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Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n€d atså
sukkenoer og gulerudder. Sårnaskinen kaldes en avance, som derogså kunne
hæSes roerenserckærS.
Pigeme på billedef, erAnna og tarie {Mie}. Anna Uhrc l{ielsen blev senere gift
med Jes D Schmidt De overtog hans fødehjern i t[oesgård.

INDSAMLING KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE

Søndag den 3. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling. 25
fordelt på 9 landture og 7 byture i Horne Sogn.
Der blev indsamlet i alt 11.325 kr. i Home Sogn.

Tak til givere og indsamlere, og tak til Horne Skole, der lagde lokaler til, og sponsorere-
de rundstykker.

Bessie Aggeboe

@
indsamlere var



DAI\-EL%
6AUT. II{NSTALIÅTøRE

www.don-el.dk
Døgnvogf Tlf. 75 26 Ol 66

Ndr. Bounumvei 11

6870 Ølgod

T[.75 24 12 33

Far 75 24 10 83

HORNE
MURERNE Il

NYBYGGERI

VEDLIGEHOLDELSE

RENOVERING

MODERNE STALDBYGGER]

HORNELUND 498 HORNE
6800 VARDE

TLF 75 26 04 67 | MOBTL 23 68 89 50

Tomternt: Knud Land Hansen, 75260214
Ing: Morten'Henneberg,75260316

Ilorrre
jf.-ål T ø rnrelto rzetnin g
Jfå}lr Stadionvej 3, Horne

Trr.7s2602r4

. AøLIQBYqqEBI rrrsrirrr€r

. INDUSTBTByAqEAI t///t Etg____ /////. LAND'Bveisycqnil //Ft#+N///. EBITIDSHASE

. BEPA8ABTIoNSABBEJDE
e PSøJEKTEBINqAF AYqQEEI

f,lbeveJ 35 . 6800 Varde ' Tlf. 75 2t 21 80

0skar s Autoværksted ApS

Tlf,: 75 26 00 88
-dit værksted for fremtiden..!

Høivangen I
Horne,6800 Varde

Fax: 75 26 08 08

trNEIEIMGKEI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



HVAD SKAL VI BRUGE HORNE ANDELSKASSES BYGNING TIL?

Alle er nok kede af Andelkassens lukning - men når det er sagt, er vi også nødt til at se

muligheder i stedet for begrænsninger. Vision Home vil geme have ideer fra jer borgere.

Der ligger måske en genial idå gemt, og så skal den da frem i lyset.

Vision Home/kontaktperson Jeanette Simonsen, i.s@!l.d!, mobil 5127 3607

HoRNEAFTENSKoLE (%)
Afslutningen i Home aftenskole blev desvæne aflyst i år grundet sygdom, hvilket jeg

naturligvis beklager.

I den forbindelse viljeg geme takke for opbakning og forståelse fra bestyrelsen, undervi-

seme og kursistemes side.
Ligeledes takker jeg for alle hilsner, varme tanker, sms, tlf. samtaler besøg på sygehl-
set/hjemmet, blomster, chokolade og mails. Alt sammen positiv omsoq, som har gjort

mig og min familie godt.

Jeg er igod bedring og skal nu samle kræfter.

Tak for sæsonen 201012011. Jeg glæder mig til at præsenterer det nye program sidst på

sommeren med både nve os selvfø'nt"n 
h:Til13il';",)fl'innrn , hnhn@mair.teb.dk

Kom og mød

JANPWLICK
I Home Hallen den 7. september 2011

HIF og HIP arrangerer en spændende foredragsaften
med landsholdstræner Jan Pytlick.

Reserver allercde nu denne aften.

Så begynder vi på en ny kroketsæson med træning mandag og torsdag eftermiddag

k''.14:17. Onsdag aften og søndag formiddag kan man evt. lave aftaler, eller ringe efter

medspillere. Der er en telefonliste på opslagstavlen. Er der nogle, der vil have nogle

gode råd og have vist nogle gode slag. er Karsten Ladefoged villig til at give lidt bistand.

Så de, der ønsker det, kan selv aftale med Karsten, tlf. 4841 2295,

Er der nogen, som geme vil prøve at spille kroket, er de meget velkomne til træningen,

der er tre måneders gratis prøvetid

VEL MøDT
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TOUR DE PEDAL 2011

SnarT er det tid igen

til årets TOur de Pedal

hUsk det er for alle

stoRe og små!

Vi cykler alle onsDage i maj

klokken nittEn fra p-pladsen ved stadion

Der er mange Præmier undervejs

Det gældEr ikke om at komme først!

Det hanDler om motion & frisk luft

Snak & herligt sAmvær
Meget bilLigt - kun 2 kr. pr. gang

Der cykles om onsdagen kl. 19.00, - startJlodtrækningskort kan købes fra kl. 18.45.

Mød op sammen med bøm og tag naboen og bekendte med, så bliver vi mange
cyklister i år. Medbring geme vand/frugt til pausen.

Vi cykler følgende onsdage:
4. maj: Vi besøger PrimoPlast i Tistrup, hvor vi vil blive vist rundt på virksomheden,
,l1. maj: Cykler vi til Simon Høj v/Ringkøbingvej, hvor vi skal se grisestaldene.

18. maj: Besøger vi Hjortefarmen.
25, maj:Afslutning med kaffe iVikingelunden.

Den fælles afslutning for åreb Tour de Pedal for hele kommunen, hvor der trækkes
lod om cykler (Tove Ellegaard vandt 6n af cykleme sidste år) foregår ved Mejls Fri.
skole søndag den 29. maj.

Dette er programmet for 2011 og bliver dette udvalgs sidste sæson. Skal traditionen
med Tour de Pedal fortsæfte i Home i 2012, skal der nye kræfter til - hvem har
lyst????

lnger Lindblad. Hanne Burkarl, Else Jochumsen & Linda Møller

@".ff'

KoM TrL PRÆMrEWHrsr r HoRNErr W#-P
Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store mødelokale kl.
19.30

Åpril 4. + 18, Maj 2, + 16. + 30.

Vel m ødVTorvedagsudvalget
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BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN #
lgen i år vil man kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive nængt tatenOIrFs

blade op idet lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan man skrive sine arrangementer

(skriv navn og antåt deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har planlagt

anangementer på samme datoer'

MEN-det skal fånigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv

om nogen har skrevet sig op til åt afholde et anangement. Det kan give andre mulighed

for at v-ælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinqq dem!

Vi håber, åt grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil

blive brugt flittigt.,
Horne Sogneforening

HAR DU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING?

Hvis ikke, vilvi hermed opfordre dig til at gøre det! Dit medlemskab vil støtte og styrke

alle de opgaver og tiltag, som Home Sogneforening arbejder med - og du vil aktivt være

med til at sikre, at Home sogn vedbliver at være et godt sted at bo.

Ådigt kontingent:
Husstand (par) 200 kr.

Husstand (enlig) 100 kr.

Du kan indbetale i Horne Andelskasse, reg. nr. 7725, konto nr. 5003616 eller kontakte

kasserer Lise Jeppesen på tlf. 7526 0266 eller på mail liseoovallel@tiscali.dk

sammen kan vi udrette noget for Horne sognl 
Horne sogneforening

HORNE SOGNEARKIV - EFTERLYSNING

Er i fuld gang med at registrere vores arkivalier digital. Vi har 2 pc-arbejdspladser, men

kunne godt bruge ån mere.

Derfor søger vi en sponsor, som kunne forære os en pc med evt. skærm, gerne så billig

som muligt, da økonomien i Arkivet er meget stram. Ligeledes vil vi også være bare en

smule kritisk og sige, at pc'en jo ikke må være for gammel,

Skulle der være en behjælpelig person eller et firma som kan hjælpe os, så kan man

refte henvendelse til Leif Sønderskov, tlf. 7526 0527, mobil 2461 5550 eller man kan

komme og besøge os i Arkivet på Hornelund Plejecenter, 1. sal i vores åbningstid,

som er den l. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 14 - 17.

Tak for de billeder, vi har modtaget fra torvedage i Horne gennem tideme. Men vi kunne

godt bruge flere' så derfor er vi stadig interesseret' 
Home sognearkiv/Leif sønderskov
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Nyr sAMARBEJDE pÅ srouFRoNTEN FRA AUGUST 2012 
@

Set i lyset af de altemativer, som vi havde i Sparekatalogell}l2, så må vi sige, at vi fik

et fomuftigt resultat og jeres opbakning og indsats bar frugt. Vi vandt dog ikke det hele,

T.klasse skalfremover gå på Tistrup Skole sammen med 8. og 9. klasse.

Det blev vedtaget, at Home Skole fna august 2012 skal være filialskole til Tistrup skole.

Skolelederen fra Tistrup Skole vil sammen med Home Skoles filialleder være skoleledel-

sen for Home Skole. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvodan det vil komme til at

foregå i praksis.

I notatet fra Udvalget for Bøm og Undervisning vedr. filialskoler står: 'Skolelederen og
skolebestyrelsen sikrer, at elever, skolemes personale og forældrekredsen er ligeværdi-
ge brugere og ansatte på de 2 skoler".

De ansatte får fælles ansættelse ved de 2 skoler.

Den nuværende skoleledelse på Home Skole ønsker, at der bliver lavet initiativer, der
fremmer hllesskabet for de 2 skoler, det gælder såvel for personale, elever og forældre.
Nu må vi kigge frem og tænke på hvilke muligheder, som vi får i samarbejdet med Ti-
strup Skole. Vi har en lang række elementer, som vi er stolte af på Horne Skole. Vi hå-
ber, at vores ideer og måder at gøre tingene på kan få grobund i samarbejdet.
Vi vil opfordre jer, som forældre til forsat at deltage ijeres barns/bøms skolegang, som I

har gjort hidtil. Vi ser til stadighed jeres tilstedeværelse og interesse, når vi samles på

klasseniveau eller for hele skolen. Vi håber, at det vil fortsætte både på Home Skole og
på Tistrup Skole, hvor vores elever kan gå fra 7. til 9. klasse. På Jacobi Skole har vijo
haft tnadition for, at forældre til eleveme fra Horne møder talstærkt op.
Skolebestyrelseme på Home Skole og Tistrup Skole bliver slået sammen til en bestyrel-
se, som skal varetage begge skoler med tilhørende institutioners interesser,

På vegne af skolebestyrelsen på Home Skole/Anton Peder Nielsen

VINTERSF*T
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

l^I Øetpanken 24 . 684O Oksbøl
30 50 '13 75 / 75 eEl OEt ElEt
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UDFLUGT HORNE PENSIONISTFORENING

Tirsdag den 28. iuni afgang kl. 9.00 fra kirkepladsen

Turen går i år til Struer - Lemvig

Vi kører op til Præstbjerg Naturcenter. Der nyder vi kaffe og rundstykker. Derefter besø-

ger vi B&O museet og forfatteren Johannes BuchholE hus

Efter at vi har spist irokost på museet, kører vi langs Limf,orden til Lemvig og ud på

Getlerodder og videre til Bovbjerg fyr, hvor vi drikker kaffe. Derfra går turen til Horne,

hvor vi spiser aftensmad på Home kro.

Turen koster i alt 300 kr. Pr Person.
Tilmelding senest den 18. iuni til Ellen 7526 0663 eller Erik 7526 0215

Bestyrelsen

HORNE PENSIONISTFORENING

Har afholdt generalforsamling på Hornelund Plejecenter den 21-3-2011 Formanden

Ellen Damsgård aflagde beretning og udtalte glæden over den store fremmøde, der

havde været til vinterens møder. Ligeledes opfordrede hun medlemmerne til at bakke op

om foreningens arbejde i Pensionistforeningen, så er det sjovere at arbejde med, Erik

Sørensen gennemgik regnskabet.
Der blev snakket bowling, som står stille, foreløbig omkring tre måneder,

Erik Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen, Tove Thomsen ønskede ikke genvalg, i

hendes sted blev valgt Hans Thomsen.

Formand: Ellen Damsgård.

Næstformand: Kirsten Aas Christensen,
Kasserer: Erik Sørensen.

Sekretær: Hans Thomsdn.'

Kaffedame: Kirsten Jeppesen' 
Hans Thomsen/Home pensionistforening

Udgave stofsenest
314 lødag den 14. mai

bladet udkommer senest

30. mai

E-
F-I
I
a
EI
6c

Lundageruei 44. l.lornc o 680O Varde
Tlf.75 26 02 35 . Mob.: ?3 84 98 2t
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illillnmrenlllonl0
Nu storter vi forårets oktiviteter op i Vikingelunden i Horne.

Der er plcnlogt oktiviteter for både børn, unge som eldre, nybegyndere
samt øvede.

Opstort Onsdog den20.-4-tl og 10 onsdage frem.
Dog ikke den 8.-6.-11, hvor viholder fri pgo.

Sportsugen i Horne.

Tidspunkt: kl. 19.00

Der blivør i foråret mulighed for følgende oktiviteter:
1. Løb på flere nive.auer med instruktører
2. Stovgong - alm. gong(Der er mulighed for ot låne stove)

3. ACT-trening med instruktører(for personer over tZ år)
4. Mturbonen med vøjledning(kon også bruges of børn)

5. Mulighed for forskellige spil.

6. Der vil nogle onsdoge blive tilbudt O - løb.

Pris: 100 kr. pr. person for 10 gdnge.

250 kr. for en husstond for 10 gonge

20 kr. pr person pr gong.

Der er mulighed for at indbetole på følgende kontonummer:
7725-5003632 - vigtigt at følgende tekst kommer med; AN &
(novn på indbetoler)

NB. Der vil vere bornepige på stedet.

Arrangørert Arbejdsgruppen for Aktiv i noturen i Horne.

Ved spørgsmål kon du kontakte: Tino Hedegård7526 OIOT

Anøtte Schmidt 7526 OLSO

Tistnrp Dyrektinik

STHå(
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. Skovens dog - "Leg" for hele sognet

Søndog den 28.-8. -.11 ofholder Aktiv i noturen i Horne ef orran-
gement i Vikingelunden i Horne.

Nermere omtole senere, men set X i kolenderen ollerede nu.

Arbejdsgruppen Aktiv i noturen i Horne

5å går vi i gong med "Aktiv i noturen i Ho?ne"

Vi storter den?0.-4 kl. 19 mød 6 qktiviteter'løb påflere niveouer, stov-

g(lng-gang, D6I-ACT, Noturbonen, forskellige spil o9 nogle onsdage o -løb,

(se onnoncø ondetsteds)
Vi gleder os rigtig megøt til ot presentere oktiviteterne i vores skønne

Vikingelund. Enkelte of dem e? nYe i Horne og vi kan bl.a' presentere tee-
nings?ormen DGI - ACT. ACT er bygget oP som gentagne intensive øvelser,

der- styrker kondition, smidighed o9 styrke. Redskcberne kon voriere trte-
ning efter trening, men bl.o. kon der onvendes kettlebells, vegtstenger,

forhamre på troktordek, pull-up stotiver, dek, sondsekke, trestommer
(se omtole nedenfor)

23 Horneborgere i olderen 18 til 75 år hor alleredeveret forsøgskoniner

til denne nye treningsform, som foregik ved et orrongement i Hollen den

5.-3. Der blev udtrykt stor begejstring for ACT- treningen hos deltagerne

på trods af ot flerevor ploget af mqet ømme muskler øt par dage efter.

En stor tok til olle jer, der deltog dennedog. Det vor en fontostisk energi,

T logde i ACT-treningen somt jeres bidrag med monge rigtige gode og

brugbore ideer tilaktiviteter til Aktiv i noturen i Horne.

Hvis du tenker, of denne ACT vil verefor hårdt for dig ot storte ud med,

så kon du love øvelszr på noturbonen, så du styrker de samme ting, som i

ACT-treningen, men dog i en grodueret form'

Dertil vil flereløbeinstruktører være klor tilot vejlede såvel nybegyndere

som øveÅe fil ot kommz i gong med eller vedligeholde løb. Enkelte onsdoge

vil der blive tilbudt O-løb, som er en onderlødes o9 sjov måde ot trenepE'
Fortsætts ...--..
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Vi forsøger ot love et område, hvor der opstilles forskellige spil, til dem

der ikke kon eller ønsker of deltage i ovenstående aktiviteter, og dermed

håber vi ot kunne stille med et udsnit of oktiviteter, såhele familien, e,ldre
somt yngre hor lyst til at deltoge.

Vi er endnu ikke helf ferdrge med projektet,idet vi stodig mongler opstil-
ling of den stationere bane som bl.o. skol bidroge til ACT-treningen, Ud-
over de allerede 85.000 kr., som vi hor fået of henholdwis LA6-Vdrde,
Breddeidreften i Vorde kommune og Aktivitetspuljen i D6f har vi modto-

9øt sponsorgover til nogle redskober ogtrøjer, således at vi kan storte op

her den 20.-4.-ll.
Udover de ovennevnte skol der lyde en stor tok til:

. Tistrup-Bounum Smede- o9 moskinforretning

. HorneTømmerforretning

. Doglig Brugsen Horne

. Frede Holm
o Horne Murerne
. Horne Gymnostikforening
. Horne Sogneforening
. Og olle jer, der hor bidraget med ideer, moterioler, crbejdskroft

osv.

Vi håber, ct rigtig mange hor lyst til ot døltcaei vore foste treningsofte-
ner (se onnonce ondetsteds) her i foråret.
Det skol do9 understre.ges, of der er mulighed for frit of onvende noturbo-
nen somt andre dele of redskobetne og dette hdber vi, Hornes borgere og

ondre vil gørøbrug of. Der bliver opstillet vejledninger ved noturbonen.
Der vil løbende komme nye tiltog of såvel oktiviteter som redskober, og

skulle der nu v(Bre nogle, der får en genial ide til fx en ny "Flintstone-
fitness- redskob" så kontokt os endelig.

Vi kon oplyse, of søndog den 28.8.11 orrongeres der Skovens dog - "leg"
for hele sognet.

AktivinoiureniHorne
Tino Hedegård7526 0107, Anette Schmidt 7526 OLSO

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 os støt 

"u"'*T;iå; hb,ben
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DGI-Act træning. (Advanced Circuit training)
Den nyetræningsform - hvad er det?

Under navnet DGI act har DGI startet udviklingen af en ny fltness form' Ny er
den på mange måder, og den er lige velegnet ude som inde. Det er en trænings-
form, som både træner muskler, led, sener og ikke mindst konditionen.
Og så er den alligevel ikke ny. I virkeligheden bygger den på mange forskellige
tåningsformer, og således kan gymnastikledere finde elementer fra cirkeltrae-
ning.
Grundelemåntet kommer fra en moderne træningsform, der hedder Crossfit, og
så hentes der elementer ind fra andre idrætsgrene.
Vl mener, at vi her har fat i en træningsform, der kan indpa^sses som fysisk træ-
ning i en hvilket som helst aktivitet. Det kan være enormt hårdt o9 køres som en
kon-kurrence, men det kan også tllpasses så det kan bruges i "idræt om dagen".
Så er der et fodboldhold, et motionshold i gymnastik, et fitnesshold eller noget
helt andet, som kunne tænke sig at prøve det, så er muligheden her.
Til sidst bringes en advarsel. Det giver ømme muskler et par dage, for I kommer
helt sikkert ud i nye bevægelser og belastninger.
Kilde: DGI- sydvest.

Hurtig stationstræning
Act kan laves med kettlebells, vægtstænger, sandsække, siippetove mv, men det kan
også laves med kroppens egen vægt, med cyklen eller de ting, du finder i skoven.

"Man bliver en mere komplet atlet af act - fordi man træner funktionelle øvelser, styr-
ke og puls. Hele kroppen er med," siger Henrik Affe Sprechler.
Øvelserne lægges som tre eller fire stationer, hvor man tager tre runder med kun et
halvt minuts pause mellem hver. Lige akkurat nok til at flytte sig.

Den højeintensitet gør, at act er mest velegnet til folk,^der træner i-forvejen. PY]Æl
dog altid skalere træningen ned: Tage armstraekkere på knaeene, løfte knap så tUngt
osv.
Træner kroPPens korset
DGI act er intensiv træning for kroppens kerne, altså alle de små ryg-, mave- og side-

muskler, der stabiliserer kroppen. Alle løft udspringer fra rxg eller. mave.

Fodboldåpillere har f.eis. Ulub ror en stærk kiopslerne, qåi oe skal sparke hårdt til en

bold. oet samme gælder håndboldspillere, der vil styde hårdt'
Løbere, cykelryttåre og mountainbikere har også brug for en stærk kerne, og det
årrd gåtdei roere. råfusf er et stærkt korset af muskler essentielt som forebyggel-
se af skader og smerter
Kilde:Vorespuls.dk

Ilotme ICro G & s els kab dmødeloløIer.

Hyggetig hrosttte og krohave.

W leverer ogs& 4qd ud af huset

W ses hilsen Kirsten & Kurt
7E 75260{019

På Horne Kro - er maden altid go' E+nail:
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mrcffi
PRIMO DAI\IMARK AIS
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 75 29 97 69
www.primolister.com

Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

. Punktllg leverlng

. Konkurrencedygtlge prlser

. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

. Undeivlsnlng I korrekt valg

og brug af klæbestoffer

. 40 år erfarlng

I
IPKI PKlSu@tyAlS Tfr.762n?n

lbs.€rtarbøzg Fac 75911 039
7æ0Ft€d€}dcla wuw$.dk.PhløPki.d,(
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4H 2011

DøGNFLUEN Weekend på Skovly

DøGNFLUEN Weekend på Skovly

2. besøg for dem med hjemmeopgave

+Eil@6. maj'
7. maj
'16. maj

TORVEDAG

Lørdag den 20. august er der Torvedag i Horne.

En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel chan-

ce for at gøre lidt reklame for deres område, og vi vil geme opfordre alle til at sætte

deres eget særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig.

Vi vil i år geme opfordfe børn i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked,

hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj

Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af en hoppeborg og elbiler,

lngen torvedag uden konkurrencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er vel-

komne,

Vær med til at gøre Home synlig både for gamle Homeborgere, for tilflyftere og ikke

mindst for kommende borgere.

Vi mødes sædvanen tro kl. 9.00 midt på gaden til kaffe og rundstykker og får mulighe-

den for at få en god sludder med gamle og nye venner efter, at alle traditionen tro har

sunget med på Lundeborghymnen. Herefter kan der handles i alle bodeme og lyftes til

gademusikantemes skønne musik.

Foren standplads kan du kontakte: Kirsten Jeppesen -75260257
Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der er et bord til alle, selv om

man har bestilt en standplads - det vil være fønt til mølle.

I starten af august kan der købes torvedagsnøgler til nogle helt fantastiske præmier,

Torvedagsudvalget.

GLJERN -P
Torvedagsudvalget indsamler gl. jern lørdag den 21. maj, så vis du har noget, du

geme vil af med, skal du kontakte: Jens Karlsen på7526 0292'2384 9208 eller

Hans Jepsen på 7526 0492- 2498 9805' 
Torvedagsudvarget.

€
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Home Adventurc har.nu eksisteret i næsten 2 år, Vi har haft nogle fantastiske

anangementer, og vi er nu klar med en ovensigt over de kommende arrangenter.

Vi har valgt at udvide aldersgruppen, så HORNE ADVENTURE nu er for alle unge, fra

T.klasse til 18 år + !! Det vil sige, at hvis du er fyldt 18, 19 eller 20 år, så er du stadig

meget velkommen til anangementeme.

TIDLIGERE ARRANGEMENTER:
I efteråret var vi i skydetenænet i Bonis, læs herunder en af de deltagendes oplevelser.

SIffDNING/SPRÆNGNING I BORRISLEJREN
Jeg harværet med Home Adventure, ude og se Borris lejren,

Min oplevelse derude var fantastisk. Det var ikke så meget
sikkerhedskontoret, der var så interessant, men at komme ud

i marken, en kæmpe mark, hvor der blev affyret skud til højre

og venstre. Jeg sad i bilmed Carsten, Annemette og Martin

Albertsen. Vi kørte rundt om marken, og marken var jo

enorm.

Da vi sad i bilen, kunne man tit høre Store skud, som også
bare rykkede i hele brystkassen.
Vifik også lov til at løfie og mærke en granat på mange kilo. Efter det, skulle vi ud og se
en øvelse med skydeskiver. Der kom vi helt tæt på, Det rykkede også i brystkassen der,
men knap så meget.

Alt i alt en ekstremt fed oplevelse'' 
,-asse Lindvig

I oktober var i Esbjerg for at dykke, det var også en god oplevelse, og der kan ses
masser af billeder på home-varde.dk

OPLEVELSESTUR 19. +20. MARTS
Vi har været på tur med Home Adventure, hvor vi har været ude og klatre ned af en 55

m høj silo! Det var en vild oplevelse, 6n vi ikke lige glemmer igen. Bagefter var vi ude og
ride i Hindsig Ridecenter, det var sjovt og vildt hyggeligt.

Vi skulle sove i shelters og lave mad over bålet, på Knuds Plads. Det var en sjov og kold

fomøjelse for nogen.

Efter vi havde spist aftensmad, gik vi ned i brugsen og købte lidt godter. Efter vi havde
været nede i brugsen, gik vi ned i Vikingelunden, hvor vi legede en sjov leg alle sam-
men.
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Da vi vågende næste morgen, fik vi nogle gode boller og varm kakao.

Der blev lidt tid efter morgenmaden, så vi gik ned til bålet og lavede nogle popcorn.

Det har været super og uforglemmelig tur, Vi glæder os til den næste tur.

Mia Strømgård og Louise Rechnagel.

Vi vil gerne fra Horne Adventure, takke Hindsig Ridecenter, som stillede heste,

hjælpere og ridehal til rådighed for os.

På home-varde.dk er der flere billeder fra denne tur. Se under fritid > horneadventure >

tid ligere anangementer.

FORELøBIGT PROGRAM FOR 2011

FORÅR 2011

PIGEHYGGEAFTEN . Fredag den 13. maj 2011

Denne aften er KUN for piger. Der vil være lidt pigehygge, hvor vi skal sæfte hår og

lægge makeup, og meget andet.

Tuien anangeres af Mia Strømgaard(24l2 4788), Louise Rechnagel(3269 9985) og

Conni Poulsen(3070 9707).

Følg opdatering, på home-varde,dk + facebook.com/horneadventure

EFTERÅR 2011

GYSERAFTEN

Der vil blive vist fonkellige film i løbet af aftenen, og derudover vil der blive anangeret et

par spændende events. Vi er lige nu i gang med at finde egnede lokaler - det må geme

være stort og mørkt.

Læs meget mere på home-varde.dk + facebook.com/homeadventure'

KANOTUR

Vi skal selvfølgelig også på kanotur i år - datoen er ikke fastlagt, men vil blive det

snarest.

Følg derfor med på horne-varde,dk og facebook,com/homeadventure

Husk- Horne Adventure bliver løbende opdateret på www.horne.varde.dk

Vi glæder os til at se dig 
Anne Maie, Frank, Anne Mette, carsten, conniog Denns
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NYT FRA VISION HORNE

Vi har udformet en ny Home folder. Den skulle være så oplateret som muligt. Andels-

kassen har desvæne lige meddelt, at den lukker, Det der står om Home Andelskasse vil

selvfølgelig blive reftet næste gang, vi skal bestille foldere. Folderen bliver omdelt den

næste-tid hos de nærmeste ejendomsmæglere og biblioteker i kommunen af Carsten

Hansen og Jeanette Simonsen.

Der liggeidugfriske eksemplarer i Brugsen og Home Andelskasse, hvis man er interes-

seret-i-at læie den. Den kommer også i velkomstpakken fremover' Skal man bruge

nogle, er man velkommen til at henvende sig tilJeanette Simonsen 5127 3607.

LOKALRÅDET VISION HORNE.

Gå ind på Homes hjemmeside (www.Home'varde.dk) og følg med i, hvad vi i gruppen

Vision Home arbejder med. Vi er meget åbne for at høre Home-borgemes ideer. Der er

sikkert mange gode. Skriv derfor til os!!!

Der er ikke nogen ideer, der er for dårlige - så kom med demll

Har du ikke computer - find å der har og få dem til at hjælpe. Du kan også aflevere ide-

en personligt til en af gruppens medlemmer. Lad os stå sammen og hjælpe hinanden

med at gøre Home til et endnu bedre sted at bo.

Alle kan være med til at præge Home, så den forbat er værd at bo i. Er der noget du

brænder for. Kontakt en af Vision Homes medlemmer:

Stig Leerbeck, Canten Hansen, Keld Jochumsen, Judith Pedersen, Julie Holze, Jeanet-

te Simonsen (kontaktperson Emailis@maild!), Annefte Kartved, Dorthe Bejder

INFO:

Stig Larsen er forbat i Udviklingsrådet, Annemette B er i Velkomstpakkeudvalget, Søren

D iCykelstiudvalget.

TA'PA TUR FOLDEREN 2011 . HORNE ER MEDI!

Ta'på tur folderen indeholder et væld af offentlige kulturture. Horne er kommet med fordi

der er oprettet en tur der hedder " Vikingestien- Homelund-Varde"

Turleder Jes Østergaard.

Der kommer mere info om turen den 16. juni i næste udgave af HomePosten.

VELKOMMEN TIL HORNE
WWW.HORNE.VARDE.DK
Velkomstpakkeudvalget vil geme byde alle nytilflyttere til Home velkommen med en

velkomsQakke med materiale om sognets foreningsliv, brugsen, kroen og meget mere.

Der er gavekort til alt fra maleder tiljordbær.

Kontaktoplysninger: annemetteje@gmail,com, Tlf. nr. : 2299 1 360
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VELKOMMEN TIL JERES NYFøDTE.
WWW.HORNE.VARDE.DK

@eønsketillykkemedjeresnyfødteogharsamletenflot
gave til Jer i samarbejde med fotograf Benedikte Hessellund og kunstner Lotte Ander-

sen.

Kontaktoplysninger: Mette Egsgaad Nielsen

e-mail: metteeqsqaard@hotmail.com, Tlf. nr.: 2513 6548
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HORNE HAVEKREDS 2011

Lørdag den 16. april 2011 kl. 06.00 - ca. 19.00

Vestjylland Afdeling arTangerer bustur til Kiekeberg, Hamburg.

Vi gentager succesen fra sidste efterår med en 1-dags tur til plantemarked i Frelictmu-

seum am Kiekeberg v. Hamburg.

Her er stort udvalg af mange forskellige planter, også planter, man ikke finder andre

steder, samt meget andet. Så det er en spændende tur for enhver planteelsker.

Der opfordres til at købe plantekasser til opbevaring af planter under transporten, så vi

har mulighed for at stable. Kasseme kan bestilles hos Knud, tlf. 7513 4873. Pris pr kas-

se 25 kr.

På museet kan købes forskellige madvarer eller man kan nyde sin medbragte frokost.

Afgang kl. 06.00 fra Korskroen v. Shell tanken, hjemkomst kl. ca. 19.00

Pris pr. deltager 300 kr. Prisen dækker bus, entre til plantemarked samt kaffe og 1 rund-

stykke på udturen og kaffe og kage på hjemturen.

Bindende tilmelding senest 19. marts 2011 til Knud Andersen, tlf. 7513 4873 eller til

Lisbeth Broholm tlf. 7529 8700 - mail: lisbethbroholm@mail.dlt

Turen gennemføres ved min. 40.

Download udførligt program på http://vestivlland.haven.dk/Kiekeberq.pdf

Mandag den 30. maj kl. 19.00 . 22.00
Abne haver i Home hos:

Hans og Kate Jepsen, Transbølvej 7,

Hanne og Kurt Simonsen, Homelund 55,

Karen og Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9,

Der er gratis adgang overalt, og haveselskabet er vært ved et fælles kaffebord i haven

på Habrehøjvej I kl. 2100.

Fredag den 24. - 26. juni 2011

Ves$ylland Afdeling arTangerer 3.dages tur til Sønderjylland og Slesvig/Holsten.

Kontakt til formand, hvis interesse

Lørdag den 20. august kl. 13.00

Eftermiddagsudfl ugt til Lønbæk planteskole.

Afgang i egne biler fra kirken i Horne kl. 13.00.

Der bliver mulighed for at købe planter i planteskolen.

Medbring selv kaffe og kage. Alle er velkomne.

Entre. 20 kr.

Lørdag den 24. september kl. 10.00 - 13.00

Ves$ylland Afdeling arangerer Plantemarked i Tambours have, Bredmosevej 21,

6800 Varde, ved Karlsgårde Sø.
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Traditionen tro aftolder Ves$ylland Afdeling efterårsplantemarked den sidste lørdag i

september.

På plantemarkedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter til haven, samt an-

dre haverelaterede ting. Kom og gør en god handel og få en snak med andre planteinte-

resserede, eller gå en tur i det 30.000 mz. store parkanlæg. Tambours Have har også
plantesalg, Madkurven kan medbringes. Der er også mulighed for at købe kaffe, kage, øl

og vand i kiosken.

Alle er velkomne til at sælge planter. Husk, det skal være sunde planter og fri for skade-
dyr.

Alle - både medlemmer og ikke-medlemmer - er velkomne til at møde op for at købe
planter, eller har man bare lyst til at kigge, er det også i orden,

Frientrå til plantemarked og parkanlægget.

Tilmelding til plantesalg og yderligere information: Lisbeth Broholm, tlf. 7529
8700, mail: lisbethbroholm@mail.dk

Tirsdag den 11. oktober2011 kl. 19.30

Ves$ylland Afdeling anangerer Taghaver, tagtenasser ogj vandopsamling
Kulturhuset i Ølgod
Per Malmos holder forcdrag om emnet og kommer meget ind på mulighedeme for at
bruge regnvandet som en ressource i stedet for at lede det til kloakken.
Entre - 50 kr. inkl. kaffe.

Tilmelding senest 8. oktober 2011 til Lisbeth Broholm, tlf. 7529 8700, mail: : lis.
bethbroholm@mail.dk

Lørdag den 19. november kl. 14.00.

Juledemonstnation i mødelokalet i Home hallen.

Helle Bom, der ejer firmaet DEKO LlVlNG, kommer og fortæller om årets trend inden
fordekorationer, ophæng og anden pynt til advent og jul.

De fremstillede ting bliver sammen med en mængde andre gevinster bortloddet, når
kaffen er drukket.

Alle er hjerteligt velkomne - det bliver helt sikkert en både god og hyggelig eftermid-
dag.

Entre inkl. kaffe med hjemmebag. Alle er velkomne.

Medlemmer 40 kr. lkke medl, 50 kr.

Nøne A116l - 6870 Ølgod-T|lt.75244433
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GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL. 19.30

Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Søren Kristensen bød velkommen til årets generalforsamling.

Kurt Burkal blev valgt til dirigent.
lrene Benneben blev valgt til referent,

Michael Albertsen og Brian Hansen blev valgt til stemmetællere.

Dagsorden gennemgået ved Kurt tsurkal.

Formandens beretning
Gennemsnitsalderen i bestyrelsen fik et betragteligt hak nedad, da vi for et år siden

konstituerede os. Martin Lund og Chr. Andersen var kommet til, det var et frisk pust til

bestyrelsesarbejdet.

En af de første store opgaver var renoveringen af hal-gulvet. Det havde været udskudt i

flere år, så nu gik den ikke længere, Og sikke en forandring! Nu fremstår gulvet fanta-

stisk flot og hallen er blevet meget lysere og moderne at se på. Pris ca. 200,000 kr., der

er nok at bruge pengene til.

Stribeme på især den store p-plads var efterhånden ikke eksisterende. Varde Kommune

ejer og vedligeholder pladsen, men sparekniven har også her hugget dybt. Det lykkedes

os imidlertid at få kommunen til at levere stribeme som et gør-det-selv projekt og med

hjælp fra raske frivillige hænder fik Thorkil dem klistret på. Resultatet er meget flot, det

Hlililr:ffitJlilffiffftn en riltrænsr ansiststøftnins, da der btev sået nyr sræs
i det eksisterende græsbppe. Det var en udgift på 20.000 kr., men det skal til, for at
holde den høje standad vi er kendt for, især på kroket-banerne.

Som en del af hal-harmoniseringen i Varde Kommune, har HIP deltaget i en lang række

møder hen over året. Der er en god konstruktiv dialog imellem halleme og det har resul-

teret i en paraplyorganisation, der blandt andet vil fungere som hørings-part overfor
kommunen i relevante sager.

HIP havde medbragt det store telt til torvedagen for at ændre lidt på det gamle koncept.

Der skal stadig ændrcs lidt i år, så vi trækker flere folk til vores stand.

Apropos koncept, så er vi ved at have rigtig godt styr på at holde messer. Modeltog-
udstilling og Baby-Bazar har bare fungeret rigtig godt. Det er en god måde at få lidt leje-
indtægter når hallen alligevel ikke er booket. Vi håber at flere driftige initiativtagere vil

benytte faciliteteme fremover. Har I ideerne, så har vi lokalerne. Det er vigtigt at trække
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især udenbys folk til Home, så man kan se, at det er her tingene sker!!

Hvis man vil fremstå som en modeme virksomhed, er det vigtigt at have en hjemmeside.

Så HIP er nu kommet på neftet som www.horneidraetspark.dk. Det er også vigtigt at den
fremstår up-to-date med aktuelle aktiviteter og nyheder. Det er vi klar over. Og vi gør
hvad vi kan for at holde den ajour, men som så mange andre ting er den også leveret og
vedligeholdt af frivillige hænder, da det er lrene fra bestyrelsen dår er web-master.
I løbet af året har Martin Lund fra bestyrelsen overtaget kasserer-jobbet, med Anja som
bogholder i en overgangsperiode. Hun er nu stoppet og jeg vil gerne sige hende en stor
tak for indsatsen, med alle de tøne og kedelige tal, bilag og fakturer, Det er jo en stor
butik vi driver og det er store beløb der ryger ud og ind af kassen. Derfor er tiden også
kommet til at skifte til en professionel revisor. Mere herom under indkomne forslag,

Projekt haludvidelse ei gået ind i en ny fase. Vi har måttet sande, at økonomien ikke er
til de store projekter lige nu. Vi har derfor besluttet at udvide Hallen med "knop-

skydningef, altså byggeri og tiltag i mindre målestok, der startes op efterhånden som

økonomi er til det og behovet opstår.
Første projekt vil være Home Fitness. Med lånestøtte og konsulent-bistand fra DGI og

DIF starter vi op med det man kalder Forenings-Fitness. En arbejdsgruppe er nedsat og

man er i fuld gang med at finde frivillige instruktører og finde placering til lokaleme.

Da jeg har besluttet ikke at modtage genvalg i år, bliver dette min sidste formandsberet-
ning i denne omgang. Det har været 4 meget interessante og lærerige år i bestyrelsen,
der har givet mig et godt indblik i driften af Home ldrætspark. Det kræver virkelig noget
af både personale og bestyrelsen at holde hjulene i gang. Derfor vil jeg her benytte lej-
ligheden til at sige tak for hjælpen tiljer alle og tak for godt samarbejde,

Kurt Burkarl: HIP er fra 2010 godkendt som almennyttig forening, udnyftes defte?
Søren Kristensen: Dette giver nogle fordele i henhold til modtagelse af donationer, idet
disse så ikke er afgiftsbelagte. Denne fordel vil f.eks. blive udnyttet ved etablering af
Home Fitness. Dette startes i øvrigt op som en selvstændig forening, det er et krav hvis
DGI skal støfte projektet.

Formandens beretning er taget til efterretning.

Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskab gennemgået af Martin Lund.

I år er regnskabet udarbejdet på en ny måde, hvilket er et krav fra Varde Kommune, bl.a.
rned hensyn til afskrivninger. HIP har i 2010 modtaget et tilskud fra VKs trangspulje på
140.000 kr.

Hallen: Nyt 2011: VK vil betale fuld halleje for skoletimer fra 2009, med tilbagevirkende
kraft. Dette gav et engangsbeløb på 432.000 kr. fordelt på 232.000 kr. til hallen og
200.000 kr. til udendørsanlægget. Fra 2011 betales leje pr. haltime, dette forventes at
give årlig indtægt på 280.000 kr.

Forbrugsomkostninger er en post, som er vokset gevaldigt.

I alt kommer hallen ud med et overskud for 2010. Fortsænes ..;...i
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Udendøn anlæg: Skolens anlægsleje på 200.000 kr. pynter gevaldigt og sikrer overskud

for 2010.'
Cåteieria: Omsætning lidt højere end i 2009, skydes bl.a. at vi ikke i 2010 har håft lukket

køkkrnet som i 2009, hvor d-et blev renoveret. Det til trods blev åreb resultat et lille un-

derskud.

Mødelokaler: Lægges fta 2011 ind under cafeteriadrift .

#ifice. Anlæggåi er af VK værdisat til 9,3 mio, kr. - lidt mindre end den offentlige vur'

æring. lt<tiver i alt 9,9 mio, kr. Passiver 9,9 mio. kr'

Budget 201 1 blev gennemgået:

Hal: Forventet Pænt overskud

Udendøn anlæg: Forventet beskedent overskud

Cafeteria: Forventet beskedent underskud

Budgettet er realistisk og udviklingen følges nøje hen over året'

Kurt Burkal: Beløb fra skolen, kommer dette fra skolens eller kommunens kasse?

Martin Lund: lndtil nu kommer det fra Varde kommunes pulje for bøm og unge. Hvordan

det forholder sig fremover kan vi ikke udtale os om' Det er en beslutning, som tages i

VK.

Kurt Burkal: Pris på etablering af Fitness?

Holger Schmidl Kendes ikke eksakt på nuværcnde tidspunkt.

Miciael Albertsen: Der er mange penge til nyanskaffelser, hvad dækker det?

sørenÆhorkild: Det er mest mange småting, som beløbet dækker over.

Eva Plauborg: God ide med prof. revisor, men hvad koster det? Er det i budgettet?

Martin Lundikke i budgettet, men vi håber på mindre forbrugsomkostninger og en korte-

i.-uint t i 2011. Vi har iået et tilbud fra et stort revisionsfirma på 23.000 kr. men vi håber

på et bedre tilbud fra mere lokale kræfter.

Thorkil: Hvordan med momsregistrering?

Søren Kristensen: P,t. kun cafeteria, for resten af hallen er det noget uklart endnu om

det er fordelagtigt. Undensøges lige nu af eksperter, Det er ikke ren overskud, idet der

også er udgifter forbundet hermed.

f-urt gu*ai: Hvis momsreg, effektueres i2011, hvad så med lokaleleje for andre for-

eninger?

Mariin Lund: Foreningeme bliver ikke pålagt moms for lokaleleje. Momsen lægges på

f.eks. reklameskilte i liallen, lys så skiltene kan ses, gulv m.v. med en vis procentsats.

Michael Albertsen: Kan en momsregistrering tilbagekaldes af egen vilje?

Martin Lund: Nej, men SKAT kan inddrage momsnummeret hvis der er flere år med

undenskud.

Regnskabet er godkendt.

lndkomne brslag sant wenfuelt bdnges i næsG nummer af HomepocGn.
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Horne ldrætspark er konstitueret som følger:
Formand: Holger Schmidt

Næstformand: Christian Gram

Sekretær: lrene Pryds Bennetsen

Kasserer: Martin Hansen

Bestyrelsesmedlem: Knud Hansen i

Bestyrelsesmedlem: Christian Andersen
Bestyrelsesmedlem: Søren Dahl

TISTRUP.BOUNUM SMEDE. OG MASKINFORRETNING ER BLE.
VET CASE IH FORHANDLER.
Hanne og Svend Hermansen har haft 25 års forretningsjubilæum

Ved et flot åbent hus anangement med omkring 400 gæster fejrede Tistrup-Bounum
Smede og Maskinfonetning overtagelsen af forhandlingen af Case lH traktorer, samt
Hanne og Svend Hermansens 25 års fonetningsjubilæum,
Hanne og Svend Hermansen overtog for 25 år siden smed Nissens smedeforretning i

Tistrup. 3 år senere, i 1989, købte de Svends tidligere læreplads, Bounum Smedeforret-
ning afJohanne og Svend Aage Østerberg,

Efterfølgende blev smedevirksomheden flyttet til Bounum. Der er udvidet med nybygnin-
ger i 1996 og 2009. Den seneste nybygning er iflg. Svend Hermansen medvirkende til,

at de lik forhandlingen af Case lH programmet.

De røde traktorer er velkendte på egnen, idet smedemester Søren Thomsen, Home fik

forhandling af lH traktorer allerede i 1954, Det kan vi godt mærke, siger Svend Herman-
sen.

I 2008 købte 2 af medarbejdeme, Henning Laursen og Jakob Sørensen Sig ind i firmaet.

Begge er udlært i Bounum.

Ud over alle former for smedearbejde, reparation af traktorer og landbrugsmaskiner har

firmaet også en stor WS og Blik afdeling, som udover reparationer og nyanlæg også

installerer en deljordvarmeanlæg, som er meget populære i tiden.

Derudover laves også blikarbejde, bl.å. tagrender.

Dertil kommer butikken som også henvender sig til "gør det selv manden" samt have-
manden med udstilling og salg af mange forskellige redskaber og værktøj, herunder en
stor udstilling af plæneklippere samt reparation af disse.

Butikken har også åben hver lørdag kl. 10.00 - 12.00.

Bounum Smede-og Maskinforretning beskæftiger 11 ansatte.

Den nye Case lH forhandler har solgt de første 4 traktorer,

Tillykke!
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SMUGKIG i sportsugen.

Vi løfter sløret for nogle enkelte af de mange aktiviteter, der vil komme i sportsugen (4.-

12. juni). Hele programmet følger i næste nummer af Horneposten.

Vil iailjrede nu tilmelde jer til nogle af disse aktiviteter, er der mulighed for det, via mail

sportsuqe@omail.com.

Mandag den 6. juni

KAGEKONKURRENCE
Tag din nabo, bedstemor, havemand eller bare en god ven med til ugens kagekonkur-

rence. De tilmeldte "bagere" vil dyste om at bage byens bedste kage, hvor der dømmes,

både på smag og udseende. Dommeme, som er uddannet henholdsvis bager og kondi-

tor vil komme og kåre Hornes bedste kage, hvorefter der vil være mulighed for at smage

på alle de lækre sager. Entre 10 kr. Kaffe kan købes i teltet. Bøm under 10 år vil komme

gratis ind.

Husk at alle er velkommen til at bage en kage!

HORNES BIL.ORIENTERINGSLøB
Hvem er bedst bag rattet, når kørslen bliver afbrudt af små forhindringer/opgaver under-

vejs?

Der er blevet lavet en rute på ca. 15 km, hvor hver bil bliver sendt af sted med få minut-

ters mellemrum. Undervejs vil der v4re en række forskellige opgaver som skal løses,

inden turen går. videre. Opgaveme kan være spørgsmål på paratviden om alt mellem

himmel og jord, mens flere af udfordringerne vil forblive en dyb hemmelighed .Tør du?

Hvem af byens borgere klarer sig bedst?

Et sjovt bilorienteringsløb for hele familien!

Tirsdag den 7. juni

GENERATIONSDAG
Så vil vi gentage suæesen fra de sidste år fra kl. 9.00 til kl. 15.00.

Der vil være underholdning i teltet med Kaj fra Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks fra

Esbjerg. Han vil underholde med eventyr, hvor publikum bliver inddraget. Der afsluttes
med fællessang.
Der vil blive serveret boller, saftevand, frugt og kaffe.

Se også omtale af dagen på plakateme rundt om i byen.
Vi vil meget geme se jer alle, og husk at invitere bedsteforældre mm.
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Lørdag den 11. juni

Aners IRSKE TELTFEST
Vi afslutter sportsugen 2011 med et brag af en fest. Hvor Cuchulain Band spiller op til

dans med mange gode irske numre. Baren vil være fyldt op med kolde drikkevarer og
ikke mindst irish coffee. Menuen står Horne Kro for, som vil være en stor irsk buffet, med
mange spændende retter. Stor tre retters buffet til en billig pris. Efter spisningen vil vores
helt egen bartender, Heidi Ellegaard, i et par timer mixe og shake farvestrålende cock-
tails frem.

Vi glæder os til at se jer alle!
Sportsugeudvalget

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup . lll.74 37 69 30 r sydbank.dk
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Start:

@ TNDB'DELSE TrL GADE/D''rR'KTSF.DB'LD @I,/ SøNDAG DEN 5. JUNI2011 (GRUNDLOVSDAG) 1/

Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker i teltet i tidsrummet

k1.930 - 101s, Derefter opvarmning forud for "gadekampene", der starter kl.

1030.

Præmier: Ja

Spilletid: Alle kampe spilles å 9 min. uden halvleg,

Regler: Der må højest være 5 spillere på banen af gangen og heraf højst 4 på egen

banehalvdel. Der skal være 1 kvinde / pige på banen, og der må høist være

2 ahive henefodboldspillere i aft oå holdet. Man er aktiv fra junior og opefter

- blot man har spillet mere end 2 tumeringskampe i den igangværende sæ-

son, uanset hvilken serie/ række det er. For at kunne deltage skal man være

bosiddende i Home sogn eller være aktiv i Home lF. Bor man udensogns,

skal man stille op for forældres qade æ være aktiv i Home lF. Der må ikke

spilles med fodboldstøvler eller fodboldsko m. små dupper, og der ska/spil-
les med omtanke!

Placering: Afgøres ved:

1. lndbyrdes kamp(e)
2. Målforskel i indbyrdes kampe (anvendes hvor flere hold er lige)

3. Målforskelisamtlige kampe i puljen

4. Flest scorede mål

5. Omkamp - 4 min. herefter til først scorede mål

Fodboldudvalget skal have tilmeldingerne senest mandag den 16. maj 2011

Tilmelding til: Ulrik Henriksen,llf .2226 5298, uh@varde@ofir,dk
Peter Jeppesen, tlf. 7526 0266, liseogvallel@tiscali.dk

Henrik Jessen, tlf. 7526 0107, hj@bjerremose.dk

Sponson

Ståc$orwcl 3, fbrns. 68fi) Varde
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GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN

Lørdag den 26, marts var der igen en fantastisk stemning til den årlige gymnastikopvis-

ning. Tre af holdene, nemlig Funky Kids, bømehavekl. og 1.k1., store pigerog det blan-

dede springhold 2. - 5. kl. havde weekenden forinden værct til områdeopvisning, så de

havde prøvet'deres program af. Alle gymnaster og ledere havde selvfølgelig set frem til

aftenen, da det altid er en fomøjelse, når ddr er et rigtig godt publikum. Vi indledte afte-
nen med Loppeme, forældre/bam, Funky Kids, blandet springhold og de store piger.

Derefter havde vi alle vore ledere på gulvet, hvor de fik en tak for deres store frivillige

arbejde, I år var der en lille påskegave, da den store oplevelse venter den 3. maj, hvor vi

først skal spise hos Else Marie og Lisbeth, hvorefter vi skal til Skjern for at se Verdens-

holdets show CONNECTIONS. Efter pausen havde vi fået Zumba-holdet til at komme og

vise, hvad de arbejder med i gymnastiksalen. Derefter var de tre sidste hold ude fra.
Først Power-tumblerne fra Outrup, som springer forrygende godt. De vinder også jævn-

ligt medaljer. De havde i år et rigtig sjovt Olsen Banden show med. Så var def de vel-
kendte motionsmænd fta Tistrup, som på 17. år i træk ledes af Niels Kristian Nielsen.
Han blev weekenden fofinden velfortient kåret som Årets navn i område Varde Det sid-
ste gæstehold var Vedersø ldrætsefterskoles elevhold med 120 unge mennesker. Det er
altid skønt at have besøg af et stort hold, selv om pladsen bliver trang. Alle holdene
underholdte os rigtig godt med gymnastik, dans og show. Vi glæder os allerede til næste
år.
På gensyn til næste sæson, Hold øje med programmet på hjemmesiden: www,horne-
varde.dk eller her i Home Posten

HGF/Lene Jensen

DAGLIBRUGSEN HORNE

Fiskebilen holder ved Dagli Brugsen hver onsdag fra 12.00.17.30.

tr1'-gf"'

CAFETERI,ffi
Idræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbe*r $ig. øgoÅæi 33. Horne. 6800 Vorde
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UDLEJNTNG AF KANOER 
v^

skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM-spejdeme i.
Home-Tistrup Gruppe. vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoelne er der sidde-
plads til 3 pers. Det koster 100 kr, pr dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.
For nærmere information og bestilling kontakt Thomas Sønderskov tlf. 2337 3756.

Spejderne/ Kathrine

INDSAMLING AF LOPPER

Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til Loppe-
udvalget og lad dem kigge på sagerne.
Loppeudvalget består af: Hans Guldager

Karsten Sørensen
Thomas Sønderskov
Claus Holgaard
PoulHenning Guldager
Viola Krog

v
24 84 10 2s
75 26 0:078
2337 37 s6
75 26 04 19

75 26 01 82

75 26 00 42

- Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornetund 17, 6800 Varde 7526 Ol44
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HÅNDBOLDTUR MED SKJERN BANK

Tusind tak for en hyggelig aften fredag den 25. mafts, hvor en busfuld fra Horne var med

til håndbold i Skjern.

Vi havde en rigtig hyggelig aften, og det håber vi også deltagerne havde.

Kirsten Sørensen og Niels HolUSkjern Bank

KONFIRMATIONSSøNDAG DEN 9. APRIL 1961

En guldkonfirmand, Kurt Vig Nielsen fortæller:
Søndag den 9. april 1961 kl. 11 blev 12 pigerog 15 drenge fra Bounum og Horne skoler
konfirmeret i Home Kirke af sognepræst Jørgen Jensen.
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Sommeren før var vi begyndt at "gå til præst". Konfirmandundervisningen foregik i

Thorstrup Kirke. Vi skulle medbringe en katakismus, men Jørgen Jensen brugte den nu

sjældent i undervisningen, Turen til Thorstrup foregik på cykel, og når os fra Bounum

kom til Horne, stod dem fra Horne og ventede på os, og så fulgtes vi i ån stor flok til
Thorstrup. Pga. cykelturen var det almindeligt, at konfirmanderne fik en ny cykel årelfør
konfi rmationen, når de startede konfi rmandundervisningen.

Mit konfirmationstøj blev købt ijanuarudsalget. Min far var mælkekusk til Aspgaard Me-
jeri. På turen havde han Søren Andersen, hvis søn Hugo jeg gik i klasse med. Søren og
far fik så den ide, at vi skulle købe konfirmationstøjet i udsalget. Som de fleste andre
husmænd havde mine forældre ikke bil, så vi kørte med sammen med Anna og Søren
Andersen. Det var almindeligt med hvid skjorte og sorte bukser. Hugo fik en mørkeblå
jakke og jeg fik en grå jakke. Efterhånden som mor hørte, at de andre konfirmander
havde fået blå jakker, talte hun flere gange om, at vi skulle til Varde og have den byftet,
men det blev heldigvis ikke til noget. Jeg var meget glad for min jakke. Til gengæld vok-
sede jeg så meget fra januar til april, at bukserne blev for kortel Konfirmationstøjet blev
købt hos Fenger. Jakke, bukser, skjorte, livrem, butterfly og slips kostede 226,75ki.
Sokkerne fulgte gratis med.

Skoleåret sluttede 1. april. Vi havde således haft vores sidste skoledag, hvor vi var til
kaffe hos lærer Madsen i privatboligen.

Konfirmationsfesten blev holdt derhjemme. Det var en stor dag. Far havde lejet ån til at
køre mælketuren. Han havde også lejet en bil til dagen, en Monis 1000, så vi kunne
køre i bil til kirken, Nogle kom cyklende.
Konfirmanderne sad på de forreste bænke i kirken. Pigerne i sydsiden og drengene i

nord siden. Vi blev konfirmeret to ad gangen.

Da vi kørte hjem, havde alle naboerne hejst flaget. Der gik nogen tid inden det gik op for
mig, at det var mig de flagede for.

Hjemme havde forberedelseme til festen været i gang i et stykke tid. Mor havde tapetse-
ret i stuerne og sovekammeret. Sengene var ryddet ud, og der var stillet borde og bæn-
ke op. I Aspgaard Mejerikreds havde man borde og bænke, som medlemmeme kunne
låne, og servicen, kaldet "lånesagerne", blev lånt i Brugsen. Øverst lå 2 O0 watt pærer,
bl.a. i sovekammeret havde vi til daglig kun en 30 watt pære. Der var også rift om koge-
konerne denne dag.

Hele familien var inviteret til eftermiddagskaffe og aftensmad. Vi glædede os altid meget,
når hele familien kom på besøg. De kom langvejs lra,fra København, Nyborg, Sønder-
borg, Esbjerg og Outrup. De kom med rutebil og tog. Far skulle gerne leje en lillebil-
vognmand til at hente familien ved stationen i Gårde.
Festmaden dengang var suppe med kød- og melboller og ris pyntet med gulerødder,
suppekød og flødebudding' Vi drak vand til' 

Fortsættes .......
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I konfirmationsgave fik jeg et armbåndsur af mine forældre, (de fleste fik deres første ur,

når de blev konfirmeret), et fotografiapparat af mine bedsteforældre, en lædermappe, et

fotoalbum, to skjorter, to bøger, en sølvfyldeblyant samt en højskolesangbog fra skolen.

Gæsteme på konfirmationsdagen gav 25 kr. i konfirmationsgave og itelegrammerne fra

naboerne lå der 5 kr. Det blev til 265 kr., som blev sat i Sparekassen.

Efter konfirmationen blev der holdt et fælles konfirmandgilde på hotellet.

Flere af os kom efter konfirmationen ud at tjene'

Guldkonfirmandeme fra Bounum mødtes igen lørdag den 9. april2011' Efter et besøg i

klrken spisfe vikonfirmationsmiddag på Horne Kro. Vi drak dog ikke vand til!

TAKlitl{Irslen, Horne l0q soun hav/o håndtilletkffillelrc lilsuppen
Krnfen Pgrisæ, født tldnt, Anne Katfuine lrlffie4 fdtThygesat, Hugo Æfrersen,

Vilty Mløn@ lleclsørr, Agrrrlr HoigaerdJensffi, IVds Peder Mftkelsen'

Hun Jwgr lfifrkdssr, KntW ilie,sen ry Orc Pailesø.

GODDAG OG FARVEL

Torsdag den 31. marts var medarbejdere og menighedsrådet ved Home Kirke samlet for
at sige farvel til Nanna og lnger Marie, der har vqlgt at gå på pension. Der skal herfra

Tak for en mangeårig indsats på kirkegården og i kirken.

Samme aften bød vi Marianne Juhl velkommen, Som afløser for Nanna og lnge Marie.

Marianne er bosiddende i Kvong, og kommer fra en gravermedhjælper stilling. Marianne

er tiltrådt den 1. april 2011. Vi håber, alle i sognet vil tage godt mod Marianne.
Home Menighedsråd
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KIRKETIDER

Søndag 17.04.2011 kl. 10,30

Torsdag 21.04.2011 k|.09,00 skærtonsdag
Fredag 22.04.2011 kl. 10.30 langfredag

Søndag 24.04.2011 kl.09.00 påskedag

Mandag 25.04.2011 kl. 10.30 2. påskedag

Søndag 01.05,2011 lngen
Søndag 08.05.2011 kl. 10.00 konfirmation
Søndag 15,05.2011 lngen
Fredag 20.05.2011 kl. 09.00 bededag
Søndag 22.05.2011 kl. 10.30

Søndag 29.05.2011 kl. 14,00 Buelund

ÅA

J,

ffi
tt

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 75 26 40 55
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej.{54, Home tlf, 75 26 00 42
Home Kirke flf, 75 26 00 85

flf.75 26 00 78Ruth Jensen

KONFIRMANDER I HORNE KIRKE
SøNDAG DEN 8. MAJ 2011, KL. 1().()()

Anne Mette Nøigaard Bejdei, Ølgodvej89, Bjenemose, 6800 Varde.
Camilla Varberg Mortensen, Kirkebakken 7, Home, 6800 Varde.
Kimmie Erika Andersen, Habrehøjvej 14, Home, 6800 Horne.
Mathilde Bonde Nielsen, Kærsangervej 43, 6800 Varde.
Mette Dam Nielsen, Moesgaardvej 12, Home, 6800 Varde.
Michelle Lisette Andensen, Hjortestien 25, st. th., 6800 Varde.
Nadia Winther Bundgaard, Aspgårdvej 1, Asp, 6800 Varde.
Rebecca Holbæk Grandt, Gunderupvej 61, Horne, 6800 Varde.
Rikke Kaalund Hansen, Lundagervej 44, Home, 6800 Varde.
Rikke Schønning Hansen, Ølgodvej 11, Stundsig, 6800 Varde.
Casper Ravn Svenningsen, Stadionvej 14, Home, 6800 Varde.
Mads Egehave Sørensen, Fabriksvej 5, Home, 6800 Varde.
Maikel Blok, Sdr. Mallevej53, Home, 6800 Varde.
Martin Albertsen, Gunderupvej 14, Horne, 6800 Varde.
Morten Enevold Larsen, Ringkøbingvej 275, Hindsig, 6800 Varde.
Nicolaj Hauge Tradsborg, Habrehøjvej 10, Home, 6800 Varde.
Per Skødeberg Hjømgaard, Ndr. Hindsigvej 30, Home, 6800 Varde.
Sebastian Lange Hessellund, Overby Mallevej g, Home, 0800 Varde.
Tobias Juul Strømgaard Hvid, Vr. Bjenemosevej 27, Horne, 6800 Varde.

Telegrammer kan afleveres dagen før konfirmationen - lørdag l. mal - i Horne kirkes
våbenhus i tidsrummet 10.00 - 12,00. Aftentes af konfirmanden selv samme dag i tids-
rummet kl. 12.00 - 12.15. Kirkens personale påtager sig intet ansvar.

tu
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AKTIVITETSKALENDER 201 1

april 20.04.2011 Aktiv i naturen i Home. Opstart

maj 01.05.2011 Spejdeme.Loppemarked
04.05.2011 TourdePedal
08.05.2011 HomeKirke.Konfirmation
11.05.2011 Tourde Pedal
13.05.2011 HomeAdventure.Pigehyggeaften
18.05.2011 TourdePedal
21.05.201 1 Torvedagsudvalget. lndsamling af gl. jern

25.05.2011 Tour de Pedal. Afslutning Home
29.05.2011 Tour de Pedal. Fællesa6htning
30.05.2011 Home Havekreds. Åbne haverl Home

juni 05.06.2011 Spejdeme.Loppemarked
04.06.-
12.06.2011 Home ldrætsforening. Sportsuge
18,06.2011 Home 4H. Udflugt Randers Regnskov
23.06.2011 Sct. Hans fest i Vikingelunden

Uge 26 Fodboldskole i Home
28.06.2011 Home Pensionistforening. Heldagsudflugt

juli 03.07.2011 Spejdeme. Loppemarked

aug. Uge 31 Home 4H. Madskole
04.08.-
07,08.2011 VildbjergCup
07.08.2011 Spejdeme.Loppemarked
20.08.2011 Torvedag
20.08.2011 HomeHavekreds.Eftermiddagsudflugt

sept. 04.09.2011 Spejdeme.Loppemarked
07:09.2011 HIF og HlP, Foredrag m. landsholdstræner Jan Pytlick
10.09.201 1 4H skuet i Varde
18.09.201 1 Babybazar

okt. 02.10.2011 Spejdeme, loppemarked
07,10.2011 Home 4H. Arsmøde
23,10.2011 Modeltog. Udstilling i Homehallen

nov. 05.11.2011 Home ldrætsforening. Revy
06.11.2011 Spejdeme.Loppemar*ed
06.11.2011 HomeGymnastikforening, Sangaften
19.11.2011 Home Havekreds. Juledemonstration

dec. 02.12.2011 Home 4H. Julefrokost
04J22011 Spejdeme. Loppemarked
16j22011 Juletræsfest
18.12.2011 Juleoptog

DAGLI'BRUGSEN HORNE

Fiskebilen holder ved Dagli Brugsen hver onsdag fra 17.00.17.30.
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Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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'"t Andelskassen
'n kon vi mere

Festlige frisurel
lys i mØrket og
styr på lektierne
Andelskassen sponserer de små og de meget små. For eksempel i forbindelse med

Fed Lørdag, uddeling af refleksveste ved skolernes motionsløb og skolestartsmateriale

ved skoleårets start. Ja, faktisk er det vores kunder, der sponserer dem - for uden

kunder, ingen sponsorkroner. Sammen kan vi mere, som vi siger i Andelskassen.

Kom ind og hør mere om, hvordan vi kan vaere en stølte for din økonomi.

Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Horne Andelskasse
Krosvinget 4 . Horne . 6800 Varde . Telefon 87 99 39 50 . wvw.andelskassen.dk

SDA


