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49. årgang                              nr. 368                         feb. 2020 

 

Tak for en rigtig god dag.                              
Det har været en udsøgt fornøjelse. 

Arrangørerne af “Velkommen i 
Horne” måtte tage imod man-
ge roser, da programmet slut-
tede efter nogle både hyggeli-
ge og lærerige timer. 

Læs mere om ”Velkommen i Horne dagen” 
inde i bladet, side 31. 
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Brug aktivitetskalenderen her i bladet når du planlægger 
et arrangement... 

Generalforsamling i HIP 
Horne Idrætspark holder generalforsamling 

tirsdag den 17. marts kl. 19.00 
i Horne Hallens mødelokale. 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
Valg til bestyrelsen: 

På valg er: Jørgen Lund og Søren Dahl. Begge modtager genvalg. 
 
Vi håber på et stort fremmøde, så vi kan få en snak om, hvordan vi fremadrettet 
kører og udvikler vores hal og idrætsanlæg i Horne. 
 

                                                         Mvh. Bestyrelsen 

 
Generalforsamling i Horne Sogneforening 

 
Horne Sogneforening afholder generalforsamling 

tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 på Horne Kro 
 

Dagsorden:  
Valg af ordstyrer 

Valg af referent og stemmetællere 
Beretning ved formanden 

Regnskab aflægges 
Valg til bestyrelse, valg af suppleanter og revisorer 

Fastsættelse af næste års kontingent 
Behandling af indkomne forslag 

Eventuelt 
 

Alle er velkommen   
Horne sogneforening 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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Spejderne inviterer til generalforsamling                                              
 

KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe holder generalforsamling 
tirsdag den 25. februar kl. 19.00 

i Spejderhytten ved hallen, Stadionsvej 19A, Horne. 
 

Generalforsamlingen hos Spejderne i Horne er det, som tidligere blev kaldt gruppemøde. 
Alle med interesse i spejderlivet og arbejdet med at give børn i Horne de bedste spejder-
oplevelser er mere end velkomne. 
Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening vil blive afholdt i forlængelse. 
Vi håber på god opbakning 
 

Dagsorden ifølge vedtægter. Den kan findes på: 

 https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/gruppen 

Generalforsamling i Hornelunds Venner 
 

Der afholdes generalforsamling på Hornelund  
        mandag den 27. april kl. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Alle er velkommen 

   

 
Hornelunds Venner 

… TAK … 
Stor, stor tak til alle, der har sponsoreret til vores julemarked i november. 
Der var rigtig mange flotte ting. 
Også tak til alle jer, der kom og støttede markedet. 
Det var en dejlig eftermiddag, hvor der blev hyggesnakket over en kop kaffe. 
 
Stor tak til alle medlemmerne af Hornelunds Venner. 
Tak til alle. 

    Hornelunds Venner  Hornelunds Venner 

 

 

about:blank
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        - du kan også finde Horne på                                               

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

Familie&Fritid holder generalforsamling  
Familie og Fritid i Horne holder generalforsamling i Natur- og Teknik lokaler                     

på Horne Skole 
mandag den 20. april kl. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører 
Bestyrelsens beretning 
Forhandling af bestyrelsens beretning 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår 
Behandling af indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen 
Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Ruth Jensen og Karen Margrethe Harck  

- begge modtager genvalg 
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard 

Valg af revisor – på valg er Dorthe Bejder 
Aftenskolens regnskab v/ Lise Jeppesen 
Beretning for Aftenskolen v/ Henriette Nielsen 
 Evt. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 5. april sendes til 
formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller på mail: b.dinesen@bbsyd.dk 
                                                  Alle er velkommen  

                                                     Familie&Fritid 

   
Veteraner skal snøre støvlerne 

                   Fodboldtræningen for veteraner og oldboys og for andre, der har lyst til at få     
  sig rørt, starter på Horne Stadion 
lørdag den 22. februar kl. 13.00 

Herefter er der træning hver lørdag kl. 13.00,  indtil lørdag den 28. marts.       
 
                                                                                               Gunnar Ditlevsen Holdleder 
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Generalforsamling i Horne Gymnastik og Fitness 
Der afholdes generalforsamling 

 

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. 

 
Melodi Grand Prix med sjov og hygge 

Vi ruller den røde løber ud til MGP-fest for børn og voksne i Horne Hallen 

lørdag den 29. februar fra kl. 17.30. 
 

Vi starter med en velkomstdrink, hvorefter der vil være tapas-buffet for både                  
børn og voksne. 

Mens børnene venter på, at showet starter, vil der være mulighed for at hygge sig med 
dans, krea-hjørne og skønhedssalon. 
Der vil også være en forældre-lounge. 

Kl. 20.00 viser vi MGP-show på storskærm 
Billetter til spisning kan købes i hallen senest den 24. februar.  

 
Børnetapas inkl. goodiebag og velkomstdrink:  80 kr 

Voksentapas inkl. velkomstdrink: 140 kr 
 

Gratis entré til MGP-
show kl. 20 

 

Kom og giv børnene 

en KÆMPE-FEST. 
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HUSK AT 
Spejderne som altid til foråret sælger gødning  

Det vil blive i en af weekenderne op til påske. 
Det endelige tidspunkt samt priser vil være i næste nummer af Horneposten  

Lopperne i Hindsig åbner igen 
 

Lopperne på Hindsigvej 29 er klar til at åbne igen.                                                       
Første åbningsdag er den 1. marts, og derefter er der åbent den                                 

første søndag i hver måned kl. 9 -12 
 
Når I står med ting og sager, I ikke længerne har brug for, vil første tanke nok være at 
smide det ud. Den næste tanke kunne være at bede Lopperne om at hente det, så vil vi 
prøve at sælge det. 
Pengene, der kommer ind ved salg på loppemarkedet, går ubeskåret til spejderne.      
De bruger dem på ture og indkøb af materialer. 
 

Har I noget, I 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 

.Dansen går på Hornelund 
Tirsdag den 3. marts kl. 14.00 kommer Grethe Ladefogeds folkedansere og danser for os 
på Hornelund. 
Alle er velkommen til at komme og kigge på. 
Der serveres kaffe og kage. 

          Hornelunds Venner 

 Hornelunds Venner 
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horneposten@gmail.com 

Fastelavnsfest 

 & Horne Menighedsråd 
 

10.30 - 11.00 Børnegudstjeneste i Horne Kirke. 

            11.30 Tøndeslagning i gymnastiksalen på skolen - Entré 25 kr. 

 Ca. 12.30 Der sælges pølser og vand med videre. 

 Ca. 13.00 Sjove aktiviteter for børn og deres forældre. 

 Ca. 14.00 Afslutningsvis lækre fastelavnsboller til alle samt saftevand og the/kaffe 

Traditionen tro vil der være kåring af og præmier til de flotteste udklædninger. 
Prisen er 25 kr. for både børn og voksne inklusiv fastelavnsbolle, saftevand og the/kaffe.  
 
 
Vi glæder os til at se en masse flotte udklædninger 
Med venlig hilsen  

Søndag den 23. februar fra kl. 10.30 til ca. 14.30 

 

Kortene kommer på bordet 
Torvedagsudvalget inviterer til præmiewhist i Horne hallens mødelokale hver 

mandag fra kl. 19.00 – 22.30 
fra uge 2 til uge 20 – fra nu og til den 11. maj. 

På udvalgets vegne 
Kjeld Petersen 

mailto:horneposten@gmail.com
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Forårsrengøring 

”Giv en hånd til dit nærområde” 
Igen i år afholdes dette arrangement, – som altid med det 
formål at få alle grøftekanter i Horne Sogn tømt for skrald og 
skidt, så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen. 
Sæt kryds i kalenderen 

             tirsdag den 7. april kl. 16.00 – ca. 18 
Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd. 

Læs mere om arrangementet i næste HornePosten. 

   Er du medlem af Horne Sogneforening?                     
                                                                                
Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det.                   
Dit medlemskab vil støtte og styrke vores forening, - hermed er du aktivt 
med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo. 
 

Hvad laver Horne Sogneforening: 
Foreningen har mange opgaver – både store og små. Bl.a. sørger sogneforeningen for 
opsætning af julebelysning - juleoptog med Varde Garden - snerydning i Horne og Bjerre-
mose – INFO-skærmen ved Dagli’Brugsen - vedligehold af Vikingelunden, Hjemmeside, 
byportaler og flag/flagstænger - bevilling af fondsmidler - medarrangør af Sankt Hans i 
Vikingelunden og juletræsfest i hallen – uddeler Velkomstpakker og Babypakker.  
Underudvalget – Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag.                                                          
 
Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og derfor 
bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening. 
 
I løbet af februar/marts bliver der lagt en kontingentopkrævning i din postkasse. 
Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 12. marts, kan du kontakte kasserer  
Eva Plauborg på tlf. 40515394 eller på mail evaplauborg@bbsyd.dk 
 

Mød op og få betalt dit medlemskontingent.  

I år vil vi være i Dagli’Brugsen, Horne   

mandag den 16. marts kl. 15.30 – 16.3                                                             

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn. 

Mvh. 

Horne Sogneforening 

mailto:evaplauborg@bbsyd.dk
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Påskeinspiration hos Mormors Ting & Sager 

Familie & Fritid arrangerer en hyggeaften i Lyne  

onsdag den 18. marts 
 

Pris for medlemmer:         100 kr. 
Pris for ikke-medlemmer: 125 kr. 

 
Inkluderet i prisen er en inspirerende demonstration og et 
traktement. 
Vi mødes på Brugsens P-plads kl. 18.30 og fylder bilerne, 
hvorefter vi kører til Lyne i samlet trop. 
Der skal være minimum 20 tilmeldte (og max 40), for at arrangementet afholdes. 

 
Tilmelding senest den 26. februar til 

Else Jochumsen: mobil 29901407, mail: jochum-

sen@bbsyd.dk 

VIGTIGE  4H datoer  
 
08. Feb ˃ Kl. 9.00 På Horne skole kl. 9.oo - Kok-Amok. Lav lækker mad, fælles  
                               spisning og derefter Generalforsamling. For alle børn og voksne.  
 
25. Mar ˃ Madhold på Skolen kl. 14.30 til 17.00 i skole køkkenet  
 
25. Mar ˃ Heste hold på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  
 
01. Apr ˃ Spire hold og træ hold på Dejgårdvej 12 fra kl.  14.30 til 16.30  
 
02. Apr ˃ Hobby hold på Horne skole kl. 14.30 til 16.30 i formningslokalet  
 
                   Alle Hold er hver anden uge, og ligger stille i ferierne  
 
6-7-8. Apr ˃ Mini Madskole på Horne skole uge 15 i Påskeferien. For de 8-12 årige.  
 
Uge 32 d. 3-4-5-6 & 7. august i sommerferien: Madskole for de 8-12 årige.  
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 horneposten@gmail.com 

 

Brugsen har haft et travlt år 
Vi har haft et forrygende år i Brugsen og vil gerne takke alle 

vore kunder for at handle hos os og for at bakke op, når vi 

har arrangementer.  

Vi har haft problemer med manglende levering af varer, og der er desværre ikke meget, 

vi kan gøre, når varerne ikke kommer fra hovedlageret, men spørg personalet, og vi vil 

gøre alt, vi kan for at hjælpe. 

Vidste du, at du kan handle på www.COOP.dk ? Du kan bruge dit medlemsnummer og 

dermed dine bonuspoint og handle alt fra gryder og bøger til haveartikler og legetøj. 

Bestil hjem online og hent i Brugsen, når du alligevel handler dine dagligvarer. 

En lille ændring i 2020 vil være at butikken lukker 15 minutter før, så:  

nye åbningstider kl. 7.30 – 19.45 hver dag 

 

Afskedsreception 
Fredag den 28. februar vil vi gerne invitere jer alle til afskedsreception for Anne Marie, 
der stopper i Brugsen. Der vil være lidt godt til ganen og vi vil alle kunne få sagt pænt 

farvel og tak for mange gode år til Anne Marie.  

Det foregår: fredag d. 28. februar kl. 15-17 

Fonden til forskønnelse af Horne sogn 
Fondens midler kan ikke søges til erhverv og private formål. 

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde 
                                                                                                                         

senest onsdag den 1. april. 
Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde   jochumsen@bbsyd.dk 

Horne Sogneforening 

 

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 

mailto:horneposten@gmail.com
about:blank
mailto:jochumsen@bbsyd.dk
mailto:as@farmorsunivers.dk
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Sognearkivet efterlyser en slægtsforsker 
 
Vi mistede ikke bare en god og hjertevarm kollega, da Børge An-
dersen døde. Vi mistede også en dygtig slægtsforsker, og det er 
kompetencer, Horne Sognearkiv nu står og mangler. 

 
Vi får undertiden spørgsmål fra borgerne om, hvorvidt vi kender noget til deres slægt. Vi 
vil gerne hjælpe og kan gøre det i et vist omfang. Der er dog nogle opgaver, som kræver 
mere granskning i diverse gamle bøger og skrifter, og vi håber, at en eller flere borgere 
er i stand til at hjælpe os med at løse de opgaver. 
Omfanget af opgaven varierer meget, men det er ikke hver måned, at der er en opgave, 
og det gode ved den er, at det tager den tid, det tager at finde et svar. Nogle gange 
kommer vi i mål, andre gange må vi vende tilbage til borgeren og meddele, at vi ikke har 
fundet spor, der relaterer til Horne Sogn. 
 
Er der nogle, der kan granske i slægter, og er der nogen, der vil hjælpe Horne Sognear-
kiv med opgaven, kan I henvende jer til arkivleder Bente Jakobsen mail:                    
hornesognearkiv@gmail.com eller tlf. 20604694, så får vi en snak om det. 

Horne Sognearkiv  

Familie og Fritid takker for støtten. 
 
Efter et rigtig hyggeligt og veloverstået julemarked den 20. november 2019 på Horne Kro 
vil vi gerne takke alle for den store opbakning.  
Tak til Kroen for fantastisk god mad og betjening og tak til alle gæsterne, for uden jer var 
der ikke noget julemarked. 
 

TAK til:  Bruhn i Tistrup,  Benedikte Hessellund,  Margit Hildebrandt,                       

Skjern Bank i Varde,  Andelskassen i Varde,  Britta Frederiksen,  Horne Kro,            

Mælkevejens Zoneterapi v/Gunhild Lauridsen,  Arla i Esbjerg,  Solveig Bruun,           

Dagli´Brugsen i Horne,  Horne Gymnastik og Fitness,  ”Farmors Univers” v/Anette Stahl,  

Sydbank i Ølgod,  Glenns Fiskebil, Cornelias Biks,  Nanna Aarhus,  Keld Jochumsen,  

Horne Hallens Cafeteria,  Saxofoni v/Lisbeth,  Jeanette Olesen,  Christina Ravn,        

Mette Berthelsen,  Fodplejen i Horne v/Linda N. Møller,  Gitte Schou,  Anita Bertelsen  

og Fru Vestkær.  

Mange hilsner og på gensyn til næste julemarked. 

Familie og Fritid 

mailto:hornesognearkiv@gmail.com
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MADHOLD Horne skole fra 14.30 til 17.00. onsdag 25. marts – 15 og 29. april – 13 og 27. 
maj - 10 og 24. juni - 19. august - 2. sep-tember – lørdag 12. september 4H skuet. Vi går 
helt KOK-AMOK og laver fantastiske småretter, sunde som søde. Lærer at begå os i et 
køk-ken og har fokus på køkken hygiejne. Først og fremmest skal vi hygge og udfordre 
mad universet. Max.8 på holdet.  
 
HOBBYHOLD På Horne skole. Fra kl. 14.30 til 16.30  
Torsdage 2.- 16.og 30. april – 14. og 28. maj –11.og 25. juni  
20. august – 3. september – lørdag d. 12. september 4H skuet. Her kan du udfordre din 
kreative side. Hav gerne ideer med til første møde, så snakker vi om det og ser hvad vi 
kan finde ud af. Max 8 på holdet.  
 
SPIRE På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  
Onsdage 1 og 22. april – 6. 0g 20. maj – 3. og 17. juni  
12 og 26. august – 9. september – lørdag d. 12. september 4H Dyrskue. Vi skal lære lidt 
om naturen, lave lidt mad, besøge dyrene og gro lidt grøntsager. Snuse til hvad 4H er for 
en størrelse. Max 8 på holdet.  
 
TRÆHOLD På Dejgårdvej 12 kl. 14.30 til 16.30  
Onsdage 1 og 22. april – 6. og 2o. maj – 3 og 17. juni. 12. og 26. august – 9. september - 
lørdag d. 12. september 4H skuet  
Vi arbejder i træ, og kreerer sjove småting. Hav gerne ideer klar til før-ste møde. Max 4 på 
holdet.  
 
HESTEHOLD På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  
Onsdage 25. marts – 15. og 29. april – 13. og 27. maj – 10. og 24. juni  
19. august – 2. september – lørdag 12. september 4H Skuet.  
Det er primært læren om hestens røgt og pleje der er i højsædet. Det med at ride er en 
bonus hvis der kan blive tid. Max 4 på holdet.  
 
Kom til generalforsamling så vi kan få en snak, og få holdene på plads. Jo før vi får 
tilmeldingerne Jo nemmere bliver det for os.  
 

Se hvad det koster at være med i 4H på næste side…. 

HORNE 4H  hold 2020 
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Hvad koster det at være med i Horne 4H?:                                      Hvad koster det at være med i Horne 4H?:                                      
Du skal købe medlemskab, tilmelde dig på hold, og betale på nettet her: 4h.dk     Du skal købe medlemskab, tilmelde dig på hold, og betale på nettet her: 4h.dk     

Vi hjælper gerne med tilmeldingen.Vi hjælper gerne med tilmeldingen.  

  
AKTIVT MEDLEMSKAB,  giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer 
koster 200.- kr.  årligt. 

 
DELTAGELSE PÅ HOLD: Spire - Hobby– Træhold - Mad - Heste, så er det AKTIVT 

MEDLEMSKAB + 100  kr. årligt. (pr. hold man deltager på) 

 

Mini Madskole d. 6-7-8. april koster……. kr. 370,-  inkl. medlemskab                  

Madskole uge 32 koster………………….. kr. 570,-  inkl. medlemskab  

                                     tilmeldes og betales også på nettet. 
 

STØTTEMEDLEMSSKAB:  150.– kr. årligt, 
giver ret til deltagelse i alle fællesarrangementer,  
betales til klubben, kan overføres til konto. 

  

KOK AMOK og GENERALFORSAMLING 
          Lørdag d. 8 Februar  

                                       KL. 9.00 PÅ SKOLEN. 
Vi laver mad, spiser sammen, og holder generalforsamling for alle børn og     

voksne. Hør hvad der foregår på alle hold, og få en snak med lederne,                

så bliver det lettere at vælge. 
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Halinspektør stødte mesterskab hjem 
Halinspektør Thorkild Lindvig kan nu tilføje “vestjysk mester i keglebillard” til sit visitkort. 

Mesterskabet blev afviklet i Sdr. Felding, og i finalen overgik Thorkild Lindvig sig selv.   

Han spiller i klasse C - en klasse for spillere med et snit på 9-14, men i Sdr. Felding spille-

de Thorkild med et snit på 14,5. Det var det højeste snit og blev afgørende, da tre af de fire 

finaledeltagere hver sluttede med to sejre og et nederlag. 

- I turneringen, hvor jeg blandt andet har mødt Hans Kr. Guldager to gange, spiller jeg  

normalt med et snit på omkring 10, men i finalen kørte det bare godt, siger Thorkild, der 

begyndte at spille billard i 1978-1979, da han tjente på en gård ved Boris. 

- Her var en stor billardklub, så det var en god måde at lære nogen at kende på. 

Horne IFs billardklub er med i Vestjysk Billard Union, som dækker området fra Spjald-

Vildbjerg i nord til Oksbøl i vest, Grindsted-Billund i øst og Varde i Syd. Unionen er ikke 

længere med i Dansk Billard Union, så den nye mester skal ikke spille om det danske me-

sterskab. 

- Det er lidt ærgerligt. Det kunne være sjovt at spille mod folk fra andre dele af landet, men 

sådan skal det ikke være, siger Thorkild Lindvig. 
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Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 

Kære beboere  
 

Så er det snart påske igen. 
Har I lyst til at være med til at samle et påskeworkshop-hold?  
En kreativ aften, hvor man må prøve alt. I må gerne tage jeres 
egne ting med, som I vil pynte med, men jeg har også mange 
ting som fade, kranse osv. 
 
Vi har i år igen en del nye idéer til en hyggelig aften med lækker mad og fuld forkælelse. 
Der er mulighed for daghold eller aftenhold. Pris: 250 kr. 
Er det måske noget for dig? 
Vil du være en del af blomsterbindingsholdet? 
Vi mødes en gang om måneden i Biksen, hvor vi laver dekorationer, buketter og kranse. 
Pris for deltagelse: 150 kr. 
Husk at bestille din blomsteropgave i Biksen. 
Ingen opgave er for stor eller for lille.  

Corrie van der Veen 
Mallevej 19, Horne 

Tlf. 22511542 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 
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NYT FRA BILLARD 
 

Vi er nu godt halvvejs gennem sæsonen og begge vores turneringshold ligger 
lunt i midten af deres rækker 
1. holdet består af Ole Graversen, Hans Kr. Guldager, Svend Erik Pedersen og Peter Myr-
høj, og de spiller i Vestserien, som er 2. bedste række under VBU  

 
Holdet spiller de resterende hjemmekampe 6. feb., 27.feb. og 5.marts.                           
Alle kampe starter kl. 19.30. 
 
2.holdet består af Thorkil Lindvig, Kjeld Petersen, Leif Jacobsen, Hans Bertelsen og Agner 
Knudsen, og de spiller i serie 2  

 
Holdets resterende hjemmekampe er 4.feb., 3.marts og 10.marts.                                  
Alle kampe starter kl.19.30. 
HIF Billard. 

Plac. Holdnavn Total Snit M-Point 

1 Grindsted BK 1 13.33 23 

2 Sønder Felding BK 1 12.48 18 

3 Horne BK 1 11.64 15 

4 Sønder Omme BK 1 11.77 14 

5 Spjald BK 2 10.43 13 

6 Grindsted BK 2 10.95 7 

Plac. Holdnavn  Snit M-Point 

1 Oksbøl BK 3 5.36 21 

2 Oksbøl BK 4 5.32 21 

3 Varde BK 1 5.55 18 

4 Horne BK 2 5.39 16 

5 Helle BK 1 5.07 15 

6 Sig Billard Klub 3 4.85 11 

7 Grindsted BK 5 4.85 9 

8 Oksbøl BK 5 4.33 9 
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De mindste nyder sangen 

Leander, William og tre andre 
babyer lå på tæpper i koret i Hor-
ne Kirke og nød musikken, san-
gen og samværet. 
De var til babysalmesang for før-
ste gang hos kirkens organist, 
Jane Nielsen, der både sang for 
dem sammen med deres mødre, 
raslede med klokker, viftede med 
lette slør, fik en engel til at danse 
og spillede på orglet. Og børnene, 
der var i alderen fire uger til 18 
måneder, fulgte med i det hele med store øjne og en afslappet ro.  
- Ideen er at give børnene en stille stund, lade dem få et helt specielt nærvær med mor 
eller far og give dem nogle sanseoplevelser, siger Jane Nielsen og slår fast, at alt foregår 
på børnenes præmisser. Der er i alt otte gange, og den sidste gang bliver gennemført på 
plejehjemmet. 
De fire vestjyske sogne -Horne, Thorstrup, Tistrup og Hodde - er sammen om arrange-
mentet og tre af de seks tilmeldte børn - første gang var et barn fraværende på grund af 
sygdom – er fra Tistrup. Det gælder blandt andet Wilhelm på syv måneder. 
- Jeg var til babysalmesang i Tistrup med hans storebror, Victor, og Wilhelm skulle have 
samme oplevelse. Der er en helt speciel stemning, og musik gør noget ved de små. Wil-
helm har da også været meget opmærksom i dag, siger Line Filskov. 
Ældste barn er Pauli, 18 måneder og fra Horne. Han har tidligere været til babysalmesang 
i Ølgod og er vild med musik, så han skulle også med i Horne. Han var også skyld i et 
besøg fra Herning, nemlig af Leander på 7 måneder. Hans mor, Kira Krogager, er gudmor 
til Pauli. - Det er rigtig spændende og hyggeligt. Jeg er sikker på, at Leander har haft en 
rigtig god dag, siger hun. 
Anne Metha Søndergaard fra menighedsrådet sørgede ikke blot for sæbeboble, men også 
vand og frugt, da den sidste tone 
var slået på trianglen. Og hun fik 
vished for, at kirken var tilpas op-
varmet. 
- Flere i mødregruppen var bange 
for, at det ville være for koldt for de 
små, men nu kan vi sige til dem, at 
de bare skal komme, for her er 
dejligt varmt, sagde flere af mødre-
ne.  
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    Næste deadline d. 29. FEB. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

OBS            
VEDRØRENDE SKÆRMEN 

VED BRUGSEN 
Materiale til opslag skal      

sendes til  
Anders Burkarl på     

infotv@horne-varde.dk 
 

 

 

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 

Glem ikke  
at støtte de  
sponsorer  
der støtter  

HORNEPOSTEN 

I liggende  
A-4 format 
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Nyt fra menighedsrådet: 
 
 
Velkommen i Horne: 
Menighedsrådet takker for den store interesse for at besøge kirken og høre om, hvilke 
aktiviteter vi tilbyder i årets løb.   
 
Google: 
Horne Kirke kan findes på Google Maps. Klik på Kirken og få en rundvisning indenfor i 
kirken. 
 
Fastelavn: 
Igen i år afholder Spejderne og menighedsrådet fælles fastelavnsfest. Programmet kan 
ses andetsteds i Horne Posten. Vi glæder os til at se mange udklædte børn sammen med 
deres forældre i kirken. 
 
Forårskoncert: 
Der afholder forårskoncert i Horne Kirke den 22. marts 2020 kl. 16 med deltagelse af Vo-
kabilitum og De fire vestjyske sognes børnekor. Der er mulighed for fællesspisning - spa-
ghetti og kødsovs - på skolen efter koncerten i samarbejde med Familie og Fritid. Pris 25 
kr. Tilmelding senest den 17.marts til Dorthe 22629916.  
 
Dåbstræ: 
Horne menighedsråd sætter et dåbstræ op i våbenhuset. Alle børn, der bliver døbt i Horne 
Kirke, vil få en lille keramikengel med navn og dåbsdato på træet. Træet og englene bliver 
fremstillet af Sam Styrken i Ølgod. Tanken er så, at dåbsenglen kan hentes 1. søndag i 
advent og derefter bruges på juletræet. 
 
Lørdagsdåb: 
Husk at der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet. De næste gange er den 7. 
marts 2020 og den 23. maj 2020. Husk at der er tilmelding til dåben en måned før. 
 
Højskoledagen: 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Højskoledagen med foredrag og højskolesang, den 
31. august 2020 i Tistrup Hallen. 
 
Husk: 
At gudstjenestetider og arrangementer kan findes i Horne Posten, på Horne-Varde.dk og 
på Sogn.dk (findes som app Kirkekalenderen). 
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Den 23. marts 1995 åbnede Lisbeth Stig frisørsalonen Saxofoni på sin bopæl Ølgodvej 33, 

Horne. Den lidt ukurante dato skyldtes, at de lokale håndværkere var hurtigere til at om-

danne stalden til en salon end ventet. Selvom hun aldrig drømte om at blive selvstændig, 

kan hun nu fejre 25 års jubilæum. Det bliver markeret med en reception i salonen på selve 

dagen, mandag den 23. marts fra 14-17. 

- Jeg havde et års forældreorlov og var overbevist om, at jeg skulle tilbage til min arbejds-

plads i Ølgod, men jeg nød så meget at være tæt på børnene, at jeg gerne ville blive hjem-

me.  Da vi netop havde sat kreaturerne ud, så der var plads i stalden, og da Astrid Karkov 

lukkede sin salon, var der ikke langt fra tanke til handling. Jeg skulle have min egen salon, 

og jeg har aldrig fortrudt et sekund, siger Lisbeth Stig, der oplevede en strøm af kunder, 

mange travle og lange dage, stigende salg af hårplejemidler og andre varer på hylden. Og 

pludselig stoppede det hele. På grund af sygdom var salonen lukket i et halvt år fra juni 

2016 fulgt af et halvt år med først ni timer og så 18 timer om ugen.  

Da jeg vendte tilbage, følte jeg, at jeg skulle starte forfra. Jeg skulle genvinde både energi-

en og kunderne. Det går heldigvis rigtig godt nu med begge dele. 

                                                                                                Fortsætter næste side... 

25 år med hår og megen snak 
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             Næste deadline d. 29. FEB.  

Lisbeth Stig kan ikke nøjes med sak-

sen. Hun har også uddannet sig til 

style coach – ”det lå lige for, da jeg 

alligevel altid blandede mig i om kun-

dernes hårfarve nu også passede til 

garderoben” - og til terapeut og 

stresscoach. 

- Jeg har altid snakket meget, men 

også lyttet meget. Nogle kunder  

siger endda, når de bestiller tid til en 

klipning eller hårfarvning, at der også 

skal  være tid til snak. Derfor var det 

naturligt for mig at blive terapeut, 

men frisørsalonen er stadig det  pri-

mære. 

Rent frisørmæssigt er der også sket 

meget. Tidligere fulgte  mange kun-

der moden og fandt de ønskede fri-

surer i diverse blade, mens andre var Rasmus Modsat. 

- I dag er alt tilladt. Kunderne finder en frisure på nettet eller har selv en forestilling om, 

hvad de vil have. Der er plads til at være sig selv, plads til at udtrykke, hvem man er. Det 

er en udvikling, jeg til fulde bifalder, men jeg forbeholder mig stadig ret til at blande mig i 

det færdige resultat, siger Lisbeth og slår en latter op. 
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Mødelokaler op til ca. 100 pers. 

HORNE 
IDRÆTSPARK 

horneidraetspark.dk/ 
horneip@mail.dk 

CAFETERIA 

OBS 
 

Stof til Bladet på: 
horne-

posten@gmail.com  

 

75 29 90 92 
 

Storegade 19 
6862  Tistrup 

SKO    DAMETØJ    HERRETØJ 
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SKOLEN TILHØRER OS ALLE 
 
Stig Leerbeck skriver: 

5. september 2019, på den officielle opgørelsesdato, var der 97 

børn tilknyttet Horne Børneby. Ifølge aftalen om fremtidens   

skolestruktur i Varde Kommune fra 2017 skulle der have været 

minimum 100. Det udløste en orienteringssag på dagsordenen 

til byrådets november samling. 

I sagsfremstillingen kunne læses, at 16 elever fra skoledistriktet (i de nævnte årgange) 

har søgt skolegang på friskoler og 18 på folkeskoler (incl. specialtilbud) udenfor distriktet. 

Det vil sige en afvandring på 1/3 af de mulige elever i distriktet. 

 

Jeg har den opfattelse, at det bør kunne lade sig gøre at drive en folkeskole i Horne på 

det foreliggende børnetal. Og jeg har svært ved at forestille mig Horne uden en skole.  

Der kan være mange årsager til, at forældre tager et andet valg, hvilket ingen skal bebrej-

des. Samtidigt er det også mit indtryk, at de børn og forældre, der pt er tilknyttet skolen er 

både tilfredse og i god trivsel. 

Ikke desto mindre må det overordnet konstateres, at det ikke har været muligt at kunne 

rumme alle de forældre og børn, som vi allesammen så gerne kunne ønske os. 

Det må nok forventes, at der også til efteråret vil være færre end 100 elever tilknyttet  

Horne Børneby, men jeg forventer også, at byrådet vil vedtage at bevare børnebyen -  

ikke mindst med baggrund i de meget positive fødselsrater, der er udvist de forløbne år. 

Det ændrer ikke ved, at det aktuelle elevtal er kritisk. Jeg vil derfor opfordre til, at alle  

gode kræfter i Horne melder sig på banen med idéer og initiativer, som kan byde positivt 

ind i forhold til fremtidens lokale skole. Skolens personale kan ikke løfte opgaven alene. 

Vi har brug for hinanden! 

  
Faktaboks 
Ved byrådets november samling var lagt en sag op: "Orientering om børnetal - Horne 

Skole".  

Sagen er et resultat af aftalen fra 2017 om fremtidens skolestrukur i Varde Kommune.  

  Det vedtoges, at kriteriet for fremtidige skolers overlevelse udelukkende skulle baseres    

  på elevtal. Det skulle de ud fra to betragtninger: 

- at skabe vished for, at den lokale skole ikke ofres i en tilfældig sparerunde 

- at skoler modsat kan blive for små til, at kommunen kan stå inde for kvaliteten. 
                                                                                           FORTSÆTTER NÆSTE SIDE 
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Faktaboks fortsat: 

Følgende fra aftalen i 2017 har betydning for Horne Skole: 

  Antallet af børn i børnehaven fra 3-5 år samt skolen fra 0-6. klasse, (10 årgange i alt)   

  må tilsammen ikke komme under 100 børn 2 år i træk. 

- 1. år udløses en orienteringssag 

- 2. år lægges op til beslutning, om skolen skal lukkes efterfølgende sommer   

I medfør af beslutning fra maj 2018 gælder endvidere:  

- at såfremt nedgangen i børnetal kun synes midlertidig, kan byrådet vedtage at lade   

  skolen fortsætte. 

                                             Med venlig hilsen 

                                                    Stig Leerbeck, MB (V) 

                                                           http://www.stigleerbeck.dk 

 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. 

NYTTIGE  

www LINK´s 

http://www.stigleerbeck.dk/
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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. 

 
 
 
200 borgere i alle aldre var med på de guidede ture til skole, SFO, fælleshaver, børneha-

ve, kirken og ældrecentret Hornelund. Flere af guiderne viste ikke bare vej, men fortalte 

også undervejs om sognet og dets beboere, og på alle destinationer stod foreninger klar til 

at fortælle om deres aktiviteter og skænke en kop kaffe, et glas juice eller en tallerken af 

de 18 liter jordskokkesuppe, Fælleshaverne havde taget med. 

 

For seks år siden flyttede Antra og Roman Osadchyi ind i et hus på Engkanten. De er rigtig 

glade for at bo i Horne og nød “Velkommen i Horne” i fulde drag. 

– Det har været rigtig hyggeligt. Vi har set skolen, børnehaven og Fælleshaverne. Vi 

har børn i skolen, så den kender vi, men alligevel var det dejligt at være der i dag. Vi 

har også fået snakket meget. Og så har vejret været helt fantastisk, siger Antra og 

Roman. De er klar igen næste år, hvis der bliver en næste gang. 

– Det gør der. Det er helt sikkert, og vi har allerede fået nye ideer til næste gang, 

siger Annette Plauborg Schmidt fra arrangørgruppen og slår fast, at hele gruppen er yderst 

tilfreds. 

– Jeg er glad for, at hele spektret af borgere var med. Der var mange børn og unge 

med, og der var mange tilflyttere med. Det var virkelig sognet, der mødtes. Alle for-

eninger og institutioner bakkede rigtig godt op, så vi også fik hele spektret med, 

hvad angår sognets aktiviteter og faciliteter, siger Annette Plauborg Schmidt. 

 

Dagen sluttede med fællesspisning – selvbyggede burgere og vand – i to hold med for-

skellige sjove aktiviteter som folkedans, samle puslespil og stående banko, til det hold, der 

ikke spiste.           
                                     se foto fra dagen på forsiden 

VELKOMMEN I HORNE 
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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 

    Næste deadline d. 29. FEB. 

http://www.sanatit.dk
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SINDBERG TØMMERHANDEL ØLGOD 
Nørre Allé 1 - 6870 Ølgod - Tlf. 75244433 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

Horneposten deadline 2020 
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 29. FEBRUAR.  horneposten@gmail.com  

 

horne-varde.dk 

mailto:horneposten@gmail.com


31 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 

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


32 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

AKTIVITETSKALENDER 2020  
  Februar: 
07. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, arr. Horne Jagtforening 

10. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

12. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

17. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

18. kl. 19.00: Generalforsamling på Horne Kro, arr. Horne Sogneforening 

22. kl. 13.00: Fodboldtræning for veteraner og alle andre, arr. Horne IF 

23. kl. 10.30: Fastelavnsfest i kirken og på skolen, arr. Spejderne og Horne Menighedsråd 

25. kl. 19.00: Generalforsamling i Spejderhytten ved Hallen, Spejderne Horne-Tistrup Gr. 

25. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

25. kl. 19.00: Generalforsamling i hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness 

28. kl. 15-17: Afskedsreception for Anne Marie Jensen i Horne Brugs 

29. kl. 17.30: MGP fest i Horne hallen med spisning og MGP på storskærm 

29. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

 

  Marts:  
01. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 

02. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

03. kl. 14-16: Folkedans på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

06. kl. 09-11.30: Skak i Horne Hallen 

09. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

11. kl. 19-21: Sangaften på Hornelund, arr. Hornelunds Venner 

16. kl. 15.30-16.30: Kontingentbetaling i Dagli’Brugsen, arr. Horne Sogneforening 

16. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

17. kl. 19.00: Generalforsamling i Horne Hallens mødelokale, arr. Horne Idrætspark 

18. kl. 18.30: Afgang fra brugsen til påskeinspiration i Lyne, arr. Familie og Fritid 

21. kl. 14.30: Gymnastikopvisning i hallen, arr. Horne Gymnastik og Fitness 

22. kl. 16.00: Forårskoncert i kirken, Vokabilitum og kirkens kor, arr. Horne Menighedsråd 

23. kl. 14-17: Reception i Saxofoni, Ølgodvej 33, 25 års jubilæum 

23. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

30. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
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  April: 
05. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 

06. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 

07. kl. 16.00: Giv en hånd til dit nærområde, arr, Horne Sogneforening 

20. kl. 19.00: Generalforsamling på skolen, arr. Familie og Fritid 

27. kl. 19-21: Generalforsamling på Hornelund, arr, Hornelunds Venner 

 

  Maj: 
02. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

03. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
11. kl. 19.00: Præmiewhist i Horne Hallens mødelokale, arr. Torvedagsudvalget 
 

  Juni: 
07. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
 

  Juli: 
05. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
25. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

 

  August: 
02. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
15. kl. 09-12.15: Torvedag, arr. Sogneforeningen og Torvedagsudvalget. 
31.:                Højskoledag, Tistrup Hallen arr. Menighedsrådene.  
   

September: 
05. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

5.-6.:              Stort Sy-træf på Horne Skole, arr. Horne Aftenskole 
06. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
 

  December: 
20. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening 

AKTIVITETSKALENDER 2020  

SE DAGTILBUD FRA DAGLI´BRUGSEN 
PÅ BAGSIDEN 

www.hornesognearkiv.dk 

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

        Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 
      

DECEMBER          

300 kr.: 454          

200 kr.: 417 686         

100 kr.: 9 441 595        

  50 kr.: 22 26 33 39 51 66 97 129 136 159 

 168 215 218 230 250 279 281 288 305 335 

 338 370 400 469 492 501 512 531 580 581 

 583 609 615 631 684      

NOVEMBER           

300 kr.: 550          

200 kr.: 168 419         

100 kr.: 14 221 448        

50 kr.: 3 19 40 42 122 142 157 160 161 189 

 193 205 213 214 238 279 288 308 328 415 

 417 445 451 497 517 542 568 575 612 635 

 636 643 653 671 687      
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

  
KIRKETIDER  2020 

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

Søndag 09. februar 10.30 Septuagesima søndag 

Søndag 16. februar 09.00 Seksagesima søndag 

Søndag 23. februar 10.30 (børnegudstjeneste) 

Søndag 01. marts 10.30 1. søndag i fasten 

Søndag 08. marts 09.00 2. søndag i fasten 

Søndag 15. marts 10.30 3. søndag i fasten 

Søndag 22. marts 10.30 (Lars Bom) Midfaste 

Søndag 29. marts 09.00 (Lars Bom) Mariæ bebudelses dag 

Søndag 05. april 09.00 Palmesøndag 

Torsdag 09. april 10.30 Skærtorsdag 

Fredag 10. april 09.00 Langfredag 

Søndag 12. april 10.30 Påskedag 

Mandag 13. april 09.00 2. påskedag 

Søndag 19. april 10.30 1. søndag efter påske 

Søndag 26. april 10.00 Konfirmation  

Søndag 03. maj 10.00 Konfirmation 

Lørdag 07. marts 11.00 Lørdagsdåb i kirken  

Thorstrup Kirke er lukket pga. renovering. 
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7.30 - 19.45 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

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. 


