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49. årgang

Konfirmander i en coronatid

Bagest f.v. sognepræst Finn Pedersen, Ditte Løvendahl Damgaard,*konfirmeres den 22. august i Tistrup Kirke,
Magnus Dammark Jensen, Kevin Frede Nielsen, Malthe Møller Pedersen og Simon Puggaard Mikkelsen.
Forrest f.v. Anne Hvolbæk Nissen, Ditte Petrea Kristiansen, Lasse Hedegaard Jessen og Caroline Skytte
Terkildsen.

Der var ”kun” otte konfirmander i år i Horne Kirke søndag d.14. juni, men alligevel måtte
de konfirmeres ad to gange med fire på hvert hold. Det skyldtes coronapandamien,
som også var skyld i, at der var restriktioner på deltagertallet i kirken. Hver konfirmand
måtte således have fem familiemedlemmer med, så der måtte prioriteres. Alligevel blev
årets konfirmation ikke så meget anderledes end tidligere år. Det fortæller Lasse Hedegaard Jessen og hans forældre mere om på side 20.
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Lad os stå sammen om at forme og sikre fremtiden
for vores by.
Sæt kryds allerede nu d. 25. august 2020 kl. 19-21.
Dagsorden og sted følger.
Sogneforeningen, Horne Børneby & Udviklingsrådet.

Æblepressedag
- på Dagli’Brugsens P-plads – se den
endelige dato på Hornes hjemmeside og på
skærmen ved brugsen.
Vi står klar med frugtkværn og frugtpresser i tidsrummet
kl. 14.30 – 17.30
Kom med æbler fra egen have og få dem presset til juice!
Æblerne skal være skyllet rene for jord og andet snavs, og eventuelle
stødpletter og/eller andre større pletter skal være skåret væk.
Emballage til juicen kan købes
Horne Sogneforening
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Generalforsamling i Hornelunds Venner
Nu håber vi, at vi kan få afviklet generalforsamlingen i Hornelunds Venner.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om vi må komme på Hornelund. Måske må vi afholde generalforsamlingen et andet sted, så hold øje med opslag på skærmen ved brugsen
og på Hornes hjemmeside!
Der afholdes generalforsamling på Hornelund
mandag den 31. august 2020 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkommen
Hvad angår høstfest, sangaftener og julemarked (den 27. november) på Hornelund, er
intet på nuværende tidspunkt afklaret, så vi må se, hvad der kan lade sig arrangere.

Hornelunds Venner

Familie&Fritid Horne - generalforsamling 2020
Tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole.
Nu vil vi prøve at se, om det lykkes os at få afholdt årets generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører
2.Bestyrelsens beretning
3.Forhandling af bestyrelsens beretning
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår
5.Behandling af indkomne forslag
6.Forslag fra bestyrelsen
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Ruth Jensen og Karen Margrethe
Harck
- begge modtager genvalg
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard
8.Valg af revisor – på valg er Dorthe Bejder
9.Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen
10.Beretning for Aftenskolen v/ Henriette Nielsen
11.Evt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 25. august 2020
sendes til formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller på mail: b.dinesen@bbsyd.dk
Alle er velkommen
Familie&Fritid
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Badminton er klar til en ny sæson
BEMÆRK NYE TRÆNINGSTIDER
Motionister har opstart den 31. august 2020
Der spilles på mandage fra kl.18.30-21.30
Baner kan bestilles ved Anita Hansen på mail ahansen335.dk@gmail.com.
Oplys venligst i mailen ønske for spilletid samt hvem, der deltager på banen – med oplysning om navn, adresse og fødselsdato på alle spillere.
Evt. spørgsmål – ring til tlf 4068 6008
Banen lejes for en hel sæson (september-marts) og for en time ad gangen. Hver bane
koster kr. 1.700,00.
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle spillere til den kommende sæson.
Med venlig hilsen
Badmintonudvalget – hovedbestyrelsen Horne IF

Petanque-baner indvies
Der er officiel åbningsdag for petanque på Horne Stadion
lørdag den 8. august kl. 10.00
Kom til officiel åbning ved petanque-banerne, som ligger sammen
med kroket.
Åbningen starter kl. 10.00 med kaffe og rundstykker til de fremmødte. Formanden for
Horne IF Svend Jensen holder en kort åbningstale, og den røde snor klippes ca. 10.15.
Derefter vil der være mulighed for at prøve at spille petanque, hvor Verner Baagø og
Lars Bonnen vil hjælpe med regler og teknik.
Tag derfor din kone/mand, nabo eller en ven i hånden og kom til officiel åbning af petanque lørdag den 08-08-2020 fra kl. 10.00.
Vel mødt alle petanque interesserede.
Med venlig hilsen HIF

Har du set www.horne-varde.dk i dag?
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KUNNE DU TÆNKE DIG AT OPSTILLE TIL MENIGHEDSRÅDET?

Orienteringsmøde/menighedsmøde

Datoen for orienteringsmødet inden valgforsamlingen er flere gange blevet udsat pga.
forsamlingsforbuddet. Vi afholder derfor orienteringsmøde

onsdag den 12. august kl. 19.00 i Hallens mødelokale.

Denne aften vil vi orientere om, hvordan valget til menighedsrådet foregår på en valgforsamling.
Vi vil samtidig afholde menighedsmøde, hvor vi fremlægger årsberetning og regnskab.
Opstillingsmødet/valgforsamlingen afholdes
tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Hallens mødelokale.
Menighedsrådet er vært ved kaffen ved begge arrangementer.
MVH Horne Menighedsråd.

horneposten@gmail.com
Præmiewhist i Horne
Det foregår i Horne Hallens mødelokale hver mandag
fra kl. 19.00 – 22.30
Vi starter den 7. september, hvis vi får lov af sundhedsmyndighederne.
Første gang vil der være information om spillet, og vi håber, at der kommer nogle nye spillere.
Udvalget giver kage og kaffe.
Pris for deltagelse er 90,00 kr. incl. kage og kaffe.
Der er en præmie til hvert bord.
Præmiestørrelse: 1. præmie
200,00 kr.
2. præmie
150,00 kr.
3. præmie
100,00 kr.
4. præmie
80,00 kr.
5. præmie
60,00 kr.
Efterfølgende præmier
60.00 kr.

Torvedagsudvalget
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Horne Kro
inviterer til sommerhygge med mad, musik
og rafling i krohaven

lørdag den 15. august
Alley-cats spiller fra kl 12.00.
Kl. 10.30: Rafleturnering. Vi rafler poker
Pris: 50 kr. incl. en fadøl
Der vil være præmier til de 3 bedste
Kl. 12.00: Grillen er tændt og der kan købes:
Ringridder med brød: 30 kr.
5 stk kyllingespyd med mix salat og flute eller
barbecueben med mix salat og flute: 65 kr.
Fadøl: 25 kr.
Alm. øl - sodavand – shots: 20 kr.
Happy hour: kl 15.00 - 18.00
dobbelt op på shots
Kom og hyg jer
Jeanette og Rene Cassøe

INGEN FISKESALG
dagen før torvedagen grundet Covid-19 samt aflysning af torvedagen.
Vi vender stærkt tilbage til næste år – På gensyn

Med venlig hilsen
Horne Sogns Jagtforening

horneposten@gmail.com
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4H tager hul på ny sæson

Madhold starter på skolen onsdag den 12. august kl. 14.30 – 16.30.
Samme dag starter træhold på Dejgårdvej 12 kl. 14.30 – 16.30.
Vi ta`r 6 gange i træk, da vi jo mangler lidt fra foråret.
Datoer: den 12. – 19. og 26. august samt den 2. – 9. og 16. september.
Du kan nå at være med på madhold endnu. Træholdet er fyldt op.

4H på udflugt

22. august går turen til Vadehavscentret, hvor vi får en rundvisning, derefter til Mandø og på vaden
med naturvejleder.
Vi kører i egne biler.
4H i Horne

4H i Horne går hobbyvejen
Er du kreativ og er du vild med at lave ting til værelset, gaver til fødselsdage, eller er du bare god til
at fremstille ting, som du ønsker dig, så kan Horne 4H Hobbyhold være noget for dig.
Vi vil prøve at opfylde dine og dine kammeraters ønsker om netop de ting, I ønsker at fremstille.
Vi kan sy, strikke og hækle, male, tegne, og hvad vi ellers måtte finde på.
Du er selv med til at ønske, hvad vi skal lave, og så finder vi samlet ud af det.
Vi følger og overholder sundhedsstyrelsens COVID-19 retningslinjer
Vi starter op på Horne Skole
torsdag den 13. august kl.14.30-16.30,
derefter hver torsdag til og med den 17. september.
Tilmelding: www.4H.dk

Idræt om dagen
Først TAK for den flotte hilsen, Kirsten kom med efter vores bratte afslutning i foråret.
Det varmede i en kold corona-tid.
Hvis Mette Frederiksen og coronaen vil…
starter vi Idræt om dagen
onsdag den 23. september kl. 9.00 i Horne Hallen.
Tag naboen, genboen, vennen eller veninden under armen (på afstand) og deltag i et par
hyggelige timer.
Hilsen Udvalget
Bente, Karen og Jette.
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Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
kl. 19 og støtIndtil videre AFLYST
lokalsamfundet

Bankospil venter på nye retningslinjer
Hvornår er det forsvarligt at genåbne bankospillene i forhold til Covid19?
Det spørgsmål blev drøftet, da bankoudvalgene i Horne, Tarm, Vejrup, Helle Hallen og
Skovlund-Ansager holdt fællesmøde om, hvordan det er muligt på en forsvarlig måde at
genåbne for bankospil i hallerne. Det skal være forsvarligt for både spillere og de frivillige
hjælpere, og spillene skal afholdes på en måde, så hallernes personale får mindst mulig
rengøring efterfølgende.
Udvalgene har spurgt politiet om de gældende retningslinjer for bankospil i haller. Som det
ser ud, er de fem udvalg enige om, at der ikke er nogle konkrete retningslinjer, man kan
forholde sig til lige nu. Også hallerne er usikre på, hvordan man håndterer mange mennesker sammen.
Derfor blev det en fælles beslutning, at de fem udvalg IKKE starter op nu. Det foreløbige
udgangspunkt for en genåbning er november måned, men der kan nå at komme andre
retningslinjer inden da. Derfor har udvalgene aftalt at mødes igen i løbet af september for
at forholde sig til de nye retningslinjer, der måtte komme hen over sommeren.
Der vil blive annonceret i medierne, når bankospillene kan åbnes forsvarligt hos de fem
udvalg.
EFTERLYSNING

Vi mangler instruktører

Spring, gymnastik og bevægelse er fra 1. – 5. kl. – På dette hold mangler vi desværre instruktører, så vi håber, at der blandt forældre eller andre spring/gymnastikinteresserede
findes nogen, der vil tage over. Der skal gerne være en eller to med modtagererfaring. Vi
tilbyder selvfølgelig DGI kurser, så man kan blive opkvalificeret, og vi har et par tidligere
instruktører, der gerne hjælper i gang.
Henvendelse og spørgsmål kan rettes til:
Lene Jensen – tlf. 4025 4977 eller gymogfit@horne-varde.dk
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……….Kirkegårdsvandring får ny dato…………..
Årets kirkegårdsvandring er flyttet til tirsdag den 1. september. Flytningen sker af
hensyn til borgermødet, som afvikles den 25. august.
Der er også en anden ændring i forhold til tidligere år. I stedet for at slutte af i kirken sker
afslutningen på kroen. Det skyldes, at det er et meget begrænset antal mennesker, der
må samles i kirken på grund af coronaens forsamlingsrestriktioner.
Kirkegårdsvandringen, der bliver afviklet i et samarbejde mellem Horne Menighedsråd og
Horne Sognearkiv, begynder på kirkegården kl. 19. Her bliver deltagerne præsenteret for
et par grave og en kort fortælling om familierne. I år drejer det sig om tidligere, nu afdøde
ejere af Horne Kro. Så det er meget passende, at aftenen slutter på Horne Kro, hvor der
både bliver serveret kaffe, vist billeder og givet en udvidet fortælling om kro-familierne.
Der bliver også rig mulighed for både at kommentere og supplere oplysningerne.
Det er en aften for alle, og lever den op til de tidligere kirkegårdsvandringer, bliver det en
både hyggelig og oplysende aften.

Horne Jagtforening
PROGRAM
2020-2021
06. september: Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15.
Afgang fra Horne Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50,
Sig. Der vil denne dag være Pokalskydning for Horne.
Bestyrelsen:
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 62 70 – amcb@amcb.dk
Næstformand: Kristian Mortensen – 40 78 33 27 – 6800kristian@gmail.com
Kasserer: Claus Holse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.jeppesen@live.dk
Best. medlem: Brian Jacobsen - 22809752 – brianjacobsen1971@gmail.com
Foreningens kontonummer: Reg. 7780 – konto: 1976349

horneposten@gmail.com
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Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse
Der holdes landsindsamling søndag den 16. august 2020.
Vi håber, mange vil hjælpe os med indsamlingen.
Tilmelding til Bente Dinesen tlf. 21 78 76 55 – Bessie Aggeboe 24 83 72 75
Vi mødes på Horne Skole kl. 9.30 til orientering, kaffe og rundstykker.
Bessie Aggeboe/Bente Dinesen.

Opstillingsmøde til byrådet i Varde Kommune
Opstillingsmøde til byrådsvalget 2021
torsdag den 27. august kl.18.30.
hos Mads Sørensen, Vardevej 37 Sig.
Program:
1. Grill
2. Opstillingsmøde
3. Kaffe og kage
4. Indlæg ved borgmester Erik Buhl.
5. Afslutning
Horne/Sig Venstreforening

Nyt i Dagli’Brugsen:
Scan, betal og tak for i dag
Har du prøvet det nye betalingssystem? Hvis du har downloadet
COOP’s app, er du allerede godt i gang.
Du kan bruge scan & betal-knappen i app’en og selv scanne dine varer, mens du går
rundt i butikken. Når du når til kassen, skal du blot trykke ”betal” i app’en, scanne QRkoden, der hænger i loftet, vise din telefon til medarbejderen, og så kan du gå ud af butikken med dine varer. Det er meget nemt og simpelt!
Spørgsmål – så spørg endelig personalet næste gang, du handler ind i din nærbutik.
De fleste har nok bemærket, at vores årlige infoaften i starten af maj var aflyst, men vi
håber, at vi kan afholde den i efteråret.
Ligesom med alt andet, afventer vi udviklingen, mens vi sørger for gode tilbud og
fyldte hylder i jeres foretrukne dagligvareforretning.
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OBS

75 29 90 92

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

Storegade 19
6862 Tistrup
SKO DAMETØJ

HERRETØJ

- du kan også finde Horne på

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Livlige fårehunde kommer til Horne
Islandsk Fårehundeklub samles i Horne Idrætspark
søndag den 9. august
og medlemmerne vil gerne vise hundene frem til alle interesserede
Udstillingen starter klokken 10.00, og der vil være fri adgang til udstillingsområdet fra klokken 09.00.
De deltagende udstillere svarer hellere end gerne på spørgsmål, hvis der er noget, man
ønsker at vide om den Islandske Fårehund.
Islandske Fårehunde er en gammel hunderace, der har været brugt til at holde styr på fåreflokke.
Går man i hundetanker, er det altid nyttigt med inspiration. Islandsk Fårehund er ikke en
almindelig kendt race, men der er gode muligheder for at stifte nærmere bekendtskab med
den i Horne Idrætspark, da der er mere end 30 tilmeldte hunde til udstillingen.
Den Islandske Fårehund er en glad og meget imødekommende hund, der knytter sig tæt til
sin familie og gerne følger denne overalt. Den er venlig overfor alle og er en stor børneven.
Dens livlige væsen kommer mest til udtryk udendørs, mens den hurtig falder til ro og lægger sig ved ens fødder, når familien er indendørs.
Den Islandske Fårehund er frem for alt lærenem og samarbejdsvillig og har et selvstændigt
sindelag. Det er egenskaber, som den har udviklet gennem århundreder som bondens
trofaste hjælper og følgesvend.
En islandsk fårehund er ikke nogen enmandshund, der kun knytter sig til én enkelt person i
familien. Dens trivsel er afhængig af rigelig social kontakt.
Den Islandske Fårehund er en begavet hund, der af sig selv tilbyder både kontakt og samarbejde. Det imødekommes bedst gennem en konsekvent træningsindsats i hundens unge
år.
Den er ikke nogen udpræget beskytter, men er alligevel en pålidelig vogter, der gør, men
aldrig bider. Islandsk Fårehund er i øvrigt meget omgængelig og venlig overfor andre husdyr. Den indordner sig nemt i familiemønstret i både byen og på landet.
Da den er en brugshund, skal den have mulighed for at bruge sine evner, ikke nødvendigvis ved at hyrde får, men gennem forskellige former for aktivitet, for eksempel hundesport
eller andre træningsaktiviteter.

Næste deadline d. 5. SEPT.
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Det er sjældent at en Islandsk Fårehund strejfer, da den helst holder sig i nærheden af
sin flok (familien). Hunden har et medfødt instinkt for at gø under hyrdearbejdet. Den bruger sin stemme til at få heste og får til at flytte sig og rovfugle til at holde sig fra lammene.
Man kan godt lære den at tie stille, men man skal ikke forvente at få en 100% lydløs Islandsk Fårehund.
Islandsk Fårehundeklubs hjemmeside: www.islandshunden.dk

Brug aktivitetskalenderen bagerst i bladet når du
planlægger et arrangement...
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Horne IF får ekstra sponsorkroner fra OK og brugsen
Dagli´Brugsen i Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne Idrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til
hele
22.828,36 sponsorkroner excl moms. til Horne Idrætsforening.
Pengene er fordelt på 11 nye aktive solgte kort, brændstofsalg fra i alt 349 aktive kort,
elsalg fra 29 tilknyttede aftaler og mobilsalg fra 13 tilknyttede aftaler.
I år har samarbejdet med OK/Dagli´Brugsen iøvrigt givet os 30 procent ekstra i støtte, idet
OK har valgt at øge støtten på grund af coronaen. OK har meddelt, at der også vil være
30 procent ekstra i den aftale for 2020-2021, som vi har indgået. Det er super dejligt.
Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres benzinkort, som de har erhvervet i Dagli´ Brugsen, Horne og ved benzinstanderen ved Dagli´
Brugsen, så Horne IF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgåede sponsoraftale.
Vi siger tak for bidraget fra Dagli´Brugsen Horne og OK, og tak til alle jer, der har erhvervet et kort ved tanken/Brugsen i Horne, og som derved er med til at støtte Horne IF.
På vegne af sponsorudvalget
Horne IF
Dora Harck
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit
kort sponserer Horne Idrætsforening, kan du gå ind på OK.dk og
bestille et nyt og klikke op på
Horne Idrætsforening som den,
du ønsker at sponsere. Så tilfalder der helt sikket kærkomne og
dejlige sponsorkroner til Horne
Idrætsforening.
Uddeler Søren Dinesen kunne
overrække 28.535,46 inclusiv
moms til Sigurd Møller fra Horne
IFs sponsorudvalg.
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Lopperne i Hindsig
Lopperne på Hindsigvej 29 er
åben den første søndag i hver måned kl. 9 -12
Har I noget til lopperne, I gerne vil have afhentet, så ring til en af nedenstående:
Hans Guldager
Ove Bertelsen
Preben Jensen
Renè Guldager
Mikkel Holdgaard
Henrik Kobberholm
Flemming Guldager

24 84 10 25
81 71 48 46
30 59 37 34
31 47 47 12
53 55 04 19
31 65 95 58
13 31 37 16

Opslag
til infoTV ved Brugsen
sendes til:
infotv@horne-varde.dk
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Veteraner fik nye spilletrøjer
PKI Supply A/S har sponseret nye trøjer til Horne IFs veteranhold. Firmaet har til
huse i Fredericia og har den tidligere Horne-spiller, Karl Brynningsen, som medejer. Det var da også ham, som overrakte trøjerne.
Det skete i forbindelse med en træningskamp mod Blåbjerg – en kamp, som endte 2-1 til
Horne IF, og som blev sluttet af med grillpølser.
Veteranholdet spiller følgende hjemmekampe i efteråret:
10. august kl. 19.00 Horne – EFB
24. august kl. 19.00 Horne – Tjæreborg
7. september kl. 18.15 Horne – Sædding B94

Veteranholdet er bagest fra venstre: Martin Lund Hansen, sponsor Karl Brynningsen,
Carsten Larsen, Tommy Sørensen, Kurt Poulsen, Torben Ellegaard, Rasmus Nielsen,
Henrik Jessen, Doran Edry, Flemming Jørgensen, Svend Hjørngaard, Jørgen Uhre,
Holger Schmidt og holdleder Gunnar Ditlevsen.
Forrest fra venstre: Alf Jeppesen, Sigurd Møller, Simon Karkov, Thorkil Lindvig,
Kim Heiselberg, Martin Karkov, Peter Jeppesen, Frank Kjær Pedersen.
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Horne Børneby afdeling Regnbuen får udegruppe
Som et fælles læringsmiljø for Horne børneby, starter børnehavedelen i Regnbuen fra
uge 35 op med et helt nyt tiltag.
Vi etablerer en udegruppe.
Udegruppen vil have fælles mål med skolen om læring gennem naturen og med udgangspunkt i de i forvejen bekrevne læreplanstemaer, som vi som dagtilbud dagligt arbejder med.
Sogneforeningen har venligst stillet et madpakkehus til rådighed i Vikingelunden, som vi
vil anvende som vores tilhørsbase.
Vi vil hermed gerne sige stort TAK for denne lokale opbakning til virkeliggørelsen af en
langvarig drøm i Regnbuen.
De bedste hilsner fra Regnbuens personale.

”Madpakkehuset”
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NYTTIGE
www LINK´s

horne-varde.dk
horne-tistrup-skolerne.dk
hornesognearkiv.dk
issuu.com/arkiv
arkiv.dk

Hornes officielle hjemmeside.
Skolesammenslutningen Horne-Tistrup.
Sognearkivets officielle hjemmeside.
Sognearkivets lokalhistoriske publikationer.
Arkivalier og billeder fra danske sognearkiver.

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

SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN
PÅ BAGSIDEN

De populære Madskoler er i år blevet aflyst på grund af covid-19. Men det lykkedes for arrangørerne at skabe en særudgave med et begrænset antal pladser i uge 32. Konceptet
kaldte de "3 dage med Madskoler", og det er for børn i alderen 8 til 12 år. Her i området blev
der kokkereret på Horne Skole fra mandag 3. august til onsdag 5. august - hver dag fra kl.
9.00 til 15.00.
Løjerne blev ledet af tre garvede madskole-frivillige, som alle har været frivillige instruktører
flere gange.

horneposten@gmail.com
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Horne Gymnastik og fitness!!
Så er vi klar til sæson 2020/2021
Vi glæder os til at se såvel nye som tidligere gymnastik-, fitness- yoga
og spinningdeltagere.
I dette tillæg finder I tider og beskrivelse på de forskellige hold. Her er også oplyst, hvornår
holdene begynder. Bemærk, der kan ske ændringer inden opstart. Så hold øje med
skærm ved brugsen og hjemmeside.
Der er sket lidt ændringer på holdbetegnelser og aldersopdeling på et par hold.
Lopperne har fået navneændring til Hoppelopperne og er nu fra 3 ½ år til og med
børnehaveklassen.
Spring, gymnastik og bevægelse er fra 1. – 5. kl. – På dette hold mangler vi desværre instruktører, så vi håber, at der blandt forældre eller andre spring/
gymnastikinteresserede findes nogen, der vil tage over. Der skal gerne være en
eller to med modtagererfaring. Vi tilbyder selvfølgelig DGI kurser, så man kan
blive opkvalificeret og vi har et par tidligere instruktører, der gerne hjælper i
gang
Man skal være oprettet i Sport Solution, for at man kan booke deltagelse til holdtræninger.
Vi tilbyder selvfølgelig stadig gennemgang af, hvordan maskinerne i fitness bruges, og man
kan få lagt et program, hvis man ønsker at træne individuelt i fitness.

Kontortid: Mandage fra kl. 17.00 – 17.30 f.g. 17. aug. 2020
Hold øje med tavlen eller hjemmesiden ang. evt.
ændringer i kontortid.
Evt. spørgsmål kan rettes til:
Hanne Burkarl
2094 0469
Maria Højager Ladekjær 6093 1287
Lene Jensen
4025 4977
Berit Gram
2122 6801
Jesper Johannesen
2895 3010
Eller mail: Gymogfit@horne-varde.dk
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Horne Gymnastik og fitness
Beskrivelse på gymnastik og fitnesshold 2020/2021
Dans/gymnastik
Holdet er fra 3. kl og opefter, men vi deler jer op niveau- og aldersmæssigt, så både de
yngste og ældste får noget ud af det. Vi glæder os til en sjov, udfordrende og hyggelig
sæson og håber, at der er en masse unge friske tøser, der er klar på at få en fed og sjov
sæson.
Forældre/Barn
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i hallen.
Så kære børn: ta’ mor og far i hånden og kom og vær’ med.
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber.
Hoppelopperne – piger og drenge – 4 år - børnehaveklasse (Skal helst fylde 4 inden nytår, men kom endelig og spørg, da der også er mulighed for at 3 årige kan
være med)
Vi arbejder med leg, bevægelse, sang og rytmik og selvfølgelig tons og tummel på måtter.
Spring, gymnastik og bevægelse - piger og drenge – 1. – 5. klasse
Her vil der primært blive arbejdet med bevægelse, styrke, spring og leg
DGI Yoga
I yoga arbejdes med forskellige øvelser der styrker, strækker, udspænder og smidiggør
kroppens muskler og led.
Vi udfordrer vores balance og koncentration og arbejder aktivt med vores åndedræt ved
hjælp af åndedrætsøvelser.
Der sluttes af med afspænding, som virker afstressende i en måske fortravlet hverdag.
Yoga er for alle aldre og køn – uanset smidighed
HUSK drikkedunk og tæppe til afspændingen.
Bemærk – medlemskab delt på hhv. efterår og forår.
Spinning
Vi tilbyder 3 hold fordelt på ugens første 3 dage og træningen foregår i spinningslokalet i
hallen.
Styrk din krop
med forskellige og udfordrende redskaber og øvelser
(Øvelserne kan tilpasses den enkelte deltagers niveau)
For kvinder i alle aldre
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Horne Gymnastik og Fitness – 2020/2021
Mandag:
18.30 – 19.30
Styrk din krop
Lene

Tirsdag:

Onsdag:
16.30 – 17.30
Lopperne
Anne Mette, Jesper, Maria
M, Julie, Anna, Holger og
Camilla

Fitnesslokale
Start: 21. Sep.

Horne Hallen
Start: 23. sep.

17.45 – 18.45
spinning
Aksel

16.45 – 17.45
Forældre/barn
Anna, Maria og Louise J.

Start: 24. aug.
Spinningslokalet i Horne
Hallen

Horne Hallen
Start: 22. sep.

Mødelokale – hallen
19.00-20.30
Yoga
Lena
Start: 22. sep.
19.00-20.00
Spinning
Dora
Start: 29. sep.
Spinningslokalet i Horne
Hallen

17.45 – 19.00
1. – 5. klasse,
spring, gymnastik og
bevægelse
Vi mangler instruktører
– se ovenfor
Horne Hallen
Start: 23. sep.
18.00 – 19.00
Spinning
Holger
Start: 30. sep.
Spinningslokalet i Horne
Hallen
Gymnastiksal:
18.00 -19.00
Dans/gymnastik
3.kl. og opefter
Frida og Asta
Start: 23. sep.

Ret til ændringer forbeholdes
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Horne Gymnastik og Fitness –
Kontingentpriser efterår 2020 – forår 2021
Hold

2020/2021

Forældre/Barn incl. T-shirt til opvisning
Det er pr. forældre, man betaler
Hoppelopperne incl. T-shirt til opvisning

600,-

Spring, gymnastik og bevægelse for 1. – 5. Kl. incl. tøj til opvisning
Dans/gymnastik incl. tøj til opvisning

550,-

500,-

1/1 år kun fitnesslokale

600,1.600,- ekskl.
spinning
200,- ekskl. spinning
2.200,-

Månedskort fitness
1/1 år fitness og hold
Månedsfitness og hold

250,-

Styrk din krop - i fitnesslokale

700,-

Yoga – Efterår

350,-

Yoga – forår

350,-

Spinning/Indoor cycling sæson
september – maj
Tilkøb af holdtræning til allerede købt helårskontingent

800,-

Klippekort – 10 klip

400,-

Oprettelsesgebyr

100,-

Ret til ændringer forbeholdes.
Holdkontingenter skal være betalt senest 7. november 2020

Følg os på www.horne-varde.dk/fritid eller Facebook
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600,-
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Ingen Torvedag i 2020

Foto fra ”gamle dages”
torvedag

År 1983

På gensyn i 2021
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www.hornesognearkiv.dk
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Lasse: konfirmationsdagen var helt normal – stort set
Ingen skolegang, ingen fritidsaktiviteter, hold god afstand, udskudt konfirmation - jo, de

unge har i høj grad også mærket corona-pandemien.
Derfor regnede Lasse Hedegaard Jessen da også med, at hans konfirmation ville blive
helt anderledes end den konfirmation, hans to ældre søskende havde – Simon i 2010 og
Ditte i 2012, men det blev faktisk en helt normal konfirmationsdag.
Der var både håndtryk og krammere, jeg fik masser af gaver, og vi spillede både rundbold
og fodbold. Det kunne ikke være bedre. Det blev en rigtig god dag. Det eneste trælse var,
at jeg kun måtte have fem med i kirken. De andre stod så udenfor, og det var faktisk rigtig
hyggeligt.
Konfirmationen var dog ikke helt problemfri, set fra et forældresynspunkt.
- Konfirmationsdagen var oprindeligt sat til den 3. maj. Vi skulle holde den på Varde Fodboldgolf, og invitationerne var sendt ud, men datoen blev på grund af coronarestriktionerne udskudt til den 14. juni. Den dag var Varde Fodboldgolf booket til anden
side, så vi rykkede festen hjem i vores kostald. Heldigvis kunne vores madleverandør
stadig levere maden, og gæsterne kunne også komme, så vi havde en rigtig god fest med
38 gæster og rigtig godt vejr. Vi fik lidt mere travlt herhjemme, end vi havde planlagt, men
selve dagen var stort set som de tidligere konfirmationer, vi har haft. Det var bare lidt
træls, at vi kun kunne være fem i kirken. Det blev så Ditte, Simon, mormor og os, der fik
den oplevelse, siger Tina og Henrik Jessen.
Til gengæld havde de ikke det problem, som mange andre konfirmander er løbet ind –
tøjet blev købt i god tid og blev for småt inden konfirmationen.
Vi var sent ude med at købe tøjet. Det var heldigt, så det passede fint, siger Tina Jessen.
Der var i år otte konfirmander, som blev konfirmeret på to hold - fire kl. 9 og fire kl. 11.
- Jeg måtte lige læse op på trosbekendelsen og fadervor om morgenen, for når vi ikke var
flere, ville det kunne høres, hvis jeg lavede en fejl eller slet ikke var med, siger Lasse.
Nogle konfirmationer i Varde-området er udskudt til efteråret, og da mange af de unge
tager på Blå Mandag sammen med Ung i Varde, har de unge i Horne endnu ikke været
på Blå Mandag.
- Vi skal til Århus. Det glæder jeg mig til, så jeg håber, at vi kommer af sted i efteråret,
siger Lasse.
Se foto næste side….
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En glad konfirmand med sine forældre Tina og Henrik Jessen ved Horne Kirke. Privatfoto
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Horne
Tømrerforretning ApS

OBS
VEDRØRENDE SKÆRMEN
VED BRUGSEN
Materiale til opslag skal
sendes til
Anders Burkarl på

infotv@horne-varde.dk
I liggende
A-4 format

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

Glem ikke
at støtte de
sponsorer
der støtter
HORNEPOSTEN

Til Horne Idrætsforening
skal ske til
betalingsnummer

56253

Næste deadline d. 5. SEPT.
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Ung murer er i gang
i eget firma
En håndværkerbil med logoet
”Eskesen Byg – for dig, der vil se
forskellen” er blevet et dagligt syn i
bybilledet.
Bilens ejer er Rasmus Christensen
Eskesen, og han er også manden
bag sognets nye murerfirma. Rasmus, 25 år og udlært murer, var ansat i et murerfirma, men blev afskediget, da coronaen satte landet i stå.
-- Jeg søgte arbejde forskellige steder, men der var intet at få. Jeg
tænkte så, at jeg i stedet for bare at
sidde og vente på noget kunne starRasmus Christensen Eskesen er i gang med at renovere
te mit eget firma. Da den første panik efter coronaudbruddet havde lagt murværket på Horne Kro.
sig, og der igen blev brug for håndværkere, var jeg klar til at tage fat. Jeg vil ikke sige, at det har været nemt at starte som
selvstændig, men det har heller ikke været svært. Jeg startede med 0 kroner og en
murerhammer, og så er det gået fremad derfra, siger Rasmus, der har arbejdet en del
med facaderenoveringer, men påtager sig alle former for reparationsarbejde.
Han flyttede sidste efterår til Horne sammen med sin kæreste Caroline.
-- Jeg er oprindeligt fra Esbjerg-Bramming området, og min mor bor stadig i Vejrup,
men jeg har boet nogle år i Ølgod. Vi havde i længere tid kig på huset på Hornelund 29,
og da det blev ledigt, var vi hurtige til at flytte ind, siger Rasmus, der har det rigtig godt
med sin nye tilværelse både som selvstændig og som Horne-borger.
- Vi er faldet rigtig godt til. Det er et dejligt sted at være, og det er dejligt at have noget
at arbejde med. Hvis det går godt i firmaet, satser jeg på en gang til næste år at ansætte en medarbejder, siger Rasmus.
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DAN
EL
www.dan el.dk

A

S DØGNVAGT
70 23 23 88
RÅDGIVENDE INSTALLATØRER

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

BEMÆRK
at
indleveringsdatoerne
for stof til
HORNEPOSTEN
nu kan ses i
aktivitetskalenderen.
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- og det navn har den såmænd haft lige siden

Gymnastikforeningen mangler instruktører, læs mere side 8
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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

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvej 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@gmail.com
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
32

Næste deadline d. 5. SEPT.

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 :

Mobil :

Karl
26209096

Brian
21820340
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Horneposten deadline 2020
Udgave 372: Deadline 5. september udkommer 19. september
Udgave 373: Deadline 31. oktober
udkommer 14. november

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

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef

Nyttig viden: HornePosten finansieres af reklameindtægter og støtte fra sognets foreninger.

horne-varde.dk
horneposten@gmail.com
Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 5. SEPT. horneposten@gmail.com

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

Har du lyst til en fodbehandling?
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
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AKTIVITETSKALENDER 2020
August:
09. kl. 09.00: Islandsk Fårehundeklub har udstilling i Horne Idrætspark
12. kl. 19.00: Orienteringsmøde/menighedsmøde i Horne Hallen, arr. Horne Menighedsråd
12. kl. 14.30: Madhold starter, Horne Skole, arr. 4H i Horne
12. kl. 14.30: Træhold begynder på Dejgårdsvej 12, arr. 4H i Horne
13. kl. 14.30: Hobbyhold begynder, Horne Skole, arr. 4H i Horne
15. kl. 10.30: Sommerhygge på Horne Kro med rafling og spisning, arr. Horne Kro
22.
Udflugt til Vadehavscentret og Mandø, arr. 4H i Horne
25. kl. 19-21: Borgermøde om vision for fremtiden, arr. Sognef, Horne Børneby, Udviklingsråd
31.
Højskoledag i Tistruphallen, medarr. Horne Menighedsråd
31. kl. 18.30: Badminton for motionister begynder, Horne Hallen, arr. Horne IF
31. kl. 19-21: Generalforsamling i Hornelunds Venner, mødested ikke aftalt
September:
01. kl. 19.00: Kirkegårdsvandring, arr. Horne Sognearkiv og Horne Menighedsråd
01. kl. 19.00: Start på hæklekursus, Hornelund 49, arr. Horne Aftenskole
05. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
5.-6.:
Stort sytræf på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
06. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne
06. kl. 09-15: Skydevogn, afgang fra Horne 08.45, arr. Horne Jagtforening
07. kl. 19: Præmiewhist i Horne hallen med info, arr. Torvedagsudvalget
08. kl. 19-21: Generalforsamling i Familie og Fritid på Horne Skole
09. kl. 19.00: Start på Kreativ, Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
15. kl. 19.00: Opstillingsmøde til menighedsrådet, Hallens mødelokale, arr. Menighedsrådet
16. kl. 19.00: Start på vævning, Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
19. kl. 09-15: Kreativ Sy på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
23. kl. 09.00: Idræt om dagen i Horne Hallen, arr. udvalget
Oktober:
04. kl. 17.00: Filmklub starter, arr. Horne Aftenskole
06. kl. 16-18: Litteraturkreds begynder på Hornelund Plejecenter, arr. Horne Aftenskole
07. kl. 19.00: Start på madlavning for mænd, Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
12. kl. 10.00: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
13. kl. 10.00: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
20. kl. 19.00: Lav dit efter fotoalbum, Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
31.
Højskoledag i Tistrup Hallen, medarr. Horne Menighedsråd
31. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
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AKTIVITETSKALENDER 2020/21
November:
27. kl. 14-16.30: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
December:
05. kl. 09.00: Fællesjagt, mødested Anders Jensen, arr. Horne Jagtforening
20. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening
(2021):
Marts:
27.
Lokalopvisning i Horne Hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness
Maj:
1. kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
2. kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
Juni:
26. Kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
27. Kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole

Så er vi i gang igen!

Efter lang tids venter, er nummer tre stork kommet op på skolens gavl. Vi må håbe, at
der kommer noget mere gang i fødslerne i det sidste halvår af 2020.
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil
Maj:
300 kr. 135,
200 kr. 164,
100 kr. 624,
50 kr. 90,
226,
170,
127,

457,
219,
57,
554,
657,
44,

594,
288, 360, 383, 672, 320, 654, 491, 28, 644,
249, 323, 397, 549, 246, 605, 38, 446, 449,
271, 332, 313, 565, 318, 118, 660, 455, 134,

Juni:
300 kr. 38,
200 kr. 611,
100 kr. 600,
50 kr. 430,
397,
418,
691,

387,
690,
154,
503,
301,
63,

227,
688, 171, 405, 94, 450, 32, 264, 316, 28,
244, 671, 250, 414, 514, 182, 88, 567, 150,
537, 686, 261, 344, 224, 105, 656, 313, 12,

Juli:
300 kr. 656,
200 kr. 585,
100 kr. 331,
50 kr. 219,
201,
518,
554,

140,
300, 348,
15, 640, 88, 495, 81, 60, 593, 265, 105, 230,
408, 285, 520, 47, 430, 492, 144, 74, 247, 163,
142, 249, 466, 217, 25, 56, 536, 222, 121, 639,
181,

Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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KIRKETIDER 2020
Søndag 09. august

09.00

9. søndag efter trinitatis

Søndag 16. august

10.30

10. søndag efter trinitatis

Søndag 23. august

09.00

11. søndag efter trinitatis

Søndag 30. august

14.00 i Tambours Have 12. søndag efter trinitatis

Søndag 06. september

10.30

13. søndag efter trinitatis

Søndag 13. september

09.00

14. søndag efter trinitatis

Lørdag 19. september

10.30 Konfirmation (eller kl. 09.00 og 11.00 afh. af
coronasituationen)

Søndag 20. september

10.30

15. søndag efter trinitatis

Søndag 27. september

10.30 Høstgudstj.

16. søndag efter trinitatis

Søndag 05. oktober

09.00

17. søndag efter trinitatis

Sognepræst Finn Pedersen,
Graver Kristen Krog,
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

Tlf.75 264055
Tlf.52 230085
Tlf.22 511542

www.hornesognearkiv.dk

HORNE AUTOVÆRKSTED
Kirkebakken 8
6800 Varde
61 33 54 39
Rasmus Holm Madsen
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Horne - Gør det med et smil…

Husk vi har åben
Alle ugens dage
fra
7.30 - 19.45
Dagli´Brugsen, Hornelund 17, 6800 Varde 75260144

BRUGSENS DAGTILBUD:
Mandag: COOP flerkorns rugbrød 950 gr. 10 kr.
Tirsdag: 20 % på alt ost.
Onsdag: 10 stk. frugt 18 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.

Fisk på bordet
”Glenns Fiskebil” holder på Brugsens parkeringsplads
hver onsdag fra kl. 17.00-17.30.
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