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49. årgang                             nr. 370                        maj. 2020 

 

De yngste har en anderledes og sjov skoledag 
Juhu, det var en glædens dag, da 10eren – børnehaveklasse og   

1. klasse – kom tilbage til skolen. Læs mere inde i bladet... 

                               Ændrede regler for besøg på Hornelund. 

                                 Se konfirmandliste og tidspunkter for konfirmation. 

                     Læs om corona og andre omspændende sygdomme. 

               Aflysninger af møder og arrangementer. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

AFLYST  
Familie&Fritid i Horne ser sig nødsaget til at aflyse/udsætte generalforsamlingen på 
ubestemt tid. 
Alt er jo meget usikkert i disse måneder, og derfor har vi heller ingen andre  arrangementer i 
støbeskeen.      

                                                             Familie&Fritid 

                   Sommerudflugt er AFLYST 
Horne Pensionistforening har aflyst årets sommerudflugt. Den skulle afvikles den 30. juni, 
og målet for busturen var blandt andet et VW og Retromuseum, en hornvarefabrik og Hellig 
Kors Kloster. 
Det er ikke muligt at gennemføre turen på grund af coronakrisen.  

                                                    Horne Pensionistforening 

AFLYST 
Generalforsamlingen i Hornelunds Venner er aflyst/udsat på ubestemt tid. 

Hornelunds Venner  

Arkivet er lukket indtil videre.  
Da en stor del af Danmark blev lukket ned den 12. marts, blev nøglen til 

Horne Sognearkiv også drejet om. Døren er stadig lukket for besøgende, for selv om lokalar-

kiverne er med i genåbningens fase 3, er arkivet i Horne særlig udfordret på grund af place-

ringen på Plejecentret Hornelund. 

At borgerne ikke kan besøge arkivet, skal dog ikke afholde dem fra at tænke på arkivet. Når 

coronakrisen er klinget af, vil vi nemlig gerne have nogle beskrivelser af, hvordan borgerne 

har oplevet det meget specielle forår 2020. Har jeres hverdag været meget anderledes end 

normalt? Hvordan har I levet? Har I haft omgang med familie og venner? Har der været nogle 

fordele ved nedlukningen? Hvad har været det værste og sværeste? Er der noget I vil tage 

med jer, når det hele bliver lidt mere normalt? Der er mange ting at tage fat på, og Horne 

Sognearkiv er glade for alle indlæg - korte som lange. 

Indtil vi igen åbner, må I nøjes med vores, hjemmeside www.hornesognearkiv.dk, hvor vi har 

mange billeder og flere lokale historier, senest om 2. verdenskrigs aftryk på Horne. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ta´ til BANKO i Horne-
Hallen hver torsdag  

kl. 19 og støt  
lokalsamfundet 

Indtil videre AFLYST 

 
SANKT HANS AFTEN i Vikingelunden  

 
 
 

Vi har set os nødsaget til at aflyse arrangementet i år på grund af covid19.                       
4H og Horne Sogneforening 

 AFLYST 

AFLYST 
TORVEDAG d. 15 august 2020 

 

 

Vi ses den 21. august  2021  

Se og læs mere om aflysninger mm. på Horne´s hjemmeside 

horne-varde.dk 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

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

Fodboldsulten bliver stillet 
Efter et forår med meget lidt aktivitet på fodboldbanerne kan børn 

og unge få deres fodboldsult stillet i uge 27 i HTS - fodboldsamar-

bejdet mellem Horne, Tistrup og Sig. 

HTS Ungdom byder i år på såvel en fodboldskole for børn i børne-

haveklasse-5. klasse (5-11 år) som en fodboldcamp for børn i 6.-

8. klasse (12-15 år). 

Begge dele foregår på Tistrup Stadion - fodboldskolen i dagene 29. juni-3. juli fra   

10-15 og campen fra 29. juni kl. 10 til 1. juli kl. 15. 

Ledere af fodboldskolen er Mads Jeppesen og Thomas Jørgensen, og de vil sam-

men med en masse hjælpere sørge for masser af fodbold. HTS Ungdom understre-

ger, at alle regler om gruppestørrelse og hygiejne bliver overholdt.                                                  

Prisen for ugen er 730 kroner inklusive et spillesæt med shorts, t-shirt og strømper, en 

drikkedunk og en fodbold. 

Deltagerne i campen overnatter i et telt på Tistrup Stadion og vil undervejs blive trænet af 

en talenttræner fra Varde og af seniortrænerne fra HTS, få mange forskellige oplevelser, 

fuld forplejning samt en hoodie og en fodbold for 875 kroner. 

Såvel fodboldskolen som campen er for alle børn - altså ikke kun fodboldspillere. 

De, der vil med, skal tilmelde sig senest den 9. juni via Facebook-siden for HTS 

Ungom og øvrige lokale Facebook-sider. 

horneposten@gmail.com 
 
                              

Farmors Univers flytter….. 
Inden længe flytter Farmors Univers fra Højvangen 10 til Hornelund 49. 
Vi er i fuld gang med ombygningen af en udlænge på vores private bopæl, og jeg håber 
på, at jeg kan bruge min sommerferie på at flytte butikken. Foreløbig dato for åbning er 
den 1. august. Indtil da er der selvfølgelig gode tilbud på garn, der udgår af sortimentet, 
og rabat på 30 % på stof. 
                                                                                                               Anette Stald 

OBS! 

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

Horne IF byder nu også på petanque  
Horne IF starter petanque i Horne. Alle er velkomne til at komme og 
prøvespille på den nyanlagte petanquebane ved kroketbanen. 
Vi havde drømt om en fælles åbningsdag for petanque i Horne, men 
det tillader coronaen ikke. Vi håber, der bliver mulighed for det senere på året eller til 
næste forår. 
Petanque er en sport for alle, små som store, og I er alle velkommen til at komme og 
prøve at spille petanque. 
HIF har investeret i kugler og grise, så du behøver ikke medbringe noget ud over dig 
selv og dit gode humør. 
 
Har I lyst til at prøve petanque, kan du kontakte Conny og Verner Baagø. De vil hjælpe 
jer i gang med regler, kugler, grise osv. 
Conny og Verner kan kontaktes på tlf 40 97 64 21 eller mail vernerbaagoe@hotmail.com 
 
I juni og juli vil der være fri petanque for alle. For de, som ønsker at fortsætte med pe-
tanque fra august 2020, bliver der træningsaftener alt efter behov, og der vil blive op-
krævet kontingent. Det er endnu ikke fastlagt endnu, hvad kontingentet bliver, men det 
sker inden start, så alle kender det, når de går i gang. 
 
Vel mødt til alle petanque-interesserede. 
Med venlig hilsen HIF 

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 spil-
lere. 

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 

tel:40%2097%2064%2021
mailto:vernerbaagoe@hotmail.com


6 

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 horneposten@gmail.com 

 Horne gymnastik og fitness siger tak og på gensyn 
 
Sæson 2019/2020 fik ikke den afslutning, som vi havde forventet, men 
der skal lyde en  
kæmpe TAK til instruktørerne på alle vore hold  
Selvfølgelig også stor TAK til gymnaster og deltagere på vores hold  
TAK til Thorkil og Ulla i hallen for deres store hjælpsomhed 
Gymnasterne ville så gerne have vist jer publikum, der også trofast bak-
ker os op, hvad de havde lært i vinterens løb.  
 
Vi vender stærkt tilbage i 2021, hvor lokalopvisningen bliver lørdag den 27. marts, og hvor vi 
første gang skal afholde den om eftermiddagen og forhåbentlig med efterfølgende fællesspis-
ning.  
 
Information vedrørende fitnesslokale: 
Som det ser ud i skrivende stund, så bliver åbningen først regeringens fase 4, som er primo 
august. Derfor har vi besluttet at stille jeres medlemsskaber i bero fra 1. maj og til 1. august 
2020.  
Vi håber på jeres forståelse.  

Så er vi så småt i gang 
 
Vi har 4H-samling i fælleshaverne onsdage i juni fra 14.00 til 16.00. 
Vi vil prøve lidt forskelligt for eksempel 
Bål-mad,   
hestens røgt og pleje,  
pasning af kanin, 
grøntsagsdyrkning, 
lave springkonkurrence for kæpheste. 
Du kan købe medlemskort på 4h.dk. Det er nødvendigt for at deltage. 
Madskolen er aflyst i sin oprindelige form, men vi forsøger med en 3 dages madskole i 
første uge af august – naturligvis med de regler, der kommer til at gælde for genåbnin-
gens fase 4. 
 
                                                               Håber vi ses. 
                                                                 Horne 4H. 

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

KONFIRMATION 
i Horne kirke 

 søndag den 14. juni 2020, kl. 9.00 og 11.00: 
(Konfirmanderne er fra Horne og går i 7. klasse på Tistrup Skole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den 22. august bliver Ditte Løvendahl Damgaard, Ringkøbingvej 265, Horne 

konfirmeret i Tistrup kirke. 
 

OBS: Telegrammer kan afleveres i kirkens våbenhus dagen før, lørdag den 13. juni 
mellem kl. 10.00 og 12.00. Afhentes af konfirmanden samme dag ml. kl. 12.00 og 
12.15. Kirkens personale påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer. 
 
På grund af Covid-19 er konfirmationsgudstjenesterne kun for inviterede gæster 
og et begrænset antal. 
Der vil derfor samme dag blive afholdt en offentlig tilgængelig aftengudstjeneste i 
Horne kirke kl. 19.00. 

Kl. 9.00 konfirmeres: 
          Caroline Skytte Terkildsen, Snorupvej 5, Horne. 
          Kevin Frede Nielsen, Aspgårdvej 6, Horne. 
          Malthe Møller Pedersen, Gl. Præstevej 73, Horne. 
          Magnus Dammark Jensen, Gl. Præstevej 86, Horne. 

 
Kl. 11.00 konfirmeres: 
          Anne Hvolbæk Nissen, Mallevej 41, Horne. 
          Ditte Petrea Kristiansen, Porsevej 14, Horne. 
          Lasse Hedegård Jessen, Mallevej 23, Horne. 
          Simon Puggaard Mikkelsen, Gl. Landevej 69, Horne. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Ændrede regler for besøg på Hornelund 

 
 
 

Kære beboere og pårørende  

 
 
Indtil nu har det været muligt at planlægge terrassebesøg, men vi har fremadrettet 
også fået mulighed for at tilbyde besøg inde på Hornelund, da der er kommet ændrede 
regler for, hvordan du må besøge din pårørende på Hornelund. 

Vi har indrettet en lille afdeling, hvor besøg kan foregå. 

Der må max komme 2 besøgende af gangen. Besøget skal aftales og koordineres med 

personalet, da der skal sprittes af før og efter besøg. 

Du kan kontakte personalet på telefon: 2051 9829 og aftale tidspunkt.  

I besøgsafdelingen er der stillet borde og stole op således, at reglen om 2 meters af-
stand kan overholdes.  

Vi ved, at denne tid er vanskelig for mange, men vi håber, vi alle kommer godt igen-
nem den. Ved fælles hjælp, så skal det nok gå.  

Det, der er vigtigst at have opmærksomhed på, er at holde afstand og spritte hænder, 
inden I kommer på besøg. Og er du syg, da vent med at besøge.  

Har du spørgsmål, kan du kontakte teamleder Marianne K. Meyer på 2034 3698 alle 
hverdage mellem klokken 08:00 og 14:00. 

Det handler om at bryde så mange smitteveje som muligt.  

 
Venlig hilsen 
Marianne K. Meyer 
Teamleder.  
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
05. december: Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen kl. 9:00. Gratis del-
tagelse 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.  
 
 
Tilskud til fasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening. 
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år. 
Eventuelle ændringer vil blive sendt ud pr. mail samt annonceret på vores hjemmeside og 
på Facebook. Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med hjemmesiden 
www.hornesognsjagtforening.dk samt Facebook gruppen: 6800 Horne Sogns Jagtfor-
ening. 
Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher, så I   
modtager evt. ændringer.  
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 

PROGRAM  

Horne Jagtforening  
 
 

2020-2021  

mailto:horneposten@gmail.com
mailto:amcb@amcb.dk
mailto:6800kristian@gmail.com
mailto:holsemix@hotmail.com
mailto:fam.jeppesen@live.dk
mailto:brianjacobsen1971@gmail.com
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Lopperne i Hindsig  
Lopperne på Hindsigvej 29 er  

åben den første søndag i hver måned kl. 9 -12 

Mindeord for Palle Pallesen 
Meddelelsen om Palle Pallesens død kom pludselig. Palle tabte kampen til kræften først i 
maj måned 77 år gammel. 
Der springer mange minder frem om Palle. Palle var en aktiv person, der først og frem-
mest ofrede sig for Horne Idrætsforening. Hans evner som fodboldspiller bevirkede, at han 
allerede som juniorspiller kom på Horne IFs mellemrækkehold. Palles evner som fodbold-
spiller kulminerede i 1968, hvor han spillede samtlige kampe og var medvirkende til, at 
holdet blev jysk mester. Palle sluttede sin karriere som spiller på veteranholdet kort efter 
sin 50-års fødselsdag, dog stillede Palle op til alle 68er holdets opvisningskampe, senest i 
2018, da han var særdeles aktiv i jubilæumskampen, og som Palle selv sagde: ”Når man 
har fået ny hofter, er man klar. Det er jeg i hvert fald”. 
Palle sad i flere år i HIFs bestyrelse som kasserer. 
Vikingestien og Vikingelunden havde stor glæde af Palles indsats. Her klippede og beskar 
han buske og træer samt planerede terrænet, så Vikingestien var gangbar. 
Palle var medhjælper ved bankospillene i flere år, og Palle var også omdeler af Hornepo-
sten. 
Vi vil komme til at savne Palle, og mindes ham for hans store og gode hjælpsomhed. 
Ære være Palles minde. 

Leif Sønderskov - en gammel fodboldkammerat. 
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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

        - du kan også finde Horne på                                               

                     

                                                          
                                                        

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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STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Alle elever er tilbage på skolebænken 
 
Efter næsten 10 ugers undervisning via computeren på deres egne 
værelser vendte eleverne i 6. klasse tilbage til en lidt mere normal 
hverdag på Horne Skole.  
- Det går rigtig godt, selv om det er en lidt anderledes skolegang, 
end da de blev sendt hjem i marts. Der er nogle regler om afstand og håndvask, de skal 
overholde, men vi er ikke presset på pladsen. Da afstandskravet blev ændret fra to til en 
meters kunne vi samle nogle af eleverne i et i stedet for to lokaler, siger filialskoleleder 
Anne Øbo. 
 
Alle elever er dermed tilbage på skolen med masser af udeliv som supplement til klasse-
undervisningen på skemaet. Anne Øbo håber, at de kan fortsætte den nuværende skole-
dag indtil sommerferien. 
- Eleverne i 6. klasse har i hele perioden modtaget digital undervisning i hovedsageligt 
dansk, matematik og engelsk af Rasmus (Nielsen) og Christel (H. Skaarup). Den første 
dag, de var tilbage, gik de i Vikingelunden, og flere af dem klagede over ømme ben-
muskler, så motion er nok ikke det, de har brugt mest tid på, siger Anne Øbo med et grin. 
 
Hver dag begynder i skolegården, hvor eleverne står i tegnede felter, inden de går ind i 
undervisningslokalerne og får den mere teoretiske undervisningen, inden de alle fortsæt-
ter undervisningen enten i Vikingelunden, Fælleshaverne eller på skolens udearealer. 
Når vi engang vender tilbage til mere normale tilstande, er der helt sikkert nogle ting, der 
bliver hængende. Vi har lært meget om vigtigheden af håndhygiejne, så tiere håndvask 
og hvad vi skal dele og ikke dele med hinanden bliver en naturlig del af skoledagen. Vi 
har også lært meget om digital undervisning, og det vil vi kunne få stor gavn af, når ele-
verne har gruppearbejde og sidder i flere lokaler.  

Endelig har vi lært, at vi kan holde 
digitale møder. De kan være meget 
effektive og er en fordel, når vi er 
fordelt på så mange matrikler, som 
vi er, men vi kan ikke undvære den 
fysiske kontakt med kollegaerne. 
Der skal stadig være plads til den 
sociale del, siger Anne Øbo. 
 

Eleverne fra 6. klasse var de sidste, der vendte tilbage til Horne Skole, men de er nu 

på plads i hver deres felt, inden dagens undervisning begynder. 
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Da eleverne i 4.-5. klasse skulle skrive digte, valgte de nogle meget inspirerende 
omgivelser i Vikingelunden til opgaven. 

Alle elever er tilbage på skolebænken... 

Brug aktivitetskalenderen bagerst i bladet når du        
planlægger et arrangement... 
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Ølbrygger går fra køkken til fabrikslokale 
 
Leon Kongsted har i et par år brygget øl i sit eget køkken. Efter hans eget og vennernes 
udsagn er produktet mere end godt. 
Derfor tager han nu et stort spring og flytter ølbrygningen fra køkkenet i Esbjerg til leje-
de lokaler i det tidligere Boumatic i Horne. 
Han er i gang med at indrette det tidligere baderum til ølproduktion, men kan endnu ikke 
sætte tal på den fremtidige produktion. Det afhænger af den crowdfunding, han har sat i 
gang. 
- Jeg håber, at jeg på den måde får 50.000 kroner til rådighed. Sker det, har jeg kig på 
et norsk anlæg til 150 liter, og størrelsen af produktionen afhænger så af, hvor mange 
gærtanke og modningstanke jeg har plads til. Lykkes det ikke at få samlet hele beløbet 
ind, har jeg en plan B og starter i det små. Så må jeg vokse derfra, siger Leon Kong-
sted, der i mange år har arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladser, 
inden han læste arbejdsliv og sundhedsfremme i tre år på RUC. Han har for kort tid 
siden været på et iværksætterkursus og har serveret hjemmebrygget øl for sine hold-
kammerater. 
- Det er noget, der dur, var deres kommentar.  
Det er ikke tilfældigt, at Leon Kongsted har valgt Horne Erhvervspark til sit ølbryggeri. 
Han flyttede allerede i 2019 ind i lejede lokaler i erhvervsparken med henblik på at sæl-
ge udstyr til hjemmebrygning af øl. 
- I maj 2019 åbnede jeg med en webshop, og efter en lidt træg start er der kommet godt 
gang i forretningen. Jeg sælger ingredienserne såsom malt, sukker og humle, og jeg 
sælger også det udstyr, der skal bruges. Jeg har syv forskellige startpakker, som jeg 
har sammensat efter mine erfaringer om, hvad der er bedst. Jeg synes, det fungerer 
godt i et køkken med et fire liters anlæg, mens andre gerne vil brygge på et otte liters 
anlæg, siger Leon Kongsted, der passer sin webshop og indretter produktionslokalet 

med hjælp af sin elektrikeruddan-
nede lillebror, mens han spændt 
venter på det endelige resultat af 
crowdfundingen. De, der vil støtte 
kan finde projektet og incitatiment-
pakker via hjemmesiden 
www.kongstedbryg.dk. 
 

Fødevarermyndighederne har været 

forbi og godkendt lokalerne til produk-

terne til ølbrygning. 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

http://www.kongstedbryg.dk
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Leon Kongsted 
har lejet flere 
lokaler i Horne 
Erhvervspark og 
har masser af 
malt klar til leve-
ring til kunderne. 

 
 
 

Opslag  
til infoTV ved Brugsen 

sendes til: 
 

infotv@horne-varde.dk 
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Corona-krisen har mange forløbere 
Den sorte Død. 
I skolen hørte vi om ”Den sorte Død”, en pest som i midten af 1300-tallet 
bredte sig op gennem Europa. 
Pesten brød ud i Hubei-provinsen i Kina i 1331. 16 år senere havde pesten nået Euro-
pa, hvor den i løbet af to år bredte sig. Det antages, at omtrent halvdelen af befolknin-
gen i Danmark døde. Hele kirkesogne lå øde. 
 
Pesten i København i 1711. 
Pesten i Øsersøområdet ramte København i 1711. Det lykkedes at forhindre pesten i at 
brede sig til resten af landet bortset fra enkelte områder på Sjælland. Således blev ski-
be fra udlandet sat i karantæne ved øen Saltholm i 40 dage, inden de fik lov at anløbe 
havnene. De sygdomsramte fik bylder. 
I København døde 23.000 mennesker, ca. en 1/3 af byens indbyggere. 
 
Koleraen i 1852. 
I København døde 4.737 mennesker. I provinsen 1951. 
 
Den spanske Syge. 
Den spanske Syge var en epidemi/pandemi som rasede i 1918 – 1920. Sygdommen 
menes at være opstået i USA og kom med de unge soldater til militærlejrene i Europa 
under 1. verdenskrig. Sygdommen spredtes til store dele af verden. I Danmark spred-
tes den med jernbanen, hvor den rasede om sommeren med en voldsom genopblus-
sen efteråret 1918.  Det var de unge voksne som døde, mens folk over 40 år gik helt fri. 
Ca. hvert 5. menneske i Danmark blev ramt- nogle steder hele familier. I december 
1918 blev skolerne lukket, enten var der kun få børn i skole eller også var læreren syg, 
så børnene fik en forlænget juleferie. Politiet opfordrede til aflysning af møder og sam-
menkomster. I Danmark døde over 15.000. Der var forældre som døde fra deres børn, 
hvor børnene blev overtaget af naboer eller familie. På verdensplan døde over 50 milli-
oner mennesker.  På grund af krigen var det de spanske aviser, som først skrev om 
epidemien, deraf navnet.  
 
Polioepidemier (Børnelammelse) 
Gennem årene har der været sporadiske udbrud af polio, Børnelammelse. 
De største udbrud var i 1934 og 1952. 
 I 1934 blev 4700 smittet med polio, heraf havde ca. 600 lammelser og omkring 100 
døde. På Byhistorisk Arkiv i Varde findes der billeder fra Arnbjerg Pavillonen, hvor der 
er rækker med sengeliggende polioramte, som er i isolation. 
                                                                                                            Fortsætter de næste sider... 
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I 1955 indførte Danmark vaccination mod polio. Jeg husker, at vi fra Bounum skole blev 
kørt med bus til Horne skole, hvor vaccinationen foregik. Den største epidemi ramte Dan-
mark i 1952 med5676 smittede, hvoraf 2450 fik lammelser og 262 døde                                                                                                                                           
 
Asiatisk influenza. 
Asiatisk influenza i 1957 er den første influenzaepidemi/pandemi, jeg kan huske. Jeg gik i 
skole. Vi fik ikke så mange oplysninger dengang, mest fra Pressens Radioavis i Dan-
marks Radio samt fra Dagbladet Vestkysten. Der var vist kun to fjernsyn i Horne Sogn. 
Jeg husker, at mor sagde: ”Det er vist en grim influenza”. Hun var helt sikkert bekymret. 
Jeg husker, at flere fra klassen var hjemme fra skole med influenza. Det var ikke så al-
mindeligt, for man forsømte helst ikke fra skole. 
Navnet siger, hvor influenzaen stammede fra. Folk rejste ikke sådan rundt dengang, hver-
ken i Danmark eller i verden, ikke mange var på ferie i udlandet. 
Ingen hjemme hos os fik influenzaen. Hvor mange, der dengang døde, husker jeg ikke. 
 
Hong Kong-influenzaen. 
I 1969 oplevede vi Hong Kong influenzaen/pandamien, der som navnet siger første gang 
blev registreret i Hong Kong. Influenzaen menes at være opstået hos fjerkræ. 
Influenzaen fik nok et mildere forløb, men mange blev dog ramt af influenzaen. Dengang 
var landbruget stadig et familielandbrug, hvor også konen arbejdede hjemme, så der var 
ikke så mange til at bringe smitten hjem, men alligevel blev mange smittet. Jeg var den-
gang landpost i Horne. Mange steder var beboere blevet smittet med influenza. De fleste 
fik dengang Dagbladet Vestkysten med posten, og lå familien i sengen i sovekammeret, 
blev avisen afleveret der. Jeg var sikker på, at jeg ikke ville undgå at blive smittet, men 
jeg blev ikke syg. I Danmark døde der ikke flere end af en almindelig influenzaepidemi. 
På verdensplan døde omkring 750.000. 
 
Svineinfluenzaen. 
Jeg husker den mest, fordi det var første gang jeg blev ramt af en influenza. Svineinfluen-
zaen/pandemien i 2009 havde sit udbrud i Mexico, hvorfra den spredtes til hele verden. 
Influenzaen er opstået hos grise og er blevet til en sygdom, som smittede fra menneske 
til menneske. Der var ikke så mange, som blev ramt af influenzaen, men de, der blev, 
måtte en tur i sengen, også jeg med over 40 i feber. Jeg husker ikke, at jeg tidligere har 
været så syg. 
På verdensplan døde mindst 284.000 mennesker. I Danmark døde 32. 
 
(Epidemi er national,  
Pandemi er verdensomspændende smitte) 
 
 

                                                                                        
Skrevet marts 2020.  
Kurt Nielsen 
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Corona – Covid 19. 
Coronavirusen opstod i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, og blev bekræftet af de kinesi-
ske myndigheder  31. december 2019. Influenzaen/pandemien menes at stamme fra en 
flagermus. 
Den 27. februar 2020 blev den første smittede registreret i Danmark. Det var danskere 
som kom hjem fra udlandet, især fra skituriststederne i Norditalien og Østrig, som bragte 
influenzaen hertil.  Den 12. marts lukkes skoler, universiteter, uddannelsescentre, dagin-
stitutioner og forsamlinger med over 1000 deltagere. 
Den 14. marts lukkes alle grænser. 
Den 17. marts lukkes indkøbscentre, hvor kun forretninger med fødevarer må holde 
åben. Ligeledes lukkes mindre virksomheder og forretninger med personlig kontakt, 
såsom frisører, terapeuter, o.l. Forsamlinger må højest være på 10 deltagere. Folk skal 
holde afstand til hinanden på 2 meter. Alle disse love for at undgå en hurtig spredning af 
smitten, som ville kunne lægge sundhedsvæsenet ned. Det er et historisk forlig som alle 
Folketingets partier står bag. Samtidig bevilger Folketinget i enighed 50 milliarder i støt-
te til arbejdsløse og virksomheder. 
 
Margot Lindvig blev ramt af polio, børnelammelse. 
En af de sporadiske polioepidemier (børnelammelse) i 40-erne ramte Margot Lindvig, 
gift med gårdejer Ejnar Lindvig, ”Smedegården” i Bounum. Margot, i daglig tale kaldt 
Musse, og Ejnar havde tre mindre børn, Anne Kirstine, Birthe og Jens, da Musse plud-
selig blev syg i foråret 1944 eller 45. Hun blev indlagt på Varde Sygehus, hvor det blev 
konstateret, at hun havde polio. Hun var efterfølgende på rekreation og genoptræning i 
København, hvor hun boede hos smed Peder Østerbergs søster. Musse fik en lammel-
se i højre arm. 
 Men Musse havde en fantastisk energi, hun ville det samme som andre, og i dagligda-
gen som landhusmor på gården i Bounum, tænkte ingen på, at hendes ene arm var 
lammet. Og helt utroligt fik hun og Ejnar efterfølgende 4 børn, Rigmor, Hans Peter, som 
døde et halvt år gammel af lungebetændelse, Bodil og Thorkil. Det var utroligt at se, 
hvordan hun ”tumlede” de små børn, fortælles det. I 1951 fik hun yderligere konstateret 
brystkræft og fik et bryst fjernet, men det klarede hun også. Samtidig har hun ledet gym-
nastik for kvinder i Bounum Skole samt været formand for Husholdningsforeningen. 
Musse døde 83 år gammel i 1999 og Ejnar i 2004. (Tak til Ellen Damgaard) 

 horneposten@gmail.com 

mailto:horneposten@gmail.com
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Skov er fyldt med energi 
Horneborgerne har under coronakrisen været flittige brugere af Vikingelunden. De, der har 
taget turen til kanten af byskoven og kigget ud over markerne, har måske fået øje på en ny 
skov med endnu højere træer end i Vikingelunden. 
Skoven er trods sin højde kun godt seks år og er fyldt med energi. Det er Trine og Jørgen 
Østergaard, der har tilplantet 2,8 hektar landbrugsjord med energipoppel. 
- Det betragtes som en almindelig landbrugsafgrøde og er derfor omfattet af de almindeli-
ge regler for tilskud. Jeg valgte energipoppel, fordi det er et hurtigt voksende træ, og fordi 
jeg gerne vil have noget skovagtigt. Da jeg plantede træerne, var det på en 10-årig ord-
ning, men den er nu forlænget til 20 år. Det har nemlig vist sig, at tilvæksten i de sidste 10 
år er større end de første 10 år. Efter 20 år bliver træerne høstet og lavet til flis. Nye træer 
skyder op fra roden af de høstede træer, og så kan vi vente 20 år på næste høst, siger 
Jørgen Østergaard. 
Energipoppel vokser godt en meter om året, og flisen kan blandt andet bruges i varmevær-
ker. 
- Det er ikke en særlig arbejdskrævende afgrøde, men der kan være et likviditetsproblem. 
Det betyder ikke noget for os, da vi kun har 2,8 ha, men for den landmand, der måske har 
40 ha, kan det være et problem at skulle vente 20 år på at få et høstudbytte, siger Jørgen 
Østergaard.        

Det er en utrolig flot skov med høje, 
lige stammer og nogle smukke grøn-
ne blade. Den står som en tæt mur 
ned mod bækken og området med 
det store guldfund. 
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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 

HJEMMESIDEN  
 

horne-varde.dk 
Har fået nyt look 

 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 

mailto:as@farmorsunivers.dk
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Til Horne Idrætsforening  
skal ske til  

betalingsnummer  

56253  

    Næste deadline d. 25. JULI. 

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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To storke på skolens 

gavl... 

To storke på en 

mark i Hornelund... 
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Vikingelunden - snart med to hytter 

 
For tre år siden fik Vikingelunden en ny grillhytte, og nu er endnu en hytte på vej til bysko-
ven. (se foto næste side) 
Horne Sogneforening har købt den hytte, som tidligere blev brugt som gamerhytte i Ti-
strup. Den er bygget af firmaet Anneberg og blev købt til unge, der dyrkede e-sport og 
spillede diverse computerspil. Den har i længere tid stået ubrugt hen ved Tistruphallen, 
men nu får den nyt liv i Vikingelunden. 
 
- Hytten er et stort ønske fra børnehaven, som gerne vil opholde sig i skoven - bare ikke 
for tæt på søen. Derfor kan de ikke bruge grillhytten. Den nye hytte placeres tæt på både 
legeplads og toilethuset og bliver et såkaldt madpakkehus, siger Aksel Hansen, der er 
tovholder på flere projekter i Vikingelunden. 
- Vi laver også nu en stor bålplads. Den bliver anlagt mellem de to søer. Den vil skolen 
gerne have, da de ikke må bruge grillen inde i hytten, siger Aksel Hansen. 
Med bådpladsen kan børnene i 10eren igen tilberede både mad og diverse afgrøder i Vi-
kingelunden. 
Et af de helt store projekter i Vikingelunden er at indlægge strøm i grillhytten, men det 
trækker på grund af coronakrisen lidt ud med de nødvendige godkendelser.  
 

I et kryds inde i Vikingelunden er der nu fjernet nogle træer for at give plads til en 
madpakkehytte. Længere nede ad stien til højre er legepladsen. 
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www.hornesognearkiv.dk 

Hytten står klar ved Tistrup Hallen til at blive flyttet til Vikingelunden. 
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De yngste har en anderledes og sjov skoledag 
Juhu, det var en glædens dag, da 10eren – børnehaveklasse og 1. klasse – kom 
tilbage til skolen.  
Børnene havde kroner med eller på hovedet, og Vivi og jeg havde taget hatte på, for da-
gen før havde det jo været dronningens fødselsdag. En noget anderledes hverdag med 
håndvask, aftørring og afstand ventede os. 
Vi har valgt at starte dagen med udemotion og derefter den mere teoretiske undervisning 
i vores ”nye” omgivelser i skolens kælder. Derefter går vi til vores base i Fælleshaven og i 
perioder i Vikingelunden, hvor vi fortsætter undervisningen, til vi har fri. 
I uge 20 var vi med LæseRaketten på rejse til Uganda. Spejderne stillede deres telt til 
rådighed for os, så vi kunne være i læ for regn og blæst. Teltet dannede en rigtig fin ram-
me om landsbyens hus i Uganda. I ugens løb arbejdede vi med landets styre, religion, 
skole, flere sprog, dyreliv, mad med mere. Børnene byggede deres egen siddebænk ud 
af paller, som vi fik fra pallefabrikken og STB Byg/Horne Murerne. På bænken kan børne-
ne lægge deres siddepude, som Connie har syet af vandtæt stof fra Gunhild. Vi har fået 
sået og lagt kartofler med stor hjælp af Jette og Marinus. 
En lille sjov anekdote fra den dag, vi rejste til Uganda. 
Vi havde tjekket ind med boardingpas og var klar til afrejse på multibanen, da flere af bør-
nene sagde: 
”Det kan jeg ikke, da min mor regner med, at jeg kommer hjem i dag”. 
Det er indlevelse - så vi blev enige om, at vi kun var i Uganda i skoletiden. 

Hilsen 10eren, Vivi og Pia.  
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…...tilbage til skolen.  
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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. 25. JULI. 

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

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 

Horneposten deadline 2020 
Udgave 371:  Deadline 25. juli                udkommer    8. august 
Udgave 372:  Deadline   5. september   udkommer   19. september 
Udgave 373:  Deadline 31. oktober        udkommer   14. november 

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

horneposten@gmail.com 

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

 

horne-varde.dk 

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

 

chefredaktør 
redaktion og layout 
redaktion og annoncer 
redaktion og distribution 
økonomichef 

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

Sdr. mallevej 15    Horne    6800 Varde 

Tlf. 75260163    www.sdr-malle.dk   

Ndr. Bounumvej 11 

6870 Ølgod 

Tlf. 75241233 

Fax 75241083 

 

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

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

 
 

Fodplejen i Horne 
En fodbehandling er 

sund for krop og sjæl. 
Fødderne skal bære 

dig gennem hele livet. 

 
 
 
 

 
 

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

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

P.S. Der udstedes gavekort  

Har du lyst til en fodbehandling?  

mailto:hephorne@gmail.com
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BEMÆRK  
at  

indleveringsdatoerne 
for stof til  

HORNEPOSTEN  
nu kan ses i  

aktivitetskalenderen. 

      

 

 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 

 

DAN EL A S 
www.dan el.dk 

DØGNVAGT 

70 23 23 88 

RÅDGIVENDE  INSTALLATØRER 
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AKTIVITETSKALENDER 2020  
 
Juni: 
03. kl. 14-16: Samling med diverse aktiviteter i Fælleshaverne, arr. 4H 
07. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
10. kl. 14-16: Samling med diverse aktiviteter i Fælleshaverne, arr. 4H 
17. kl. 14-16: Samling med diverse aktiviteter i Fælleshaverne, arr. 4H 
24. kl. 14-16: Samling med diverse aktiviteter i Fælleshaverne, arr. 4H 

 
Juli: 
25. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

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

 
August: 
02. kl. 09-12: Loppemarked på Hindsigvej 29, arr. Lopperne 
25. kl. 19.00: Kirkegårdsvandring, arr. Horne Sognearkiv og Horne Menighedsråd 
31.                 Højskoledag i Tistruphallen, medarr. Horne Menighedsråd 

 
September: 
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 
26.                Høstfest i Horne Hallen. 

 
Oktober: 
31.            Højskoledag i Tistrup Hallen, medarr. Horne Menighedsråd  

31. kl. 00.59: DEADLINE HORNEPOSTEN 

 

December: 
05. kl. 09.00: Fællesjagt, mødested Anders Jensen, arr. Horne Jagtforening 
20. kl. 15.00: Juleoptog i Horne By, arr. Horne Sogneforening 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER HORNEPOSTEN 
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             Næste deadline d. 25. JULI.  

        Udtrukne numre i Horne IFs Præmiespil 

 

Mallevej 19  -  Tlf.:22511542  

 

Marts: 
300 kr.: 310,     
200 kr.: 381, 405, 
100 kr.: 636, 375, 447, 
  50 kr.: 104,  293,    316,    282,    152,    474,    423,    638,    208,    43,    350,  614. 
              46,   489,    322,    321,    371,    102,     87,    114,    415,    639,    662,  435,   
              416,  222,    564,    158,     58,    663,    334,    548,    520,    248,    285,     
 
April: 
300 kr.: 467, 
200 kr.: 190, 398, 
100 kr.: 495, 339, 138, 
  50 kr.: 264,  242,    343,    156,    629,    548,    289,    235,    250,     81,    518,    687, 
             350,    23,    246,    612,    698,    104,    146,    194,    181,    684,    672,    122,
             299,  376,    644,     2,    463,    329,    209,    169,    320,    615,    247.    
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HORNE AUTOVÆRKSTED 

Kirkebakken 8 
6800 Varde 
61 33 54 39  

Rasmus Holm Madsen 

www.hornesognearkiv.dk 

  
KIRKETIDER  2020 

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

Søndag 31. maj 10.30 Pinsedag 

Mandag 01. juni 09.00 2. pinsedag 

Søndag 07. juni 09.00 (Lars Bom) Trinitatis søndag 

Søndag 14. juni 09.00 KONFIRMATION 

Søndag 14. juni 11.00 KONFIRMATION 

Søndag 14. juni 19.00  

Søndag 21. juni 09.00 (Lars Bom) 2. søndag efter trinitatis 

Søndag 28. juni 10.30 3. søndag efter trinitatis 

Søndag 05. juli 10.30 4. søndag efter trinitatis 

Søndag 12. juli 09.00 (Lars Bom) 5. søndag efter trinitatis 

Søndag 19. juli 10.30 (Lars Bom) 6. søndag efter trinitatis 

Søndag 26. juli 09.00 (Lars Bom) 7. søndag efter trinitatis 

Søndag 02. august 10.30 8. søndag efter trinitatis 

Søndag 09. august 09.00 9. søndag efter trinitatis 
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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 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. 


