50. årgang
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nov. 2020

Tilbage i 1971 startede HornePosten som HIF - AVISEN.
Siden da har der været over 370 udgaver af lokalbladet som
forsat bliver delt ud til alle borgere i sognet.
Dette nummer er det første i årgang 50, bladet er nr. 373,
dvs. at der er udkommet i gns. 7,5 blad pr. årgang….
På side 36 er der info om hvordan man kan læse mere om
Horneposten´s historie

Et udsnit af Horneposten´s mange forsider gennem tiderne
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Generalforsamling i
Horne Gymnastik og Fitness
Horne Gymnastik og Fitness afholder generalforsamling
tirsdag den 23. feb. 2021 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.
Som nævnt andet steds i bladet, så bliver der behov for et par nye ansigter i bestyrelsen, så kom og vær med til at stemme et par nye ind.
HGF/Lene Jensen

Vi prøver lige med en ny dato…...
Generalforsamling
Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 1. december kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. november.
Horne Støtteforening/Eva Guldager

”Velkommen i Horne” er aflyst
Det store arrangement ”Velkommen i Horne” skulle løbe af stablen for anden gang den
17. januar 2020.
Vi må desværre aflyse på grund af de nuværende retningslinjer.
Vi ser frem til at se jer i januar 2022.
Vi vender tilbage med en dato i foråret 2021.
Styregruppen
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Aflysning og ny mødedato
Horne Idrætsforening (HIF) aflyser generalforsamlingen
den. 18. november i Horne Hallen.
Vi håber, at vi kan få afholdt vores generalforsamling
onsdag den 6. januar 2021 i stedet for.
Vi tager dog forbehold for Covid-19.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen for HIF.

4H julemarked i Fælleshaverne
Lørdag d. 28. november
fra kl. 10.00 til kl. 13.00.
Indgang fra Stadionvej
Adventskranse, kalenderlys og dekorationer,
pynt til kirkegården,
rødbeder og syltetøj,
julesmåkager og pebernødder
og selvfølgelig ny-kogte klejner.
Kom og gør en god handel og støt Horne 4H og Fælleshaverne.
Der er ingen servering.

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
fredag den 1. januar klokke 17-19.
Kom og få frikadeller med stuvet hvidkål for 50 kroner og en hyggelig snak ved indgangen til 2021.
Alle store som små er velkomne. Der er ingen tilmelding.
Vel mødt.
Horne Idrætspark
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Julemandens værksted

Vi kan ikke afholde aktivnat, da det ikke er tilladt at lave arrangementer med
overnatning.
Vi laver i stedet et kreativt forum, hvor vi skal lave julegaver til far og mor, bage
småkager til julemarkedet, spise æbleskiver og hygge,
Der kan leges i gymnastiksalen eller laves kreative ting som til hobby.
Vil du med? Alle 4H børn er velkommen
fredag den13. november fra kl. 15.00 til 18.00 på Horne Skole.
Deltagelsen kræver tilmelding.

Horne 4H

4H julefest
den 4. december fra 14.30 til 16.00 i Fælleshaverne.
Det er kun for 4H medlemmer.
Vi danser om juletræet og får julegaver, vi hygger og spiser juleslik.
Husk varmt tøj og gummistøvler, da det foregår udendørs.
Tilmelding til denne hyggelige eftermiddag
senest lørdag den. 28. november.
Sms til 24818463
Håber vi ses.
Horne 4H.

HORNEPOSTEN´s redaktion ønsker alle læsere,
sponsorer og bidragydere en
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
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Horne Sogneforening holder generalforsamling
Horne Sogneforening afholder generalforsamling
onsdag den 24. februar 2021 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

Horne Idrætspark tilbyder
Julefrokost
ud af huset
Sild med karrysalat – æg og tomater
Fiskefilet med remoulade og citron
Sylte med sennep og rødbeder (kan erstattes med andet ønske)
Lun ribbensteg med rødkål
Lun leverpostej med bacon
Risalamande med kirsebærsovs
Inkl. brød og smør
120 kr. pr kuvert
Erstattes ribbenstegen med andebryst, små brunede kartofler og rødkålssalat, er
kuvertprisen 130,- kr.
Bestilles på 2513 8696 senest en uge før levering.

Har du set www.horne-varde.dk i dag?
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AFLYSNING
Juleoptoget i Horne 2020
må desværre aflyses pga. coronasituationen.
Vi har forespurgt hos politiet, som opfatter dette arrangement som brud på forsamlingsrestriktionerne.
Horne Sogneforening

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, men der bliver taget de nødvendige
forholdsregler i henhold til Covid-19 restriktionerne.
Glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
HIF - badminton

Kreativiteten kan blomstre
Har du lyst til at være kreativ i et hyggeligt område og lave dine egne adventskranse og
juledekorationer?
Så skal du være med til vores juleworkshops. (Coronasikret)
Saml selv et hold med op til 9 personer, og så sørger vi for resten.
Det kan afholdes som et fyraftens-arrangement, daghold eller i weekenden.
Prisen er 350,00 kr. pr person, inkl. materialer og lækker mad.
For mere information: skriv eller ring på tlf. 22511542
Vi har også mange flotte kranser og dekorationer, som du kan
købe eller bestille.
Corrie van den Veen
Biksen, Mallevej 19, horne
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Afd. Horne Skole vil gerne se jer
Skal dit barn starte i skole til august 2021? – så vil vi
gerne invitere JER BØRN OG FORÆLDRE til information
og hygge

tirsdag den 1. december fra 16.30-17.30.

Vi tænder op i bålhytten ved SFOen på skolen, luner æbleskiver og har lidt dejligt at drikke til børn og voksne. I vil kunne møde personale og få et
lille kig ind i børnehaveklassen.
Har I tvivl om, hvor jeres barn skal starte, så kom og vær nysgerrig, se hvem vi er, og hør
hvad vi kan. Vi glæder os helt vildt til at møde Jer.
De bedste hilsner fra
Anne Øbo
Tilmelding: send gerne et navn og ”vi kommer” til 21160016 / Anne Øbo.
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Vores formål:

• At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn
og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.

• At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af
institutioner i Horne sogn.

Ansøgninger modtages og vurderes løbende – se meget mere på
www.horne-varde.dk/fritid/hubi
Det er altid muligt at støtte HUBI ved at indbetale til mobilepaynummer BOX50981 eller
ved at overføre direkte til Reg. nr. 7045 Kontonr. 1373826
Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål eller input til vores arbejde.
Med Venlig Hilsen HUBI
Mette Egsgaard Nielsen, Serena Reffs Kristensen, Line Madsen, Anne Mette Bøttcher,
Martin La Cour Vendelbo, Lone Munk-Guldager og Malene Vendelbo Toft.

Lopperne holder pause
Nu er lopperne på Hindsigvej 29 også ramt af Covid-19.
Loppemarkedet har været åbent den første søndag i hver måned, men det bliver nu
vinterlukket.
Spejderne regner med, at det igen kan åbne den første søndag i marts 2021.
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Julekalenderen for 2020 er på vej
Glæd jer! Igen i år har HUBI lavet en julekalender, og den er lige på trapperne��
I år med endnu flere gevinster.
Kalenderen koster 25 kr., og overskuddet går udelukkende til
børn og unge i Horne og opland.
Børnene i Dagplejen, Regnbuen og skolen vil få uddelt nogle julekalendere og tager
dem med hjem, så de kan sælge til dem til familien.
Er man ikke blevet tilbudt en julekalender, så tag endelig kontakt til Serena på tlf.
60247459
Glædelig jul til alle.
Hilsen

Næste deadline d. 23. JAN.
horneposten@gmail.com
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Tusind tak til alle jer, der bidrog til at vores børn og unge i Horne fik en særlig halloween oplevelse. Hvis du ikke nåede at opleve det, så kan du på www.horne-varde.dk
finde en artikel og et lille videoklip, som TV Syd kom og lavede. Og ellers må du vente til
næste år, for det her arrangement vil vi rigtig gerne gentage.
Vinderne af konkurrencen på gavekort á 300 kr., som kan ses på www.horne-varde, har
fået direkte besked. Hold øje med Brugsens Facebookside og byens hjemmeside. Måske Søren kommer i julehumør og laver en julekonkurrence med flere lækre gevinster.
Venlig hilsen Søren 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 1.-24. december vil der hver dag være super
gode medlemstilbud, så husk at kigge ind i din Dagli’Brugsen.
Alle medlemmer kan forudbestille og betale en Cherry Valley and på 3200 g til 89,95kr.
Bestillingen skal afgives i Brugsen senest den 9. december.
Anden skal hentes i Brugsen den 13. december. Herefter vil prisen være 140 kr.

Aflyst
på gru
n af c Julemanden kommer hver
Nisdin
sejulesok
Til alle børn: Kom og hæng
n arbeop i dBrugsen.
or a.
j
d
er på ei dinonsok.
dag fra d. 1.-24. december og lægger lidt julegodter
Du er velkommen til at
t altdag.
ernativ
tømme din sok hver
….

Brugsen holder åbent året rundt kl. 7.45-19.45, dog undtaget:
24. dec.: kl. 7.30-14
25. dec.: kl. 7.30-18
31. dec.: kl. 7.30-16
1. jan.: kl. 12-18

Mangler du stadig at blive tilmeldt sms-ordningen, hvor du jævnligt får ekstra gode tilbud
via sms, skal du skrive: DB 3297 og sende til 1400. Det koster alm. sms-takst.
TUSIND TAK til alle jer kunder, som trofast bakker op om vores arrangementer og
handler i Brugsen. Husk at vi bruger mundbind i butikken.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår
Søren, personalet og butiksrådet.
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Horne Skole er i top i ny undersøgelse
En delt 2. plads i Varde Kommune er resultatet for Horne Skole i
en den første landsdækkende undersøgelse om både trivsel og
undervisning.
På en skala fra 0-5 scorer Horne Skole 4,4 i den samlede tilfredshedsundersøgelse, det samme som Starup og 0,1 point efter
Thorstrup. Også Myretuen endte på en delt 2. plads med 4,3
blandt 19 SFO klubber.
Forældre landet over blev i foråret 2020 bedt om at besvare et spørgeskema, og resultatet
er netop blevet offentliggjort.
Det er et resultat, som ikke bare skolens medarbejdere, elever og forældre kan være tilfredse med, men også sognet som helhed, da det er et vigtigt værktøj i bestræbelserne på
at skaffe flere elever til skolen.
Forældrene svarede på en række spørgsmål om både undervisning og trivsel, og i det
samlede resultat for undervisningen får Horne Skole en score på 4,2, som giver en delt 2.
plads, mens skolen er helt i top med hensyn til trivsel med en score på 4,4 point.
I 0.-3. klasse kommer Horne Skole ind på en delt 2. plads med 4,5 sammen med Starup
og lige efter Thorstrup. Den placering dækker over topkarakterer i både trivsel, det generelle samarbejde, skolens indsats for at begrænse mobning, skolens evne til at udvikle
barnets selvstændighed, til at motivere barnet til at lære mere og til at udvikle barnets evne
i sociale sammenhænge.
Forældre til eleverne i 4.-9. klasse har samlet givet Horne Skole 4,1, og bag det tal lægger
flere placeringer i top 3 med samarbejdet med skolen, 4,5, og indsatsen mod mobning,
4,0, helt i top.
Myreturen scorer topkarakter i Varde Kommune med 4,3 for samarbejdet med forældrene,
mens de øvrige svar giver tre delte 1. pladser og to delte 2. pladser. Personalet scorer
topkarakter 4,5 for at få børnene til at føle sig trygge og glade, 4,2 for at skabe kontakt
mellem børnene, og 4,2 for at udvikle
børnenes sociale kompetencer. Endelig
er der 2. pladser med 4,3 for aktiviteterne
og 4,1 for håndtering af drillerier og konflikter.
- Vi skal bruge undersøgelsen til at lære
af hinanden, så vi i fællesskab - både
politikere, ledere, medarbejdere og forældre - kan skabe en endnu bedre folkeskole og sfo", siger undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil i en kommentar til fagbladet Folkeskolen.
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Få juletræet leveret lige til døren i december eller fæld selv
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.
Vi bor ud til asfaltvej, der er mere end 3.000 træer at vælge mellem, og vi overholder alle
Corona regler.
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. Betales
ved udtagning via mobilepay.
Åbningstider:
Weekenderne fra uge 48 kl. 9 – 15.30 eller ring på tlf. 40560166 for anden aftale.
Levering:
Vi leverer følgende datoer:
Lørdag d. 28/11
Lørdag d. 12/12
Lørdag d. 19/12
Der er også mulighed for fæld selv fra uge 48.
Annette og Knud Ejnar Christensen
Sdr. Mallevej 9, Horne
6800 Varde
Tlf. 40560166

horneposten@gmail.com
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Hos Kongsted Hjemmebryg kan du købe brygudstyr, ingredienser, all-grain øl kits og startpakker.
Det kræver blot lidt basisudstyr, som ethvert køkken bør have: kogeplader, suppegryder, dørslag
og si. Resten kan du købe hos mig.
Hjemmebrygning er sjovt, hyggeligt, spændende og lærerigt. Hvis du mangler inspiration, så tjek mine mange YouTube-videoer. Bare søg efter Kongsted Hjemmebryg.
Jeg har også startet mit eget nanobryggeri, Kingspot Brewhouse, som tilbyder forskellige øltyper i min webshop www.kongstedbryg.dk og ved forhandlere i området.
Tjek udvalget løbende.

SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN
PÅ BAGSIDEN

Opslag
til infoTV ved Brugsen
sendes til:
infotv@horne-varde.dk

Næste deadline d. 23. JAN.
horneposten@gmail.com
Ta´ til BANKO i HorneHallen hver torsdag
FLYST
A
e
r
e
kl. 19 og støt til vid
Ind
lokalsamfundet
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Five-a-side fortsætter i Horne-hallen
Kom og dyrk sjov motion for hele kroppen med naboen, vennerne,
din bedre halvdel eller en flok glade motionister
i Horne Hallen tirsdage kl. 20-21.
MAND som KVINDE - ALLE er velkommen fra 21 år+
Første gang er gratis, derefter koster det 40 kr. pr. gang.
Bliv medlem af Facebookgruppen Five-a-side Håndbold i Tistrup/Horne.
Her kan du holde dig opdateret samt melde dig til træningerne.
Vi fortsætter året ud og tager derefter bestik af situationen igen.
En Five-a-side træning består af øvelser med løb, styrke, koordination, balance, boldspil
med en blød bold, som ikke kan drible, og sidst, men ikke mindst noget for lattermusklerne.
Det er sjovt, når vi motionerer, og fejl laver vi også, men med et smil på læben, kan vi klare det meste.
Mød op til en prøvetime, og mærk stemningen, pulsen og musklerne arbejde.
På gensyn til sjov træning i Horne-hallen
Gitte Høj og Lene Hvolbæk Nissen.
Ring/skriv på mobil nr. 6088 6087 - hvis du vil vide mere.

horneposten@gmail.com
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Han fik et nyt
værksted
Da Ole Dinesen
sidste år solgte
sin gård på Ølgodvej, havde han
indstillet sig på at
sige farvel til sit
værksted.
Sådan gik det
ikke. Den nu 81årige Ole Dinesen
købte hus på Stadionvej skråt overfor den nedbrændte Horne
Maskinforretning. - Det gamle værksted kom til salg kort efter, og så gjaldt det jo bare om
at slå til. Jeg kunne måske nok have undværet et værksted, men mit barnebarn, Rasmus,
har brug for pladsen. Og ja, jeg er nu også godt tilfreds med, at jeg stadig har et værksted
med alle mine maskiner, siger Ole Dinesen, der har fået 380 kvadratmeter med god plads
til de mange småmaskiner og den store samling af alskens værktøj, han havde på Ølgodvej.
Mens Rasmus fremstiller plankeborde - noget, han laver især om aftenen efter skoletid,
arbejder Ole i jern og metal. - Rasmus kan nu også finde ud af det med jern og metal, og
det er så hyggeligt, når vi arbejder sammen.
Ole Dinesen har altid interesseret sig for smedearbejdet, men smed skulle han ikke være.
- Nej, dengang jeg var ung, skulle vi bare ud på landet og tjene nogle penge. Jeg fik min
egen gård, men i 1961 blev jeg ansat på Strangko, og her lærte jeg alt, hvad jeg kan i
dag. Jeg laver bålpander, bålstativer, rustfri nummerpladerammer og jernhjerter for bare
at nævne noget. Jeg reparerer også småting. Jeg er således ved at klargøre en cykel til
fire personer til Henne Strand Camping.
Ole Dinesen bruger meget tid i værkstedet, men tæller ikke timer.
- Jeg er her, når jeg ikke skal lave noget andet sjov, siger han med et skævt smil og konstaterer, at han ikke på nogen måde er coronaramt.
- Jeg lever, som jeg altid har gjort. Jeg servicerer mig selv, passer min hund og nyder at
være på værkstedet. Jeg har børn og børnebørn tæt på, så jeg kan ikke forlange det bedre. Jeg skulle da være et skarn, hvis jeg sagde noget andet.
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Idrætsparken havde et travlt år
2019 var på alle måder et godt år for Horne Idrætspark,
men på grund af coronapandemien måtte formanden,
Søren Dahl Andersen, vente helt til oktober i år med at
fortælle om det.
På generalforsamlingen nævnte han et par nye initiativer som fællesspisningerne, en gigantisk event med et
par tusinde hunde, en masse mennesker og mange
frivillige hjælpere, nyt gulv i mødelokalet, en ny rotorklipper til banerne, og i begyndelsen af året gav Thorkild omklædningsrummene en overhaling med nyt loft, nyt lys og maling over det hele.
- 2019 var i det hele taget et år præget af travlhed. Vores brugere gav Ulla og Thorkild
hænderne fulde, og cafeteriaet kørte i et gear, vi ikke har set før, sagde Søren Dahl.
40 frivillige var med til at skaffe penge til Horne Idrætspark ved at hjælpe til ved fire musikfestivaler i Odense, Sønderborg, Middelfart og Holstebro. De stod for fremstilling og salg af
burgere, pommes frites og pizzaer i boderne fra House of Sandwich.
- Indehaveren Jan Kryger er imponeret over det gå-på-mod, de frivillige fra Horne lægger
for dagen, og han vil gerne fortsætte samarbejdet, sagde Søren Dahl.
Nedlukninger og oplukninger fulgt af delvise nedlukninger har været devisen i 2020, men
brugerne har kunnet konstatere to store forbedringer. Lokalet til spinning har fået nyt vinduesparti og et udluftningsanlæg, den gamle fodboldbane har fået nyt lysanlæg, og der er
anlagt petanquebaner.
Regnskabet sluttede med et overskud på 175.926 kroner efter afskrivninger.
- -Det er meget tilfredsstillende, da det et det andet kanonår i træk, siger Søren Dahl.
Herunder uddrag fra referatet:
Dirigent var Sigurd Møller.
Søren Dahl og Jørn Lund Pedersen var på valg. De blev begge genvalgt til bestyrelsen,
som også består af Frede Holm, Bertil Holm og Anders Burkarl.
Kasseren Bertil Holm, lavede en flot og overskuelig gennemgang af regnskabet for 2019 i
en såkaldt pixi-udgave udarbejdet at revisionsfirmaet PWC.
Årets resultat blev hovedsageligt båret af hundeudstillingen og øget aktivitet i cafeteriet og
stor frivillig indsats ved festivaller. Varde Kommune har indført en ny vedligeholdsmodel,
som indeholder et minimumsbeløb til vedligehold på HIP for at holde en fornuftig stand.
HIP har brugt mere på vedligehold og har dermed et godt udgangspunkt til næste år.
Regnskabet blev godkendt med bifald.
I 2020 investeres bla. i nyt udendørs lysanlæg, petanquebane og forbedret forhold i spinningslokalet med ventilation og vinduesparti.
Resultatet 2020 forventes presset pga. Covid-19 nedlukningen.
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Horne 4H gør status
Hvad kunne vi - hvad fik vi gjort?
Det har på mange måder været et underligt år for os som for alle andre.
Vi synes selv, vi har udnyttet de muligheder, vi havde og har været kreative. Det er så
skønt, vi har fælleshaverne. Det giver os et større råderum.
Desværre er vi nu nødt til at skære ind til benet og kun invitere 4H børn til julefest, som
ellers plejer at være en familieaften, men vi vender forhåbentlig styrkede tilbage til næste år.
Horne 4H ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Med tak for det gamle.
Tak til alle, der har støttet 4H og fælleshaverne og givet en hånd med, når der var
brug for det.

REVYEN HAR NU SPYET UD
Tak til alle som så med live.
140 kuverter Tapas A´la Ulla var serveret, og ca. 120 forskellige fjernsyn / telefoner / computere så med live da vi sendte revyen på en noget anderledes Coronavenlig måde.
Hvis du endnu ikke har set revyen, kan du stadig nå det. Den ligger nemlig allerede
nu på YouTube og vores Facebook side.
Det er stadig muligt at donere til HIF for at støtte foreningen og revyen i Horne.
Det kan gøres på MobilePay på nummer; 56253
Tak fordi I så med
– Revyholdet

REVYHOLDET 2020
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Julekoncert i Horne Kirke
Søndag den 6. december kl. 15 byder Horne Kirke i samarbejde med
Jeanette Bonde Trio publikum indenfor til en stemningsfuld julekoncert i
kirkens smukke rammer. Vi sætter tempoet ned med en blanding af julesange fra både salmebogen og gospel- og popmusikkens verden fortolket af trioen.
Jeanette Bonde Trio består af: Maren Frost, pianist og cellist, uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i København. Allan Nielsen, perkussionist, uddannet i Norge
og bliver i Danmark brugt som perkussionist i både små og store opsætninger. Jeanette
Bonde, sangerinde, pianist og sangskriver, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i
Århus og har blandt andet sunget kor for Stine Bramsen, Ida Corr, Mads Langer, Rugsted/
Kreutzfeld og Søren Sko.
Gratis entre.
Pga. begrænsede antal pladser i kirken, skal der ske tilmelding til organist Jane Nielsen på
telefon/sms: 5094 4356 eller mail: janeni@live.dk.

horne-varde.dk
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.
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Gymnastik og Fitness er i god gænge
Her kommer lige en lille opdatering af opstart på sæson 2020/2021.
Vi er heldigvis godt i gang med alle vores hold, omend vi blev et par uger
forsinket med børneholdene. Der er god tilslutning hele vejen rundt, og
det glæder os rigtig meget.
Der er selvfølgelig plads til flere på alle gymnastikhold.
Alle er gode til at efterleve retningslinjerne.
På spinningholdene er det maksimalt 7 deltagere på hvert hold, og det vil nok fortsætte en
rum tid endnu.
I fitnesslokalet må der p.t. være op til 10 personer.
Yogaholdet har vi været nødt til at reducere ned på max. 10 personer incl. instruktør.
Her har instruktøren endda tilbudt, at hvis behovet er der, så laver vi yderligere et hold.
I gymnastiksalen har vi vores dans/gymnastik-hold fra 3.-7. kl., og drengene er også velkomne. Der er allerede et par stykker.
Vores fantastiske instruktører på alle hold skal allerede nu have et skulderklap for indsatsen, de yder. Uden dem er det ikke muligt at holde det kørende.
Er der spørgsmål til holdene eller forslag, så kom endelig til os.
Sæt X i kalenderen den 27. marts 2021, hvor vi håber at kunne afvikle vores lokalopvisning om eftermiddagen med efterfølgende fællesspisning.
Sæt også X i kalenderen den 23. februar 2021, hvor vi afholder generalforsamling. (Se
annonce andetsteds). Der bliver brug for et par nye i bestyrelsen, da Hanne Burkarl og
Lene Jensen efter mange års frivilligt arbejde har valgt, at de ikke genopstiller.

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

- du kan også finde Horne på

HORNE
IDRÆTSPARK
horneidraetspark.dk/
horneip@mail.dk

CAFETERIA
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Møllestenen er vendt tilbage….
Efter 82 års stille liv i Horne Maskinforretning blev 2019 et turbulent år for møllestenen fra
Bjerremose.
Da blev den først placeret midt i Bjerremose By, men på grund af nogle problemer omkring
den placering, valgte Horne Sognearkiv at flytte stenen til udkanten af Bjerremose.
Nu kan den atter ses midt i byen foran den tidligere indkøbsforening. Da sognearkivet fik
muligheden for en tilbageflytning, blev det hurtigt besluttet, at det var det, der skulle ske.
Og stenen har tilsyneladende ikke taget skade af flytningerne frem og tilbage.
Møllestenen var indtil midten af 1930erne en del af Bjerremose Mølle, men i 1937 blev den
givet i gave til smed Thomsen ved hans overtagelse af Horne Smedeforretning. Da den
ophørte, lå møllestenen på den store plads foran hallerne, indtil Horne Sognearkiv fik lov til
at tage stenen tilbage til Bjerremose.

Møllestenen igen, igen og igen
Tredje gang er lykkens gang, eller
frem og tilbage er lige langt, siges
der, og jo den er god gok, for nu er
Møllestenen igen på plads, der hvor
den hører hjemme.
Et historisk minde er nu igen flyttet
tilbage på Torvet i Bjerremose
Sigurd Møller, Christian V. Nielsen,
Keld Jochumsen og Leif Sønderskov
har nu fuldendt den tredje flytning af
Møllestenen
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Vision 2030 er fyldt med ideer og energi
Der var jubel og champagne på det seneste
arbejdsmøde i Vision 2030.
Politikernes beslutning om at udskyde beslutningen om en eventuel lukning af skolen blev
fejret, men kun for en kort stund. Så gik deltagerne i gang med fornyet energi på at gøre
Horne endnu mere attraktiv, så borgere udefra
får lyst til at bosætte sig og de nuværende borgere lyst til at blive.
Energien fra gruppearbejdet har udmøntet sig i
en række projekter, der blandt andet har forskønnet muren ved skolen og forsynet børnehaven med en masse farverige fødder. Og der
er endnu mere på vej.
Forskønnelsesgruppen vil udsmykke hegnet ved børnehaven, opgradere området mod
Højvangen måske med planter op ad trådhegnet og forny skiltet med “Regnbuen”. Til
foråret skal både multibane og flagstang i skolegården have en kærlig hånd.
En gruppe arbejder med bymidten og må konstatere, at det nok ikke bliver muligt at
lukke Krosvinget af, men måske kan den blive ensrettet. Gruppen arbejder med at finde
flere parkeringsmuligheder, anlægge legeplads med vikingetema og etablere sanseområder, så børn og ældre siger: wauh, her vil vi gerne være.
Hvis nye familier skal flytte til byen, skal der være flere boliger til salg. Det kræver flere
lejeboliger, og en gruppe er i kontakt med Varde Kommune om både byggegrundene
ved Lundagervej og om seniorboliger.
Horne Børneby omfatter både skole, børnehave og SFO, og gruppen “Borgerne i fokus”
arbejder med etablering af et forældreråd på tværs af børnebyen. En børnebyfest bliver
formentlig skudt af i maj 2021, mens “åben by i børnehøjde” stadig er løs i kanterne. Til
gengæld er hjemmebesøg hos førskolebørn allerede sat på skolens dagsorden.
Alle projekter og sognet generelt skal markedsføres. Det skal ske via plancher langs
hovedvejen, et nyt logo, et nyt slogan, en video målrettet indskrivningen af børn på skolen i januar og meget mere.
Energien er intakt, og grupperne arbejder videre med både det korte og det lange lys
tændt. Er der nogle borgere, der har ideer til arbejdet, er der altid plads til flere i grupperne.
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Kloakrør fylder på Klokkedoj
I foråret 2022 løber al overfladevand fra hustage og gader i
Horne i sit eget rørsystem, men
indtil da må borgerne leve side
om side med store maskiner,
kæmpe-rør og opgravede
gader.
Arbejdet med separeringen af
kloakken er gået i gang på
Klokkedoj. Det skete med lidt
forsinkelse på grund af forlængede leveringstider på materialerne og på grund af problemer
med at få sænket grundvandet.
- Nu er vi i gang, og de store regn- og spildevandsbrønde er sat. Jeg er ret sikker på, at vi
får indhentet forsinkelsen, så vi som planlagt bliver færdige til april 2022, siger anlægsingeniør ved Din Forsyning, Kenneth Nybo Pedersen.
Der er nu udarbejdet en detailarbejdsplan, så borgerne kan se, hvordan de to hold fra
entreprenørfirmaet Harry Andersen, Grindsted, graver sig igennem byen indtil jul.
- Vi har anlagt en såkaldt interimvej på marken bag Klokkedoj. Den bruger entreprenøren,
men den kan også bruges af beboerne på Klokkedoj. De får dermed forkortet den tid,
hvor de ikke kan parkere i deres egen indkørsel, siger Kennet Nybo Pedersen. Han nævner også, at stien fra Kirkebakken til Klokkedoj bliver åbnet for biler.
Separeringen af kloakken i Horne er rykket flere år frem i forhold til den oprindelige plan.
Det skyldes, at kloakrørene er i så dårlig stand, at der er fare for, at der kan opstå omfattende skader og brud indenfor kort tid. Det viste en tv-inspektion af rørene. Derfor bliver
de gamle kloakrør til spildevand udskiftet samtidig med, at rørene til overfladevand bliver
lagt ned. Der er afsat 24 millioner kroner til projektet fordelt med 12 millioner kroner i
2020 og 12 millioner kroner i 2021.
Husejerne skal selv betale for at føre overfladevandet fra deres grunde til de nye stik. Det
skal de have gjort inden efteråret 2023.
Som afslutning på kloakarbejdet bliver der etableret et regnvandsbassin som en sø på
marken bag Klokkedoj. Her bliver regnvandet ført igennem, inden det ledes ud i Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk. Søen, der vil rumme minimum en liter vand, bliver omkranset af en sti med offentlig adgang. Sø, sti og adgangsvej dækker i alt 9500 kvadratmeter
svarende til en stor fodboldbane.
Se detailarbejdsplan næste side
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Lidt fra hverdagen i Regnbuen.
Udegruppen i Regnbuen har nu været i gang siden uge 35 og sikke en opstart. Vi nyder
vores madpakker i Madpakkehuset eller et af de mange andre steder rundt i den skønne
Vikingelund. Vi bruger alle vores sanser i undersøgende leg med naturen og dens mange
muligheder. Der bliver bygget huler, lavet kreative ting af naturens materialer, og så er der
fuld gang i motorikken.
Hjemme i Regnbuen følger vi det enkle barns nysgerrighed og læring igennem andre læringsmiljøer. Her er der bl.a. mulighed for at sidde og hygge ved tegne- eller perlebordet,
fordybe sig i en god bog, slippe fantasien løs i koncentration for at bygge den længste
togbane eller kreere den flotteste skulptur af magneter eller byggeklodser. Små og store
biler, dukker og vores lille legekøkken bliver også flittig brugt til at skabe rammen for den
gode, fælles leg og fantasiens mange virkeligheder. Legepladsen bliver indtaget med fokus i bevægelse og rum for den gode relation. Samtidig indretter vi dagen med flere planlagte aktiviteter, der tager udgangspunkt i det hele barn og de nye styrkede læreplaner.
Børnenes spontane fantasi, nysgerrighed og læring får i den grad lov til at udfolde sig som
barn i Regnbuen.
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Lidt
fra
hverdagen
i
Regnbuen.
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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. 23. JAN.
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www.hornesognearkiv.dk
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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
også kan ses i
aktivitetskalenderen.
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Horne Jagtforening
PROGRAM
2020-2021
05. december: Fællesjagt. Mødested: 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 generalforsamlingen
2021:
09. januar: Rævejagt. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25.
05. februar: Generalforsamling på Horne Kro kl. 19:00.
13. februar: Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært
for Gule ærter.
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

Brug aktivitetskalenderen bagerst i bladet når du
planlægger et arrangement...
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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
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Næste deadline d. 23. JAN.

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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OBS

75 29 90 92

Stof til Bladet på:
horneposten@gmail.com

Storegade 19
6862 Tistrup
SKO DAMETØJ

HERRETØJ

Stof til næste udgave af HornePosten
SENEST 23. JAN. 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
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
35

Historien om Horneposten
Da vi nu går ind i Hornepostens 50. udgivelsesår
er det her et tilbud om at kunne læse historien
om Horneposten.
Historien kan læses ved at scanne QR-koden
eller også læse den på Horne Sognearkivs Hjemmeside under Lokalhistorien – QR-koder.

Horneposten deadline 2021
374
375
376
377
378
379

Deadline 23. januar
Deadline 27. februar
Deadline 1. maj
Deadline 24. juli
Deadline 4. september
Deadline 30. oktober

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

Udkommer 6. februar
Udkommer 13. marts
Udkommer 15. maj
Udkommer 7. august
Udkommer 18. september
Udkommer 13. november

chefredaktør
redaktion og layout
redaktion og annoncer
redaktion og distribution
økonomichef
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AKTIVITETSKALENDER 2020/21
November
13. kl. 15-18: Julemandens værksted på Horne Skole, arr. Horne 4H
27. kl. 14-16.30: Julemarked på Hornelund, arr. Hornelunds Venner
28. kl. 10-13: Julemarked i Fælleshaverne, arr. Horne 4H og Fælleshaverne
December:
01. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, arr. Støtteforeningen
04. kl. 14.30-16: Julefest i Fælleshaverne, arr. Horne 4H
05. kl. 09.00: Fællesjagt, mødested Anders Jensen, arr. Horne Jagtforening
06. kl. 15.00: Kirkekoncert med Jeanette Bonde Trio, arr. Horne Menighedsråd
07. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle
20. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening AFLYST
26. kl. 09-12: Julebadminton i Horne Hallen, arr. Horne IF
27. kl. 09-12: Julebadminton i Horne Hallen, arr. Horne IF
28. kl. 09-12: Julebadminton i Horne Hallen, arr. Horne IF
2021
Januar:
04. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle
06.kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, arr. Horne IF
23.kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
Februar:
01. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle
23. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness
24. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, arr. Horne Sogneforening
27.kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
Marts:
06. kl. 09.00: Skak i Horne Hallen for alle
27.
Lokalopvisning i Horne Hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness
Maj:
1.-2. kl. 10.00: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
01. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN
Juni:
26.-27. Kl. 10: BH syning på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole
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Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil
For oktober måned:
300 kr. nr.
655,
200 kr. nr.
114,
100 kr. nr.
196,
50 kr. nr.
290,
636, 145,
90, 535,
271, 227,

304,
319,
3,
9,
403,
178,

8,
312,
297,
191,
350,

14,
288,
420,
353,

354,
476,
91,
650,

552,
164,
400,
582,

371,
43,
683,
463,

505,
696,

194,
300,

295,
570,

Det var så første trækning på røde kort. Der er igen i år sat ny rekord i antal
solgte numre, hvilket betyder, at der hver måned trækkes yderligere to gevinster.
En stor tak til de mange sælgere, der har været rundt i sognet og solgt kort for
det næste år, men også en stor tak til de mange købere, der på denne måde
støtter Horne Idrætsforening.
Skulle der være nogen, som sælgerne ikke har truffet hjemme, og som ønsker
at købe, kan det stadig ske ved henvendelse til en fra udvalget.
Sidste trækning på gule kort
For september måned:
300 kr. nr.
73,
200 kr. nr.
317, 263,
100 kr. nr.
269, 100, 442,
50 kr. nr.
264, 312, 254, 410, 424,
345, 683, 204, 543,
19,
89,
37, 158, 464, 527, 535, 279,
198, 395, 357,

111,
126,
313,

356,
237,
59,

61,
47,
402,

494,
107,
516,

14,
391,
186,

Åbningstid:
Mandag – fredag 13 -17.30 lørdag 10 -12
Åbent for arrangementer efter aftale.
Tlf. 3049 2368,
mail: as@farmorsunivers.dk
Hornelund 49, Horne, 6800 Varde

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN
38

KIRKETIDER 2020
Søndag 15. november

09.00

23. søndag efter trinitatis

Søndag 22. november

10.30

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag 29. november

10.30

1. søndag i advent

Søndag 06. december

09.00 (Lars Bom)

2. søndag i advent

Søndag 13. december

10.30

3. søndag i advent

Søndag 20. december

09.00

4. søndag i advent

Torsdag 24. december

11.00, 14.00, 15.30

Juleaften

Fredag 25. december

10.30

Juledag

Lørdag 26. december

09.00

2. juledag

Søndag 27. december

10.30

Julesøndag

Thorstrup Kirke er lukket foreløbig pga. renovering
Sognepræst Finn Pedersen,
Graver Kristen Krog,
Kirkeværge Corneliia Van der Veen,

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

horneposten@gmail.com
www.hornesognearkiv.dk

Mallevej 19 - Tlf.:22511542
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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: Stor pose Haribo slik til 30,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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