BRUGSENS DAGTILBUD: 

 

Mandag: COOP flerkorns rugbrød 950 gr. 10 kr. 

Tirsdag:  20 % på alt ost. 

Onsdag:  10 stk. frugt 15 kr. 

Torsdag: 1 nybagt rugbrød i skiver og 1 franskbrød fra Ølgod Bageren 30 kr. 

Fredag og lørdag: Bland selv slik, 100 gr. 7,95 kr. 

Søndag: 1 stk. COOP pizza (dybfrost) 12 kr. 

Se juleåbningstider side 9 


