Tag familien med på en u-hyggelig tur gennem Horne.
HUSK at deltage i konkurrencen, som du finder på www.horne-varde.dk
Der er 3 gavekort á 300kr. til Dagli´Brugsen Horne på højkant.
= særlig pyntet hus/område.

VELKOMMEN TIL HALLOWEEN I HORNE
På www.horne-varde.dk, finder I et halloween kort over Horne by.
På kortet kan I se hvilke huse der er pyntet særligt.
Nyd gåturen, byen, de pyntede huse, og ikke
mindst tiden sammen med jeres familie.
Svar på konkurrencen, og aflevér i Halloween postkassen i
Dagli´Brugsen i Horne, eller send pr. mail til annemetteje@gmail.com
I uge 45 trækker vi lod om 3 gavekort 'á 300 kr. til Dagli´ Brugsen i
Horne. Husk navn og telefonnummer. Har du ikke mulighed for at
printe, så er en håndskreven svarseddel helt i orden.
Vinderne bliver kontaktet direkte.

1)

Hvilke services kan du få i Dagli Brugsen i Horne ud over den daglige dagligvarehandel?
Sæt et eller flere krydser
Låne/aflevere bøger fra Varde Bibliotek
Hente apotekervarer fra Ølgod Apotek
Hente og sende pakker fra forskellige pakkeudbydere.

2)

Hvilke fritidsaktiviteter kan du gå til i Horne Idrætspark?
Sæt et eller flere krydser
Badminton
Idræt om dagen
Volleyball
Billard
Gymnastik
Fitness
Fodbold
Spinning
Kroket
Præmiewhist
Petanque
Five-a-Side Håndbold

3)

Hvilke udvidelser sker i Vikingelunden i 2020 og 2021?
Sæt et eller flere krydser
Der anlægges stier udvalgte steder og omkring søen
Der opsættes lys udvalgte steder og omkring søen
Der sættes to shelters op
Legepladsen udvides med sansegynge, og svævebane

4)

Hvor mange huse er halloween pyntet på Habrehøjvej?
Sæt et kryds
1
3
2
4

5)

Hvilke arbejdsgrupper arbejdes der med i Vision Horne 2030?
Sæt et eller flere krydser
Forskønnelse af Horne Børneby
Horne bymidte - Torvemiljø med legeplads, sanseområder for unge og ældre
Markedsføring af Horne by og sogn
Borgeren i fokus i Horne Børneby
Opførelse af attraktive boliger i Horne by

6)

Hvad hedder Hornes officielle hjemmeside?
Sæt et kryds
www.Horne-varde.dk
www.Horne-denskonnestepletiomraadet.dk
www.Horne-Ligeomhjornet.dk
www.Horne-vivedsletikkehvorgodtvihardet.dk

7)

Hvornår bliver Horne Skole officelt DGI Certificeret udeskole?
Sæt et kryds
December 2020
November 2020

8)

I Horne har vi et område vi kalder Fælleshaverne. Hvad anvendes fælleshaverne til?
Sæt et eller flere krydser
4H arrangementer
Unikt læringsmiljø for skolen

9)

Horne Kro er løbende blevet renoveret. Hvilke rum er senest blevet renoveret?
Sæt et eller flere krydser
Forgang
Toiletter

10)

I Horne Idrætspark, serveres der mange stykker smørrebrød i løbet af et år. Hvor mange KG
rullepølse anvendes i løbet af et normalt år?
Sæt et kryds
70 Kg
80 Kg

11)

Hvor mange Halloween gravsten, er der ved Hornelund 25?
1
3
2
4

12)

Hvor mange blå storke, er der på gavlen på Horne skole?
1
3
2
4

13)

Hvor mange vinduer er Halloween pyntet i Farmors Univers (Hornelund 49)?
0
4
6
4
10

Navn:

_____________________________

Telefonnummer:

_____________________________

De indleverede sedler vil blive destrueret efter lodtrækningen
Tak fordi I havde lyst til at deltage.
U-hyggelige hilsner fra Dagli´Brugsen Horne

