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Det gamle træo oo lad det stå
Det gamle egetræ i Hornelund hvorom det siges, at hvis det fældes, vil en af
gårdene brænde.
Mellem Østergaard (Hornelund 63) og Vestergaard (Hornelund sg), lå tidligere 3
gårde.

Egetræet dannede skel mellem gårdene Lundtoft og Lundager. Træet er omtalt i

1796, men er helt sikkert meget ældre. Nogle af gårdene kan føres helt tilbage til
1S00-tallet, De 3 mellemste gårde er siden flyttet ud.
Ved en tvist om skellet mellem den tidligere ejer af Lundtoft, Kr. pallesen og
Karen sørensen, husbestyrerinde for Lundagers tidligere ejer, nu afdøde pedei
Lassen Kristensen, udtalte Karen sørensen, at nogen måtte have flyttet træet !!
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Dagli' Brugsen Horne afholder medlems-
/informationsmøde

mandag den 30. april20l? kl. 19.00

Arrangementet starter i Brugsen,
hvor der rundt i butikken vil være diverse smagsprøver.

Ca. kl. 20.00 går vi på den anden side afgaden
på Horne Kro,

hvor Allan og Martin vil berette om Brugsen,
og der serveres kaffe og kage.

Kom og deltag i en hyggelig aften.

Billetter kan afhentes i Brugsen senest den 29.april
åber vi ses

Britta, Linda og Martin Hansen 
,

Vi gentager succesen fra sidste år og afholder "grill.arrangement" på Brugsens
parkeringsplads den 31. august 2012.

Se omtale i senere udgave af Horneposten, men kryds i kalenderen allerede nu.

INDSAMLING KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Søndag den 25. marts havde Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling
23 indsamlere var fordelt på 8 landture og 7 byture

Der blev indsamlet 12.820 kr, i Horne Sogn.
I Varde Landområde 125.139,55 kr.

Tak til giverne, indsamlerne og til Horne skole, der havde sponsoreret rundstykker og
lånte os lokaler,

Bessie og Kurt Aggeboe
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Sonårsfest På Horne Kn,

fredag den 18. ma12l1?forårsfest på Horne Kro. r-L
f l(t ll

Vi har givet Kinten og Kurt en fridag og har fået lov at passe kroen, derfor er der

Kl. 14: Rafleturnering med lækre præmier

Startgebyret 10 kr.

Kl. 16-17: Happy Hour- 50 7o på HELE baren

Kl. 18: Grillen tændes
Det er muligt at melde sig til spisning på festpaahornekro@gmail.com, det
skalske senest den 11. maj. All-you-can-eat grillmad: 100 kr., som betales

' på dagen.

K\.20-21:10 shots for 100 kr. i baren

Overskuddet fra denne herlige fest vil gå til renovering af kroens toiletter.

Tag konen/manden, naboen og din kollega under armen og kom frisk!

Vi glæder os til en festlig dag O
Sanne, Anne Mette, Susanne og lda

ARBEJDSDAG I BøRNEHAVEN REGNBUEN

Fredag den 15. juni 2012 fra klokken 13.00 afholder Bømehaven Regnbuen

arbejdsdag.

Arbejdsdagen er en dag, hvor forældre og bøm i samarbejde med Regnbuen forskønner

og forbedre børnehavens udenomsarealer.
I den forbindelse vil vi geme bede om netop din hjælp til at gøre denne dag mulig - og

derved forbedre bømenes hverdag.
Vi har brug for følgende til denne arbejdsdag:
. Udendørs træmaling til legehus og træplader
. Træplader til afskærmning ved hegn ud mod vejen
o $tabilgrus- og stenmeltil bålhytte
r [-ærkestammer til bålhytte
. Planter og blomster til krukker

Støt gerne op omkring Børnehaven Regnbuen - og vi hører gerne fra dig inden den ,l0.

maj2012.
Kontakt Formanden for Støtteforeningen Guldgruppen
Pia L. Christiansen, mobil: 4077 62 53, email: piacarlsen@mail.dk
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Tour de Ped al20l2

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. 18.4s. Mød
op sammen med bøm og tag naboen og bekendte med, så vi bliver mange cyklister i år.
Medbring geme vand/frugt til pausen. Vi cykler en passende tur ca. 10 km. afhængig af
vejret med stop undervejs, hvor vi ser forskellige spændende steder samt trækker lod
om sponserede gevinster. se programmet efterfølgende med start onsdag den 2. maj.

2, mE: Vi cykler tur og slutter i Vikinglunden, hvor vi vil få en guidet tur på naturba-
nen.

9. maj: Vi cykler tur og slufter på minkfarmen hos Birgit og Haubert Ejstrup, Lervadvej
20, hvor Kurt Poulsen vil vise rundt og fortælle om mink,

16. maj: Efier cykeltur slutter vi hos Hanne og Kurt simonsen, hrnelund 55, som
viser haven og kartoffel-/jordbærmarke me frem.

23. maj: Der cykles og sluttes hos Hanne og Kurt Burkarl, Hindsigvej 2g, som har
spejdemes "lopper", der kan ses. Der kan handlesO

30.maj: Vores egen afslutningstur ender som altid i vikingelunden, hvor vi hygger' med kaffe og kage,
10. juni: Fælles afslutning for årets Tour de pedal for hele kommunen, hvor der træk-

. kes lod om cykler
HABER VISER RIGTIG MANGE CYKLISTER IÅR,.

Dagmar Kristiansen - Hanne Burkarl- Else Jochumsen & Linda Møller
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sÅ en u sNART KLAR TIL ACT TRÆNING IVIKINGELUNDEN

Hvad er ACT træning?(Advanced Circuit training).

Det er cirkeltræning, som både træner muskler, led, sener og ikke mindst kondition. I

virkeligheden bygger den på mange forskellige træningsformer. Grundelementet kom-
mer fra det der kaldes Crossfit og så hentes der elementer ind fra andre idrætsgrene.

ACT kan laves med kettlebells (støbejernskugler i forskellige vægtstørrelser) sandsæk-

ke, forhamre, traktordæk, trækævler, bildæk og selvfølgelig brug af de fonkellige red-

skaber på vores stationære bane. Kun fantasien sætter grænser. Man træner funktionel-

le øvelser, styrke og puls og får hele kroppen med.

OPSTART: Mandag d. 16, april 2012- lalt 10 mandage
dog ikke den 4. juni, hvor der er sportsuge

TIDSPUNKT: kl.lg,00iVikingelunden
Hvad får man? AGT træning med instruktører (Deltagere skal være over 12 år)

Hvis du tænker, at denne ACT vil være for hårdt for dig at starte ud
med, så kan vi instruere dig i øvelser på naturbanen. På naturbanen
kan mindre bøm sagtens deltage.

PRIS: Der kan vælges i mellem følgende betalingsmuligheder:
100 kr, pr, person for 10 træninger
250 kr. for en husstand for 10 gange

20 kr. pr. person pr. gang

Betaling kan indsættes på konto 7725.5003632 med tekst AN -
indbetaler navn

NBI Der vil være bamepige på stedet
Vi har diverse spil, som også kan benyttes i det tidsrum der trænes.

Anangør: Arbejdsgruppen for Aktiv i Naturen i Horne
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Anette Schmidt 7526 0150, Tina Hedegård7526 0107 eller Lene Jensen 4025 4977

SERVICE UDLEJES

Skal der være fest,

Så start festen her,

Det er både nemt og billigt,
Alt i service, glas, kopper og bestik.

Ring og hør nærmere på2280 69 03, Jette Søndergaard Nørskov.
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GRATIS MOTION

Løb for begyndere, let øvede og andre,
Hver onsdag kl. 19.00 fra Horne skole.
lgangsæftere/instruktør vil være til stede,

Mvh. Løbeholdet.

TENNIS

Ny sæson starter 1. maj

Nøgler kan købes i hallens Cafeteria

mw
Pris 300 kr. for en sæson gældende for 2 personer.

HIP/HIF

PROGRAM HORNE 4TI2012

21. april 4H DAG

23. april 1. besøg for dem med hjemmeopgaver
11. maj DøGNFLUEN
12, maj DøGNFLUEN
21. maj 2. besøg for dem med hjemmeopgave

øSTER HERREDS SENIOKLUB - PROGRAM 2012

søndag.den 1. juli - tirsdag den 3. juli. 3-dages tur til Holstenske schweiz og Lubeck.
Tilmelding til Helge Linding 75 26 0180/mobil 40 29 4510 senest 25. april. ,
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Tirsdag den 15. maj

Vi besøger 2 haver i Ølgod - først hos Jytte og Knud Skov-Pedersen, Engdraget 7 og

derefter hos Anne Marie og Henning Breum Jacobsen, Hemingvej 36. For at følge ha-

vens forandring og udvikling laver vi et besøg mere den 7. august.

Medbring selv kaffe og kage.

Afgang fra kirken i Home kl, 19.00 - Pris for deltagelse: 20 kr./30 kr.

Lørdag den 19. maj fra 10.00 - ,l2.00

Plantebytning på P-pladsen ved Brugsen i Horne.

Kom og byt eller køb dig til en plante du måske ikke har i forvejen - og husk, at de plan-

ter du selv medbringer, skal være sunde og rodfæstede.

Søndag den 3. juni
Bustur til Fyn
Turen starter med opsamling ved Ansager Turist, Rugvænget 13,6823 Ansager kl.

07.15, Torvet iØlgod kl. 07.30 og kl. 08.15 ved Shell-tanken, Korskro,

ili'#|l[T[|;åi;l'?31;,.et i Harndrup, ser den smukke park samt bruger en harv time
på at høre en royal beretning om Kongehuset. Se mere på www.humlemagasinet,dk

Herefter går vi til Harndrup Forsamlingshus, hvor vi nyder en 2-retters middag,

Efter middagen besøger vi Hortensiagartneriet 4KLøVER i Brylle. Se mere på

www.4kloever.dk. Der bliver mulighed for at købe planter.

Sidste besøg gælder den 20.000 m2 $tore privathave Kongsdal, hvor vi drikker kaffe. Se

mere på www.kongsdalaabenhave.dk
Pris pr, deltager 375 kr. Prisen dækker bus, entre til Kongsdal og Humlemagasinet,

middag samt formiddagskaffe med en pålægsbolle og eftermiddagskaffe med kage.

Drikkevarer kan købes i bussen. Drikkevarer til middagen er for egen regning.
Tilmelding til Lisbeth Broholm tlf. 75 29 87 00 eller mail lisbethbroholm@mail,dk

ÅseNr Hus

til åbent hus

Lørdag den 2. juni fra klokken 10,00-12.00

omtale i næste nummer af Horneposten
Hornelunds

SIøT VORE AilMDI{CøRER - OE STøTTER OS



VI SøGER EFTER EN SPEJDERLEDER

Spejdeme Home-Tistrup gruppen består pt. af 52 spejder. v
Vi har nogle gode og engagerede spejderledere og hjælpere, som vi er meget glade for,
men vi søger efter endnu en, der har lyst til at indgå i fællesskabet som fast spejderle-
der.'

så hvis du har været spejder eller har lyst til at prøve kræfter som spejderleder, så kon-
takt Anne Grethe på tlf. 5135 1122 for mere information.

Horne-

SPEJDERNES SOMMERLEJR 
V

Turen går i år til Holstebro fra den 21. - 2g.juli, hvor vi skal på international lejr sammen
med ca. 35,000 andre spejdere fra hele Danmark og fra mange andre lande.
Det er danmarkshistoriens største lejr, arrangeret i fællesskab af de 5 spejderkorps, vi
har i landet.

vi er her fra Horne-Tistrup Gruppe ca. 40 spejdere og ledere, der skal deltage.
Vi glæder os til en masse fede aktiviteter og oplevelser for livet.
Vi vil prøve på løbende at sætte billeder ind på Homes hjemmeside ellers kommer der
billeder efter lejren.

SPEJDERNE ^1Iz
Ja, så er tiden snart inde til den store sommerlejr, hvor ca. 3s.000 spejdere ,rrr rnliiJ.
Der skal også en flok fra Horne af sted, og det er der I kommer ind i billedet kære Horne
borgere for, hvor man laver mad, skal der både vaskes hænder og vaskes op, og så er
det, at vi kan bruge jeres aflagte viskestykker og håndklæder. De kan afleveres hos
Hans K Guldager senest 21. juli.

I

TAK FOR JERES STøTTE dIå
Vi har i lang tid ønsket os et Mastetelt, som vi kan bruge som midtpunkt, når vi ;{';
spejderlejre. Teltet skal være vores fælles område/spise telt.
For at kunne realisere dette søgte vi Home støtte forening, og de valgte at støtte os
med et beløb, der gjorde os i stand til at købe teltet. Det er vi meget taknemlige for.
Vi glæder os til at tage teltet i brug på Spejdernes lejr i Holstebro til sommer.
Vi vil også gerne sige tak til alle dem, der købte lodsedler af os, og dermed også var
med til at støtte vores deltagelse i Spejdernes lejr.
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Home Adventure har nu eksisteret i næsten 3 år. Vi har hafi nogle fantastiske

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

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

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

meget velkommen til arrangementerne.

Derudover har vi valgt at udvide gruppen, så du kan komme med, allerede fra 6. klasse.

FORELøBIGT PROGRAM FOR 2012

FORÅR 2012

INFO TIL 6. + 7, KLASSE

Frank har fået lov til at låne 6. + 7. klasse for ganske kort at fortælle om Horne
Adventure.

Vi vilgeme sige tak til Horne Skole for at vi kunne få lov til dette.
Og husk I (forældre/HA 'ere) kan altid ringe tilos, hvis I gerne vilvide mere om Horne
Adventure

PIGEHYGGEAFTEN - Fredag den27. april2012
Denne aften er KUN for piger. Der vil være lidt pigehygge, hvor vi skal sætte hår og

lægge makeup og meget andet.
Kristina har lovet igen i år at lave flotte negle og måske lære os lidt fif, så vi selv kan

fremover. Derudover får vi besøg af en "matas-pige", der vil lære os at lægge en lækker
men naturlig makeup.

Følg opdatering, på horne-varde.dk + facebook.comlhorneadventure

EFTERÅR 2012

KANOTUR
Vi har allerede nu fastlagt datoen for årets kanotur - lørdag + søndag den 8.-9.

september. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

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

Husk - Horne Adventure bliver løbende opdateret på

www.horne-varde.dk

Vi glæder os til at se dig

Anne Marie, Frank, Anne Mefte, Carsten, Kristina og Dennis
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VELKOMMEN TIL HORNE

Vi har det sidste 1% år uddelt omkring 30 velkomstpakker i Horne Sogn. Velkomstpak-

ken indeholder information om alt fra børnehaven, gavekort til køb af jordbær, informati-

on fra sognets foreninger og meget meget andet.

Vi har brug for jeres hjælp og vil derfor meget gerne have besked, når der er tilflyttere i

sognet - det gælder både leje- og ejerboliger.

Vi uddeler velkomstpakker 4-5 gange om året, så hvis du er flyttet til sognet og ikke har

modtaget en velkomstpakke, vil vi meget gerne høre fra dig.

Foreninger, institutioner og erhverv, store som små, ja info om alt der kan interessere

indbyggere i Horne Sogn vil vi meget geme have i velkomstpakken, Hvis du/l ikke er

repræsenteret i velkomstpakken - hjælper vi geme med ideer til materiale til pakken.

Beskrivelser/billeder af gode naturoplevelser og lignende er også meget velkomne til

pakken.

Vi har uddelt 5 velkomstpakker den 3, april, og vi uddeler velkomstpakker igen den 19,

ma.
Vi håber at høre fra jer inden, da vi meget gerne vil sikre os, at alle får velkomdtpakker-
ne. Vi ser frem til at høre fra jer,

Med venlig hilsen Velkomstpakkeudvalget

Lene Thorborg - lenethorborq@hotmail.com
Anne Mette Bøttcher - annemetteie@qmail.com
Anja Bækgaard - aniabaekqaard@msn,com
Mette Egsgaard Nielsen - metteegsqaard@hotmail.com

SUPER PREMIUM Salg af Super Premiurn hundefoder

ll UTRA ll UGGETS åHffiffi ;ffHt'rffi;:-wivil.n-uiranu-gle1;di- - - 
;fi:ll.ti"ttr-Garstenløt'tcher,

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -Tlf.75 24 4d-33
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Horne - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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HAR DU BETALT KONTINGENT TIL

Hvis ikke vil vi 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,

Åiligt kontingent:
Husstand (par) 200 kr.

Husstand (enlig) 100 kr.

Du kan indbetale i Andelskassen: Reg. Nr, 7725 - konto nr, 5003616 eller kontakte

kasserer Lise Jeppesen på tlf. 75 26 02 66 eller på mail li@liseosvalle.dk

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sognl
Home Sogneforening

HORNE SOGNEFORENING

Genbrugspladsen. Øl og sodavandsdåser:
Vi har opstillet nogle beholdere til dåser ved siden af affaldscontaineren, så alle dåser
skal afleveres heri, men dåser i sække må gerne stilles ved siden af.
Konservesdåser må ikke komme i beholderen for øl og sodavandsdåser, men afleveres
i jerncontaineren.

Den ny flaskecontainer er også til husholdningsglas, altså champignonglas og syltetøjs
glas mv.

Udlejning hårde hvidevarer.
Sogneforeningen har stadig udlejning af følgende.
Stort fryseskab. Fryseboks. Stort og mindre køleskab. Keramisk el - komfur.

0g som noget nyt
Har vi nu også en proff, pølsekoger, samt pølsebrødsvarmer.

Prisen er pr. stk. 75 kr. for ån uge og 100 kr. for 14 dage.

Henvendelse: Niels Øllgård Madsen, Hornelund 18. Tlf. 75 26 02 95

Horne Sogneforening

€

Tistnrp Dyrektinih

STHå(
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BERETNING FOR HORNE SOGNEFORENING 2011
(Uddrag)

Julebelysningsopsætning og juleoptoget forløb som det skulle, tak for hjælpen til de

rette vedkommende med traktorer og vogne osv. JUlebelysningen lod vi hænge lidt læn-

gere end det plejede, vi tror dog ikke, at det har generet nogen. Reglerne og sikkerheds

området vedrørende julebelysningen er naturligvis noget vi skal følge, den sikkerheds-

mæssige stand på vores julebelysning lever ikke helt op til kravene. Den kommende

bestyrelse skal derfor til at undersøge alternativer til belysningen. Forinden der bruges

tid på dette, så er det vigtigt for den kommende bestyrelse, at der hurtigt kan mobiliseres

en iorm for enighed omkring hvad vi vil med julebelysningen. Det er uden tvivi en øko-

nomisk stor investering som Sogneforeningen ikke alene magter. Sandsynlighe-
den for, at der kommer julebelysnlng i masterne i år, er derfor meget lille, hvis ikke
viførst og fremmest sammen med sogneforeningens medlemmer, og dernæst den

øvrige del af sognet finder ud af en løsning.
Genbrugspladsen, som bestyres på myndig vis af Jes Jensen, er der for så vidt ikke så

meget at berette om. Det er straks væne, når vi skal se på fremtiden for pladsen. Sdr.

Malle maskinstation har tilladelse til at modtage jord, brokker mv. Derfor tog vi, og

Chr.Gram initiativ til et møde med Preben Friis Hauge fra Varde forsyning for at fore-

lægge vores tanker og forslag til, hvordan vi mente, at genbrugspladsen i Horne kunne

bevares. Begrundelsen for at lukke genbrugspladsen var primært det faktum, at en un-

densøgelse konkluderede at det vil koste 3 mio. kr. at få pladsen optimeret, så den kun-

ne overholde alle regler. Vi opridsede vores plan med jord osv. til Sdr. Malle og en reno-

vering af pladsen således, at vi stadig kunne samle jem og således, at det stadig var

muligt at generere penge som det Niels Øllgård, gør - alt sammen selvfølgelig underlagt
gældende regler og især miljøregler. En beskrivelse af vore ideer blev, efter aftale til-

sendt Varde Forsyning og Byrådet. På det seneste er vi jo så blevet gjort bekendt med

Kommunens planer på genbrugsplads området. lntet er jo dog afgjort før efter en hø-

ringsrunde. Det vi kan og er nødt til at forholde os til nu er, at hvis ikke vores pla.

ner om at kunne fortsætte som nu, med de praktiske ændringer der skal til, ja så

ser det ud til at Torvedagsudvalget og dermed Sogneforeningen rent økonomisk
skal agere uden de midler som Niels Øllgård hidtil, på frivillig basis har tllveje.
bragt, dvs. omkring 40-50.000 kr. pr. år. Modellen med en genbrugsstation som

den, der med succes fungerer i Alslev, er rigtig god og vil også være det i Horne,

blot skal muligheden for at fortsætte med Øllgårds projekt samtidig stadig være til
stede.
Andelskassebygningens skæbne er mere eller mindre lagt i hænderne på Sognefor-

eningen, som siden lukningen har forsøgt at finde ud af hvordan og på hvilke vilkår vi

kunne overtage bygningen, lndtil videre har dette dog været forgæves og spørgsmålet

er, om vi i Sogneforeningen skal bruge mere tid på dette? Efter lukningen af Horne An-

delskasse blev Sogneforeningen af Andelskassen foreslået til at forestå en sondering i

sognet omkring hvad vi kunne bruge bygningen til.

e
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Efter et sognemøde llev ideerne og tankerne sendt til Danske Andelskassers bestyrelse

med en anmodning om at få at vide, på hvilke vilkår vi kunne overtage bygningen, det er

denne proces der synes at være gået i stå, idet vi mangler svar på de seneste henven-

delser.

Dette var blot en del af det arbejde, der foregår i Sogneforeningen, og kigger man lidt

tilbage på, hvad der ved diverse møder og stormøder har været debatteret og foreslået

af forskellige ideer og tiltag gennem tiderne, så kan man konstatere at en rigtig stor del

af dette rent faktisk er ført ud i livet.

Som det er fremgået, så sker der dog alligevel ikke så lidt i sogneforeningsregi, og frem-

over er der også nok at tage fat på. Genbrugspladsen, Andelskassebygningen og

spørgsmålet omkring julebelysningen er i hvert fald noget, der vil fylde en del i sognefor-

eningens gøremål i den kommende tid, det er derfor ikke uvæsentligt, at vi i aften forhå-

bentlig kan få en god, saglig og konstruktiv debat om især de områder jeg lige har

nævnt..,.. Hvad vil vi? Hvad kan vi, og hvad gør vi?

Sluttelig vil jeg godt takke alle de frivillige, der af lyst gør et stykke arbejde for at også

Sogneforeningen kan fungere. Tak til den øvrige besgrelse for et fortrinligt samarbejde.

Efter generalfonsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

Formand: Kurt Burkarl

Næstformand: Keld Jochumsen (ny i bestyrelsen)
Kasserer: Lise Jeppesen
Sekretær: Else Jochumsen
Medlemmer: Jens Karlsen, Ulla Linding og Aksel Hansen

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet. 

fubben

BOOKING AF GRILL-HYTTEN I VIKINGELUNDEN

Man vilstadig kunne booke grill-hytten i Vikingelunden.

Der vil blive hængt kalenderblade op i det lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan

man skrive sine arrangementer (skriv navn og antal deltagere og evt, tlf:) og/eller orien-

tere sig, om andre har planlagt arrangementer på samme datoer,

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

om nogen har skrevet sig op til at afholde et arrangement. Det kan give andre mulighed

for at vælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinqe dem!

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

blive brugt flittigt' 
Horne sogneforening
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GENERALFORSAMLING I HORNE PENSIONISTFORENING

Ellen Damsgård konstaterede at vi havde haft et godt år med 24 mandagsmøder med

meget god tilslutning.
Vi havde også en meget god udflugt til Struer, Lemvig og Bovbjerg Fyr og afslutning på

Horne Kro.

Bestyrelsen har deltaget i generalforsamlingen i Horsens, hvor det blev vedtaget at op-

tage forhandling med de to andre pensionistorganisationer om sammenlægning.

Vi vilogså geme med på Torvedagen, da det gav 11 nye medlemmer.

Angående plejehjemmets fremtid bliver det nok ikke nemt at få ændret beslutningen om,

at den skal overgå til ældreboliger, men det er en skam, da vi har et godt plejehjem.

Bowlingen kører også godt med god tilslutning, men vi kan være flere, hvis nogen har

lyst mandag formiddag kl. I - 10.

Ellen Damsgård' Kirsten Jeppesen os Kirsten 
T#;:3li:ålir1llnins/Hans Thomsen

HORNE PENSIONISTFORENING

Udflugt til Saltcenter i Mariager den 19. juni 2012

Kl. 7.30 afgang fra Horne Kro.
Undervejs til Mariager nyder vi formiddagskaffen med et,rundstykke,
I Mariager mødes vi med en guide, som viser os Klosterkirken og fortæller om byen,
inden vi i bussen kører ud i omegnen, hvor vi blandt andet skal se udsigtspunktet Hohøj.
Besøg Sydehytten - her laver vi salt som i middelalderen.
Vær med til at lave salt i store, træfyrede jernpander. Sydesaltet udvindes i store jern-
pander over åben ild, nøjagtig som det foregik i saltsyderiet i gamle dage. Når tempera-
turen stiger, dukker saltet frem af det stærke saltvand, og sydemesteren samler det med
sin saltrive, Det smukke og velsmagende sydesalt kan også købes i Saltbutikken.
Tag elevatoren "dybt ned ijorden" - og gå en tur i Saltminen.
Besøg en saltmine, som den så ud for 100 år siden. En elevator bringer dig 138 meter
ned under jordens overflade - næstenl Her kan du opleve en saltmine med minegange,
afstivet af kraftigt tømmer, borehuller i væggene og minearbejdernes værktøj. Lyde og
tredimensionelle skærme gør illusionen perfekt. Midt i Saltminen finder du action-
biografen, hvor du kan komme på en forrygende underjordisk rejse gennem nogle af
verdens mest berømte saltminer.
lnden vi forlader Mariager nyder vi en kop bus-kaffe.
Forventet hjemkomst til Horne Kro kl. 18,30

Pris pr. deltager: 400 kr.

Tilmelding til Erik Sørensen, tlf. 7526 0215 eller Ellen Damsgaard, tlf. 7526 0663
senest den 4. juni
Vi har madpakker med til frokost, og vi slutter med aftensmad på Horne Kro.
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HoRNELUNDS vENNER KAREn Åners vARDE JSER I HoRNE

Tirsdag den 20. marts afholdte vi i Hornelunds Venner vores årlige forårsfest pb æU're-

centret "Hornelund". Det er en aften for dem, der bor på ældrecentret og i boligerne

omkring, og de må hver invitere to gæster med, enten deres pårørende eller venner.

Vi var 52 personer, som havde en rigtig hyggelig aften med god underholdning af "Bark

- Flis" fra Ølgod. Vi lyttede til deres dejlige musik og sang, og indimellem sang vi mange
gode fællessange.

Under festen blev vores trofaste hjælper Mary Godt Hansen hædret med en buket blom-

ster, en lille pengegave og medfølgende ord:

Det er sådan, at vi i aften vil uddele en pris,

Det er ikke noget, der er tradition for, så det
er noget ganske særligt.
Mary har været indstitlet til at btive "Årets
Vardensef, og så tænker vijo, at så ska/ vl
nok få alle i gang med at stemme - men
sådan er det bare ikke mere. Nu er der
nedsaf et udvalg, som afgør, hvem af de
indstillede, der får prisen, og så ved vi jo
godt, at der er langt fra Varde til Home, og
det blev ikke Mary.

Det gør jo heller ingenting, for det vigtigste
er, at man foftjener pnsen. Det gør sikkert
alle, der er indstillet, og det gør Mary i høj
grad. Uden at fornærme nogen, så tror jeg,

at Mary er def mest samlende led på "Hor-

nelund".

Hun er der næsten hver dag, på alle tider og til ingen løn, Hvis ikke man passer på, så
sæfter hun endda penge til ved at være her. Mary går /igeså sf//e omkring, med hendes

søde smil og venlige væsen; hygge1 snakker og pynter op, er ude at finde noget eller
tageJ med hjemmefra, der bliver sat blomster, både ude og inde. Hvis man spørger Ma-

ry, så går hun bare og'sansel' lidt, men hun gør meget mere, Hun er med til at fremstil-
le fine håndarbejder, hjælper med at seruere kaffe, når der er gudstjeneste, kortspil,
avislæsning og meget andet, Mary kan pynte et almindelig kaffebord op, så def ligner en
fest og når hun seryerer et g/as vand og ef bo/s.1b i pauseme, så er det noget særligt.

Mary har fingeren på pulsen og ved, hvad der foregår på'Hornelund' hver eneste dag,

og er opmærksom på, om noget går ivejen for hinanden,

Nu vilvi så udnævne Mary til at blive: "Arets Vardenser i Horne".
Du fortjener det om nogen. Tusind tak for det,
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Det var en god oplevelse at mærke forsamlingens store opbakning til Mary,

En rigtigt hyggelig aften sluttede med fællessange, snak og samvær ved bordene.
På vegne af Hornelunds Venner/Oda Overgaard

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

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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HORNE MESTERSKAB BADMINTON

Søndag den 26. februar afholdt vi Horne mesterskab i badminton - en

sponseret af Oskars autoværksted,

Vindere:

U9 single blev Agnete Bejder

, Sia ogSilke Harmsen fik 2. og 3, pladsen

U12 single: vinder Mikkel Lindvig

U14 single: Martin Albertsen

U14 double: Mads Jeppesen og Mikkel Blåholm

Herre single: Mikael Stub

Hene double: Henrik Jessen og Peter Jeppesen

Dame double: Anita Hansen og Dora Harck

Mix double: Dora og Kaj

mw
rigtig hyggelig dag

Vindere af U9 - Agnete Bejder, Sia

og Silke Harmsen

Med dette nummer af Horneposten følger et annoncetillæg fra Skiern Bank.
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voLLEyBALL 
,avharenirornaorhrpvol ffi WSå er vinteren forbi og volleyballspillerne er blevet spredt for alle vinde.

Det har været en fantastisk god vinter for volleyball i Horne. Der har været stor opbak-

ning til spillet, vi har været op til 18 personer til træning, og der har været spillet kampe

hen over vinteren, mod Lyne, Sig og Adum - det hele har været på motionsplan/mix.

Spillerne har været topmotiverede og er gået til opgaven med krum hals, og det er gået

så godt, at spillerne har ytret ønske om at komme til at spille turnering næste år, hvilket

så bliver en realitet i sæionen 2012t2013. Året sluttede med en flot iejr over Ådum i 3

sæt:
Volleyball vil gerne takke Lene Hvolbæk Nissen for hendes uvurderlige hjælp igennem

de sidste 2 sæsoner. Lene har valgt at trække sig fra det administrative og træning, da

nye udfordringer venter.

I stedet har Søren Kristiansen overtaget det administrative og trænergerningen.

Tak for en god sæson til alle spillere i HIF Volleyball - glæder os til at se jer igen næste

sæson.

Håber at se nogle flere spillere næste år gerne kvinder, da vi er lidt i mangel for at kunne

spille Mix.

Træning sæson 201212013 starter 12. september 2012 kl. 20.00- 21.30
Træner Søren Kristiansen

Øverst rk, f,v.: Dirk , Gert , Lars , Torben , Simon

Miderste rk. f.v.: Thomas , Carsten , Martin , Mathias, Carsten og træner Søren

Foreste rk. f,v.: Belinda , Lene , Karina (nogle spillere var fraværende)
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U13 Drenge fotograferet i trøjer sponseret af Sportigan i Vejle inden afgang til
Berlin

BERLIN TUR U.l3 DRENGE

U-13 fodbolddrenge har været til Berlin Easter Cup, og det foregik i Berlin centrum
Vi var 19 fodbolddrenge og 7 voksne som tog af sted fredag den 6. april kl. 9 fra Horne

stadion.

Vi kørte i 6 private biler, og det tog ca. 7 timer at køre derned.

Vi holdte 2 pauser, hvor vi spiste pizzasnegle, pølsehorn og hjemmebag og drak safte-
vand.

Vi blev indkvarteret på en skole inde midt i Berlin og der fik vi et klasseværelse hvor vi

alle 26 skulle sove. Efter vi havde fået alle vores ting på plads var der aftensmad i nær-

heden af skolen, og derefter drog vi ind i Berlin centrum. Vi tog undergrundsbanen der-
ind,.og vi var inde at se Sony center, en flot bygning og speciel bygning, derefter gik vi

videre hen til Brandenburg Tor også en meget flot bygningsværk. Vi var hjemme på

skolen igen k1.23.30 og meget trætte, så det var ingen problem at falde i søvn.

Lørdag den 7 april kl. 08.30 spillede vi den første kamp mod et hold fra ltalien, vi fik en
god start og kom foran 2-0 , men vi måtte nøjes med uafgjort 2-2 til sidst.

w@w
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Vi spillede 2 kampe mere denne dag mod 2 hollandske hold og tabte begge, den ene 5-

3 og den'anden 2-1, men det var meget tætte kampe, og drengene skulle lige vænne sig

til, at der blev rykket lidt i trøjeme og skubbet lidt til hinanden selvom bolden var et andet

sted , så det var en anden fodboldkultur end den, vi kender her hjemme fra.

Lørdag aften tog vi så af sted igen ind til Berlin med undergrundsbanen, denne gang

startede vi med at gå i Kurftirstendamm, hvor der var butikker i lange baner, drengene

var mest interesseret i sportsbutikker og det var Adidas og Nike butikker, som blev be-

søgt. Derefter tog vi ind til TV tårnet som er 365 m højt, og til sidst denne aften tog vi på

McDonalds, derefter gik turen hjem i seng.

Søndag den 8. april spillede vi den første kamp kl. 9 mod det lokale Berlin hold, vi tabte

2-0 , derefter skulle vi spille den sidste kamp k|.11 mod den anden hold fra ltalien og den

vandt vi 2-0, så det var bare dejligt for drengene at slutte med en sejr , det er jo sjovest

at vinde O .

K1.13.30 søndag kørte vi hjemad, Vi holdt ind ved grænsen, da der var nogle som gerne

ville handle lidt sodavand og snolder, og derefter tog vi på Burger King i Abenrå, så vi

var mætte, når vi kom hjem. Kl. 21 søndag aften var vi i Horne.

Jeg vil sige en stor tak til drengene. De var bare nemme, og de havde et godt humør og

dei smitter af, det gør bare turen rigtig god. Også en stor tak til de fædre som (ørte. Der

var en hyggelig stemning på hele turen og selvfølgelig også en tak til de forældre, som

lavede vores madpakker til turen derned.

Til sidst vil jeg selvfølgeligt også nævne vores sponsor til turen uden dem, ville turen

ikke blive til noget.

Følgende har sponseret vores tur: Easy Lift Gaffeltrucks ApS, L&P springs, Dong,

Letbæk Plast, Hallumgade Svineproduktion ApS og Sportigan Vejle har sponseret
en Hummeltrøje til hver spiller og træner,
Sig/Thorshup lF, Tistrup B og Horne lF har også givet et økonomisk bidrag til
vores hold, og det er rigtigt rart at klubberne har været med på ideen fra start.
Så nu er vi klar til turneringsfodbold og 7 mands holdet starter i Horne onsdag den 11.

april og 1 1 mands holdet skal til Spjald torsdag den 12. april

Tak for en god tur' 
Træner for u-13 drenge

Ilortte l(ro Gotle sels kabs/mødclukalcr.

Hyggelig krostue og krohave.

W lcverer også mad ud af huset

W ses hiken Kircten & Kum
7E 7526(nt9

På Horne Kro - er maden øltid go' E-rnail:

STIøT YloRE AililONGøRER - OE STøTTER OS 23



HoRNE cYMNASTIKFoRENING - å1i
Generalfbrsamling 29. februar 2012 ""r";."_\".S

Så er der allerede generalforsamling igen og det er tid til at se tilbage, men også tage et

blik på fremtiden.
Vi er stadig en forening, som kan fastholde ca. 200 medlemmer og det er vi rigtig godt

tilfreds med.

Hvert får vi nye medlemmer, som ikke har gået til en aktivitet hos os, og det er fanta-

stisk. Vi er nok i en tid, hvor folk er bevidste om, at det er vigtigt at få sig rørt 6n eller
flere gange om ugen. Både på Zumbaholdet og Funktionel træning dukker der nye an-

sigter op, Vi har flere medlemmer, der deltager på to eller tre hold. Alle er velkomne til

at prøve af, om holdene er noget for en. I år har vi to blandede springhold af 30 gymna-

ster. De yngste er Funky Kids * børnehavekl. - 2. kl. og det næste hold går fra 3, - 7. kl.

Det kræver en god flok instruktører og det har vi heldigvis.

Vi kan stadig finde instruktører uden det helt store besvær og vi håber at mange vil tage

et år mere.

Vi vil geme pleje vore instruktører. Det gør vi bl.a. med kurser. Hvert år står den også på

en gang spisning plus at vi det ene år bowler, og det andet år ser vi opvisningen med

DGls verdenshold.
Hvert år samarbejder vi med forskellige foreninger omkring forskellige arrangementer, så

som juletræsfesten, høstfest og sangaften. Desværre måtte vi i november aflyse sangaf-

ten pga. sygdom. Vi håber, at vi i 2012 kan vende tilbage.

Projektet Aktiv i Naturen blev til virkelighed i 2011 til stor glæde for rigtig mange. I april

fik vi etableret naturbanen rundt langs stieme, og i august fik vi på en skøn søndag den
stationære bane bygget op.

lforårettrænede viACTtræning 10 onsdage, hvorvi havde det skønneste vejr, Vi har
også afholdt arrangementer for virksomheder, som har lyst til at prøve kræfter med den
nye træningsform.
Vi vil endnu en gang takke Anette Schmidt for hendes store engagement i dette nytæn-
kende projekt.

Den 16, april begynder vi igen med ACT træning og håber at rigtig mange vil komme og
prøve træningsformen. (se annonce i Horne Posten). Mange har stor glæde af facilite-
teme. Skole og børnehave er flittige bruger af området. For os er det stadig vigtigt, at
man følger med tiden og ser hvad brugerne ønsker og forsøger at efterkomme det. Det
lykkedes os at skaffe midler til hele projektet.

TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år. Jeg nyder samarbej-
det med jer og glæder mig til endnu et år. Susanne skal have en stor TAK for de år, du

har ydet din frivillige indsats i foreningen.
En Stor TAK til alle vore ledere/hjælpeledere, for alle de timer de bruger i gymnastiksa-

len til glæde for alle vore aktive medlemmer, Uden jer ingen gymnastikforening.

Selvfølgelig skal der også lyde en TAK til alle jer aktive, som trofast møder op på holde-
ne.
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TAK til John på skolen for 20 gode år. Velkommen til den ny pedal Marcus'

Tak til Thorkil, Else Marie ogiisUetn i hallen og Ulla for dit arbejde for os i udvalget til

Juletræsfesten,

Vores næste store arrangement er vores traditionsrige lokalopvisning den 24. marts. Her

er alderen på gymnaster fra knap 2 år og til godt 80 år. Altid med et fantastisk godt pub-

likum. I åi eiiæsteholdene Juniortræningsholdet fra Ølgod og igen de spiingglade

tumblere fra Outrup, som laver et lille show,
HGF/Lene Jensen

KOM TIL PRÆMIEWHIST I HORNE!I

Hornehallens store mødelokale kl. 19.30

Marts 5. + 19. Maj 14. + 28.

April 2. + 16. + 30, VelmødUTorvedagsudvalget

@ffi
ilEnafitr

BouHdic A/S StadimveJl6'Horne
DK-68qt Varde Tlf: 7526 O2ll Fax: 7526 o396

mrcffi
PRIMODANMARKA/S

, DK€S92 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 75 29 97 69
www.primolister.com
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SPORTSUGEN 2012

der os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores
arrangementer, som de foregående år.
Her kommer en lille forsmag på noget af det, der venter Jer.

Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Der vil i hallens cafeteria være

rig mulighed for at købe pølser, sandwich m.m. Derudover vil der i teltet være salg af

toast.

Vi har igen i år fået sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvarmet hele ugen.

Der vil hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for støne børn og en for de mindre
bøm. Det er på EGET ANSVAR at benytte hoppepudeme.

Vi opfordrer alle til at cykle til stadlonet, hele ugen.

Torsdag den 31. maj:

Opstilling af telt. Hvis I vil give en hjælpende hånd med, kan I kontakte Frank Lundager
Hansen på telefon 23 84 98 21.

Søndag den 3. juni
Gadefodbold / Entr6 hvor der skal rafles om indgangsprisen.

Der vil være opstillet en volleybållbane, som man kan prøve.

Der vil også være lidt aktiviteter for børnene.

Der vil igen i år være morgenmad på pladsen inden gadefodbold starter.
Gæt koden til skattekisten

Frank Lundager Hansen har sponsoreret 500 kr. som befinder sig i en kiste, hvor
man kan købe sig adgang til at gætte koden

Rafleturnering

Mandag den 4. juni:
Grillaften for hele familien. Der vil i år blive grillet oksekød og som tilbehør vil der være
kartoffelsalat, salat og flytes.

Prisen vil som altid være formidabel, og der er plads til 200 personer, så det er først
til mølle princippet.

Der vil igen i år også være kinesisk auktion efter spisningen.
Musikken vil blive leveret af Ole Gas

Tirsdag den 5. juni, Grundlovsdag
Der vil igen i år blive arrangeret Seniorfrokost, hvor alle som føler sig i den "modne"

alder kan deltage. Deltagerne kan, hvis de ønsker det, blive hentet i hestevogn og kørt til
teltet.

Når folkene til seniorfrokosten er hentet vil de ældre fra "de gamles hjem" få en tur i

vognen.

Derefter vil der være mulighed for at prøve en tur med hestevognen for et symbolsk
beløb,

Bordfodboldturnering i teltet.
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Onsdag den 6. juni

Bilorienteringsløb

Et sjovt fiibrienteringsløb for hele familien, Hvem er bedst bag rattet, når kørslen bli-

ver afbrudt af små jorhindringer /opgaver undervejs? De bemandende køreprøver

sarnt spørgsmå|, sorn der skal løses på ruten, giver point. Overser deltageren en for'

hindring el'ler må forlade posten uden at løse opgaven, giver det strafpoint. Et ganske

underhåbende løb, Har I lyst til at deltage kan I tilmelde Jer på sportsu-

oe@qmail.com eller på tavlen i teltet senest onsdag den 6. juni inden opstart. Tilmel-

dingen vil være først til mølle, da der kun er plads til 30 biler. Husk at oplyse dit fulde

navn samt tlf. nr,

Torsdag den 7. juni:

Bømedag
Vi glæder os til igen i år at byde dagplejeme, bømehaven, "de gamles hjem" og ikke

mindst børnenes bedsteforældre til generationsdag. Der vil være fællessang og op-

træden i teltet. Man vil kunne se omtalen af dagen på plakateme rundt om i byen,

når vi nærmer os.

Spejderne, 4H og Bømehavens Støtteforening vil også være på pladsen med for-

skellige aktiviteter som fx fremstilling af smykker med gummi, pandekagebagning og

salg af fleecejakker og t-shirts, hvor pengene går til børnehaven.

Ole Pontoppidan vilogså komme og underholde med ballondyr'

Tag hele familien med og få mulighed for at svinge hele kroppen til Zumba-rytmer.

Karin Møller som er uddannet zumbainstruktør kommer og give undervisning på

pladsen lige efter børnedagen.

Fredag den 8. juni:
ldrætsåag for skolen

Vi gentager succesen fra sidste år med at afholde sund idrætsdag for Horne Skole.

ft itæ*iteam har igen i år sammensat et program, der gerne skulle få sveden frem

på panden for de fleste.

Cykelsponsorløb' 
En iilbagevendende succes fra tidligere år - nemlig cykelsponsorløbet, vil i år kunne

ses fredåg aften, Udvalgte borgere fra Horne Sogn vil cykle til fordel for HlF, I den

kommende tid op til Horne Sportsuge, vil der blive indsamlet sponsorater. Alle som

sponsorerer minimum 100 kr. deltager i lodtrækningen om fine præmier.

Bordfodboldturnering i teltet.

Lørdag den 9. juni:

Rundbold

Der vil i år være mulighed for at være sammen med familien, vennerne, naboeme

m,fl. på en sjov måOe. Vi arrangerer en rundboldturnering, hvor I selv bestemmer,

hvord'an lvil sætte holdene sammen. Dog skal der min. være 8 pers. og max. 10

pers. på hvert hold, og der vil blive givet point efter alder'

fitmeiOing skat ske sinest onsdag den 6. juni på tavlen i teltet eller ø 
;3n:,,;x.:1.....
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sportsuLe@qmail.com. Husk at oplyse dit fulde navn, tlf. nr, samt jeres holdnavn.

Pokalkamp ifodbold med veteranerne fra Tistrup og Horne.

Der er lagt op til en sjov og nok også spændende dyst mellem de to gamle hold fra
"dengang far var ung", Så kom og hep på dit hold, og få en snak om tiderne fra den-
gang.

Fællesspisning

I år vil temaet være "Somme/', hvor der vil være mulighed for at købe en to retters

menu fra kroen bestående af en hovedret samt dessert.

Musikken leveres af "Tuesday", som var det band, der spillede til spareribs-aften sid-

ste år.

Søndag den 10. juni:
Oprydning om formiddagen. I må gerne komme og give en hjælpende hånd med.

Vi glæder os til at se jer i ugen' 
sportsrige hirsner sportsugeudvarget.

105 ÅR MED METERSYSTEMET

Først for 105 år siden, den 4. maj 1907 blev metersystemet indført ved lov i Danmark
med ikrafftræden 1. april 1912.

Helt fra okttiden har de ogindelige må
taget menrnskeb legenæ som udgangs"
punkttommeltot. bd og arm.

I tomrp bbv bercgnetsom bredden af en

4.75

22. august 2007 udgav Post Danmark
et frimærke i anledning af 1 00-året for
i n df ø rel se n af m ete rsyste m et.

Ulempen ved det gamle målesystem var, at målene kunre vaden, ikke blot fa land til
land, ren br nogle også nclhm ladsdebne.
ldeen til meænsistembt opstod i Frankfu sirlst i l70Ghllet. Ab må og vægte skuile
bæercs på tallet 10, så det blev ht at anwrde i praksis.
1 Feter blev fæbat som 10 millbnbdel af afttanden melhm lordens nordpol og ækva
br målt larqs den lærqdegrad som går genrcm Paris (hvilket fik erglæderne til øj+
blikkellgt at afr,ise det nye system).

a

z

F
i\

o72345678910
lrlrl!l' lt lr lrlr lr lrl
METENSYSTEMEl 1OO ÅI

bmreltot(2,6cm)
I fud er 12 bmmer (31,4 cm)
1 alen er 2 bd (62,8 cm)
1 favn er3 abn (1.884 m)
1 miler 12.000 alen (7.532 km)
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I kilo Hev samtidig fasbat som vægten af I hrsirdedel kubikmeter deslilleret vatd målt

ved +4 grader.

Der skulb dog gå næsten 100 år inden npbnystemet begyndte at vinde indpæ i de

europæiske lande.

Min bertstefar, som var 1 3 år da meGrsysbmet blev wdhget rcd lov i 1907, omregnede

heb sit liv metermålene til alen og Nlo til pund. Og når han købte reb i Brugsen var det i

favnmå!.

lvlælkespanderrc, sorn blev brugt til mælken til rn€rerbt irdtil tankbibme tog over og

gådere fik kølehnke, blev ved med at have navn i purd efter stønelsen. En 30 litar

mælkæpand hed en tæsser, og en tlOliterhed en fircer.

Og helt op i halvferdseme lpd detstad[ et pund kaft og et purd smør.

Tømrcrp blev rcd med at regrc med tomrrer irdtilhdvftrdseme. Selv om tømmeret

fik mål i centilrnter, blev det ved med at have tomrremå|. Og tnon ikke en tommæhk,

som i dag er en centimetetsbk, vedHiver at hedde en hmrnestok.

Og støneben d et areal er vi vel mange som s:tadig udmåler i tønde land. Tønde land er

oprindeil[tetarcal, på hvilket 1 tørde kom tdsås (og detervel#b nogenlundegæl-

dende)"

Konsubnt Knud Nissen i Asp har brblt, at når han skulb lave gødningsplarrer til land-

mærdene, var der mange måder de skulb haræ gødnirgsmængden udregrnt på. lsær

æHre hdrnærd skulle haræ gødningsnængden ipurd pr. tøde latd, de ffeste skulle

have i kg pr.tønde latd, og så varderenkelb, som skulb harc i kg pr. trcktar.

Omkdng 1990 bbv alle marter opmålt i hsktar, da EU-tlskttd tdbehbs som hekhr-

tilskrd. Ansøgnirgsskemaeme skulle dtyHes i ha.

Der arærteres stadb fritidqgårde til salg med Fden angiwt itørde land.

Selv størælsen på en bilpHsvis ny landbnrgvnækire som en rniebnsker måles ifod,
og støreben på von temsyn og pc-skætttc argives itommer.
Det er nogb eksempbr på, at e'fter 100 år ned rneHsystemet, holdø nogb af de gamle

målog t'ægte stdig t'ed' 
Kurt Niersen

LOPPEMARKED

Til støtte for spejderne i Horne - Tistrup Gruppe,

Den første søndag i hver måned afholder'LOPPERNE" loppemarked
på Hindsigvej 29 i Horne fra kl. 9.00 - 12.00

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej. Priserne snakker vi om.

v
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HORNE IDRÆTSPARK
Formandsberetning

Året 2011 blev ikke året, hvor der foregik så mange udadrettede aktiviteter, men der har

været udfordringer og arbejde nok til bestyrelsen. Bestyrelsesåret 2010 sluttede med

besøg fra en DGI konsulent, som fortalte om mulighedeme for opstart af fitness. Vi var

efterfølgende på besøg i fitnesscentret i Sig og Borris, det bekræftede os i, at det var

noget vi skulle arbejde videre med. Meningen var at der skulle oprettes en separat for-

ening som skulle stå for fitness og så skulle HIP udleje lokalerne til dem. Det lykkedes

dog ikke i første omgang at finde nogle personer, som ville stå for det. Status er nu, at

HIP er i gang med planer for lokale og vil selv stå for fitness, hvis der ikke findes andre

løsninger,

Vi var for en del år siden ved at indgå en aftale med Syd Energi om salg af fibernet i

Home og opland, men det blev ikke rigtig til noget dengang. Vi kunne dog senere kon-

statere at andre byer havde lavet aftaler, så vi kontaktede SE igen. Så lykkedes det, Der

skulle sælges til halvdelen af husstandene i Home og opland ellers kunne vi ikke få

fibemet i denne omgang og heller ikke nogle penge. Med hjælp fra mange frivillige var vi

rundt ved samtlige husstande og det lykkedes lige at nå de'halvtreds procent. Ca. 250

husstande meldte sig til, HIP får 500 kr. pr stk. så nu venter vi bare på at pengene kom-

mer.

Her fra skal der lyde en stor tak, til alle de frivitlige som hjalp os, og til de borgere som

sagde ja tak til fibernet.

Vi håber, at både fibernettet og de indtjente penge bliver til glæde for mange.

Cafeteriet har fyldt meget på bestyrelsesmødeme i år og som det fremgår af regnskabet

så er der en del at tage fat på. Det kan helt klar mærkes, at der ikke kommer så mange

til banko mere og at hallens brugere ikke så tit besøger cafeteriet. Der er blevet justeret

på priserne, men åbenbart ikke nok, spørgsmålet er om vi er nødt til at skære i åbnings-

tiderne for at spare på lønomkostningerne. Det vil så i sidste ende betyde en dårligere

service for brugerne. Det bedste ville jo være, hvis vi kunne øge omsætningen, så gode

ideer modtages.

Vi har igen i år haft modeltog udstilling og 2 gange baby basar. Dette er nogle gode

dage for hallen, den slags anangementer kunne vi godt bruge flere af. Vi har også i

samarbejde med HIF haft Jan Pytlick på besøg. Et rigtigt godt arrangement, men alt for

få fremmødte, Det er åbenbart svært at hive folk af huse, gad nok vide, hvad der så skal

til. HIP har traditionen tro deltaget ved årets torvedag, og som noget nyt Skovens dag.

Hvis det kommer igen i år vil vi da sikkert gerne være med.

Jeg har som formand deltaget i de møder, der har været i SIV (samarbejdende idræts-

og svømmehaller i Varde kommune) Meningen med samarbejdet er, at SIV skal tages

med på råd i spørgsmål omkring tilskud og andet, som vedrører hallerne i Varde kom-

mune, men indtil videre fungerer det mest som en slags ERFA gruppe. De få gange

kommunen har sendt noget til høring, er det typisk med meget kort varsel, og så har vi

siddet med fomemmelsen, at beslutningen allerede var taget. Det synes vi jo ligesom er
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soild af tid, så der er sendt en skrivelse til kommunen, og sørme om de ikke har indkaldl

tii møde i april, og så må vijo se om det forandrer noget'

iOti rrarå nvointp fylOei ZS, og forhåbentlig også året hvor hallen får ny indgang og

eistra ptaOs, så vi kan iå startet fiiness op. Til sidst vil jeg sige tak til personalgt for ei

godt såmarbejde i året der gik, og til de foreninger som har gjort brug af HlPs faciliteter

og selvfølgelig tak til resten af bestyrelsen

REFERAT FRA HORNE IDRÆTSPARKS G ENERALFORSAMLING

Tirsdag den 27-3 2012 afholdtes der generalforsamling i Horne ldrætspark. Foruden

bestyrelsen og halinspektøren var ca. 15 brave Horne folk mødt frem.

Kurt Burkarl blev som det første valgt til aftenens dirigent.

Derefter var det tid for formandens beretning (se andet sted i bladet)

Bestyrelsen arbejder på at lave ny indgang til Hallen, og påtænker også at gå ind i fit-

nessved at indrette lokaler, ialt en tilbygning på ca. 150 mz + 50 m2 overdækket. Et

projekt til ca. 1,2 mio. kr.

kaiserer Martin Lund fremlagde herefter regnskabet, der viste et underskud på 67.000

kr. mod etoverskud i2010 på 157.000kr. Ekstraordinære tilskud fra kommunen i2010,

stort vedligehold(tag) og omsætningsfald er forklaring på dette. Martin redegjorde for

økonomien i de forskellige grene af hallen og talte her om cafeteriaet som er lidt af et

problembam, der vil kræve opmærksomhed i fremtiden. I budgettet er det indregnet en

fremgang for cafeteriaet. Underskuddet skal mindskes i 2012.

Som punkt nr, 4 på dagsordenen var der valg til bestyrelsen'

Martin Lund ,Chr. Gram, Chr. Andersen og Holger Schmidt var på valg, alle ønskede og

fik genvalg, som suppleant valgtes Brian Hansen,

Eftår kaffen var der "eventuelt" på programmet.

Først orienterede Thorkil om noget forskelligt statistik omkring haludnyttelse mm. Der

var ikke sket de store forskydninger i forhold til tidligere år.

Der var afholdt 17 fester og 141 møder i hallen, 2 gange børnebazar, togudstilling, 2

kroketstævner, fodboldskole for 150 børn, høstfest og juletræsfest'

Der blev spurgt til haludvidelsen, men det virkede som det blev anerkendt, at for at følge

med tiden, og-af hensyn til cafeteriet, er det nødvendigt med en ny indgang. Lokalerne til

fitness vil kunne bruges til andre formå|, hvis fitness ikke slår an i Home,

Dora Harck opfordrede til at se hallen som en helhed, selvom cafeteriet kun lige løter

rundt, er det åt stort aktiv for resten af anlægget sagde hun. Uden cafeteria vil der ikke

være meget liv i resten af hallen,

Flere opfordrede til at sætte priserne op, hellere det end at indføre lokaleleje, som der

blev spurgt til fra bestYrelsen.

Thorkil op-lyste, at dei er indført sund mad i cafeteriet, frugtordning som er gratis for alle

ungdomshbH og kaffe til ledeme. Det er håbet, at det vil trække flere i cafeteriet. I stedet

for at spilleme bæller medbragt sodavand og øl i sig i omklædningsrummet' 
Fortsænes .......
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Kurt Burkarlgjorde sig til talsmand for at informere mere og bedre om aktiviteter i hallen
gerne i Home Posten.

John Borg fandt tennisbanen for blød, ja den var nærmest umuligt at spille på. Chr,

Gram kunne oplyse at det ville koste ca, 100.000 at asfaltere banen.

Leif Sønderskov fra sognearkivet have et ønske om at få materiale fra foreningerne
løbende bl.a, formandsberetninger hvert år fra generalforsamlingerne.

Tiden var ved at rinde ud, formanden takkede Kurt for god mødeledelse, godt samarbej-
de med den øvrige bestyrelse, og gode input fra de fremmødte

HIP har konstitueret sig som følger:
Formand: Holger Schmidt
Næstformand: Christian Gram

Kasserer: Martin Lund Hansen

Sekretær:

Medlem:

Suppleant:

lrene Bennetsen
Knud Hansen, Søren Dahl, Christian Andersen
Brian Hansen

HISTORIE

Home Jagtforening blev stiftet den 20, januar 1932 med Marthinus schmidt, Bjerremose
som den fønste formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var Valdemar Hansen, Horne,
Magdal Lauritsen, Home, Lund Hansen, Lyngdal og Hans Harch Madsen, Malle,
Kontingentet blev fastsat til 2 kr. Foreningen søgte kommunen og fik bevilget 1b0 kr. i

tilskud til udsætning af vildt, men der kunne kun skaffes 11 agerhøns til g9 kr.
I 1935/36 har foreningen fra Landbrugsministeriet medtaget et beløb på 80 kr., som blev
brugt til indkøb af 20 stk. lækattefælder, 2 fasanhøner samt kragegift. Foreningen mod-
tog endvidere fra Dansk Jagtforening en foræring på 15 stk. flyvefærdige fasankyllinger.
Protokollen fortæller endvidere om modtagelse af æg fra ødelagte agerhøns og fasanre-
der til udrugning, indkøb af kastemaskine til lerduer, flugtskydninger og fælles klapjagter
på ræve.

Der vil i næste nummer af Horne posten komme mere om tilbygningen til hallen.

HORNE JAGTFORENING HAR FEJRET 80 ÅNS .IUEILÆUM tr(
Home Jagtforening har fejret 80 års jubilæum med en særde/es vetlykket fest med over
100 deftagere på Home Kro. Der blev serueret krondyr steg og jagtvin. Formanden
Flemming Knstensen fortalte om foreningens hr.sforle. Der var underhotdning ved duoen
Barkflis, en film om swelss hundes arbeide ved Ote Knudsen fra Skov og Niturstyretsen,
der blev foftalt jagtltistorier og det hele blev indledt og afsluftet af ni btæsere fia Varde
og Omegns Jagthoms Laug.
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l.december 1945 afholder Jagtforeningen sit første gåse- og andespil. I 1948 med 20

numre, 10 ænder og 10 gæs. Overskuddet blev brugt til indkøb af levende harer.

Der blev givet præmier for skudte krager og skader. I 1957 vedtages det at præmiere

hver skudt ræv med 5 kr.

Hver vinter blev der afholdt en jagtaften, hvor der blev vist en jagtfilm. I en del år blev

fllmen med succes også vist om eftermiddagen for skolebørnene,

Fra 1973 til 1978 har foreningen åbenbart været hvilende, da der ikke er skrevet i proto-

kollen.

Forryrænd fra 1932 til 1973: Marthinus Schmidt, Valdemar Hansen, Hans Harch Madsen,

Lund Jensen, Ame Jensen, Asp, Hans Toudal, Stundsig, Martin Mathiesen, Fruerlund,

Sv. M. Vesterby, Home, Holger Hansen, Horne, Gunnar Søndergård,

I 1978 Starter en helt ny bestyrelse af yngre jægere foreningen op igen med Marius

Nielsen, Bjalderup som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, Hugo Andersen, Bou-

num, Hans Jepsen, Transbø|, Knud Lund Hansen, Home, Anders Jensen, Stundsig og

Finn Andensen, Sækbæk,

Foreningen indleder et samarbejde med Tistrup om konkurrenceskydning og flugtskyd-

ning samt deltager i to jagter i Sdr. Plantage. I 1981 indgår foreningen i et medlemskab

af fl ugtskydningsbanen i Varde.

Ved foreningens 50 års jubilæum i 1982 fik foreningen af Dansk Jagtforbund foræret en

dirigentklokke, som skal opbevares hos den til enhver tid siddende formand,

I 1986 deltager foreningen ved Torvedagen, som dog druknede i regn. Senere har for-

eningen deltaget med stor succes i Torvedagen bl.a. med et skydetelt og salg af flsk!

I 1986 udsattes en pokal for flest skudte krage og skadeben.

Ellers fortæller protokollen om rævejagter med efterfølgende gule ærter, flugtskydninger,

vildtpleje med udsætning af fasaner, samt nogle gode vildt og naturudflugter om somme-

ren.

Foreningen søger hvert år Fonden til forskønnelse af Home Sogn (Tøstesens Fond) om

tilskud på 1.500 kr, til naturpleje. Pengene bliver brugt til udsætning af fasaner,

Home Jagtforening har et godt samarbejde med Thorstrup Jagtforening, er medlem af

Dansk Jægerforbund og har ijubilæumsåret 44 medlemmer.

Formænd siden 1978: Marius Nielsen, Kutt Simonsen, Alf Jeppesen, Kurt Poulsen,

Torben Ellegaard og Flemming Kristensen.

Bestyrelsen ijubilæumsåret: Flemming Kristensen, Knud Lund Hansen, Dirk Svensson,

Poul Hansen og Claus Holse.

Ved generalforsamlingen trak Knud Lund Hansen sig ud og nyvalgt blev Carsten Bøtt-

cher.

Se Horne Jagtforenings fyldige program.
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HORNE JAGTFORENING

31.03. 2012 Feltskydning i militærets øvelsesterræn.

11.04 Riffelskydning iOksbølfra kl. 18-20. Afgang fra Horne Stadion kl. 17.30

25.04 Riffelskydning i Oksbøl frakl.17-21. Afgang fra Horne stadion kl. 16.30

Der vil være mulighed for mærkeskydning denne aften.

05.05 Hjortebane iOksbølfra kl. 13-16. Afgang fna Horne Stadion kl. 12.30

I Fællesskab med ThorstruP.

07.06 Flugtskydning. Træningsaften i Ølgod fra kl. 18-21, Afg. Kl. 17,45

? KommunalFlugtskydning
14.06 Ftugtskydning. Pokalskydning i Ølgod fra kl. 18-21 . Afg. Kl. 17.45

18.08 Torvedag,

02.09 Skydevogn. Sammen med Thorstrup Jagt{orening fra kl. 10-15.

Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50, Sig. Afg. Kl. 9.45

01.12 Fællesjagt. Mødested hos Anders Jensen k|.09.00
Gratis for nye jægere. A-medlemmer 100 kr, B-medlemmer 200 kr.

Der kan købes pølser til frokost.

05.01 2013 Rævejagt. Mødested Home Stadion kl. 9.25

26.01 Rævejagt. Mødested Horne Stadion kl.9.25
Foreningen er vært for gule ærter på Horne Kro.

01.02 Generalforsamling på Horne Kro k|.19.00

Der vil være opslag i fodboldkassen ved Horne Brugs, herunder evt. ændringer.
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HORNE SOGNEARKIV

Kender du dette brudepar?
Arkivet har mange billeder, som vi ikke

kende personer og navne på, men så

er det rart at vi her gennem Hornepo-

sten kan spørge.

Her i dette nr. gælder det dette brude-

par. Er der nogen der kender dem?

Når vi gerne vil inddrage sognets be-

boere i Arkivets arbejde skyldes det

flere ting, for hvis vi står sammen om at

hjælpe hinanden, opklarer vi flere løse

ender, og Sognets historie kommer på

et tidspunkt til at hænge sammen.

Vor sogns historier har mange løse

ender, så vi bliver ved med at bede om

jeres. hjælp til opgaverne.

Når alt dette er sagt, så findes der også rigtig mange interessante arkivalier på arkivet,

og ån af vor fornemmeste opgaver i øjeblikket er at arkivere det hele både fysisk og

digital.

Foreningsprotokoller?
Vi tror ikke alle foreninger her i Horne fører forhandlingsprotokol længere efter de gamle

principper, men der i mod at computeren har overtaget dette arbejde. Et arbejde som

indeholder dagsordner og referater i løsbladssystem til både bes$relsesmøderne og

generalforsamlingen.

Når jeg skriver dette, er det i et forsøg på, at vi også fremover vil kunne indsamle stoffet

og skrive historien om vor sogns foreninger.

Vi håber her på Arkivet, vi får en god dialog med foreningerne om denne opgave, for

foreningskulturen er en væsentlig del af sognets historie, en historie foreningeme ska-

ber, men som Sogneakivet gemmer og passer på,

Det forsvundne billede
af Hindsig fattiggård fra Hornelund Plejecenter er endnu ikke kommet frem i lyset, men vi

håber stadig.

Ud over de få manglende konfirmationsbilleder (17 stk.) begynder vi nu også at søge

skole/klassebilleder fra sognets 3 skoler. Stundsig, Bounum og Horne.

vi skal kun låne bil.det til scanning' 
Horne sognearkiv
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Fredag

Søndag

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

22,04,2012
29.04.2012
04.05,2012
06.05.2012
13.05.2012
17.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
28.05.2012

03.06.2012
10.06.2012
17.06.2012
24.06.2012
01.07,2012

08.07.2012

kt. 09.00
lngen
kr. 10.30
kt. 10.00
lngen
kr. 10.30

kl. 09.00
kt.10.30
kr.09.00
kt. 09,00
kt. 10.30
kt. 09.00

kt. 10.30

kr.09.00
lngen
kr.09.00
lngen
kt. 10,30
lngen
kt. 10.30

kt. 09.00
kt, 14.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Home Kirke - graver Kristen Krog
Kirkeværge lnger Dam Nielsen

v/Lars B. Nielsen

Bededag
Konfirmation

Kristi Himmelfarts dag

Pinsedag
2. pinsedag

v/Lars B. Nielsen

v/Lars B. Nielsen

v/Lars B. Nielsen

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

flf. 75 26 40 55

flf. 75 26 00 85 / 52 23 00 85

flf. 75 26 05 56

15.07,2012
22.07.2012
29,07.2012
05.08.2012
12.08.2012
19.08.2012
26.08.2012

KONFIRMANDER I HORNE KIRKE
Søndag den 6. mai2012 kl. 10.00

Difte Hedegaard Jessen, Mallevej 23, Home, 6800 Varde.
Freja Westergaard Pedersen, Stadionvej 37, Horne, 6800 Varde.
Julie Riis Sørensen, Solvangen 10, Horne, 6800 Varde.
Karin Vind Klemmensen, Ringkøbingvej 267, Hindsig, 6800 Varde.
Laura Plauborg Schmidt, Moesgårdvej 13, Home, 6800 Varde.
Lærke Stald Pedersen, Homelund 49 A, Horne, 6800 Varde.
Maj Cecilie Christiansen, Ølgodvej 146, Horne, 6870 Ølgod.
Nana Dahl Andersen, Habrehøjvej 14, Horne 6800 Varde.
Trine Forsom Andersen, Ndr. Hindsigvej 5, Horne, 6800 Varde.
Bjarke KruhlSvensson, Fruerlundvej 13, Horne,6800 Varde,
Emil Lykke Graversen, Ølgodvej 27, Stundsig, 6800 Varde,
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Frederik Clausen Nielsen, Thorstrupvej 136, Stundsig,6800 Varde.

Jeppe Haåhr Jensen, Ringkøbingvej 270, Hindsig, 6800 Varde.

JesperGejlPeder:sen, Mallevej 104, Horne, 6800 Varde.

Mads Lillebæk Jeppesen, Gl. Præstevej 93, Stundsig, 6800 Varde,

Mads Tofte Greve, Hindsigvej 13, Horne,6800 Varde.

Mikkel Blåholm, Ndr, Bjalderupvej4, Horne, 6870 Ølgod.

Mikkel Kobberholm, Gunderupvej 7, Horne, 6800 Varde.

Rend Eis Jeppesen, Stadionvej 4, Horne, 6800 Varde.

Simon Guldager, Gunderupvej 10, Horne, 6800 Varde,

Thomas Kongsgaard Jørgensen, Ndr. Stavskærvej 84, Horne, 6800 Varde,

Telegrammer kan afleveres dagen før konfirmationen - lørdag 5. maj - i Home kirkes

våbenhus itidsrummet 10.00 - 12.00. Afhentes af konfirmanden selv samme dag 12.00

- 12.15. Kirkens personale påtager sig intet ansvar.

Tak, du gør en forskel, sagde Poul Vig Nielsen, afdelingsdirektør i Skjern Bank
Varde. Til bankens årsmøde modtog Anette Plauborg Schmidt blomster og chect i

forbindelse med hendes udnævnelse til Arets lldsjæl i Varde og omegn.
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AKTIVITETSKALENDER 201 2

april 21.04.2012 Horne H4.4H dag
27,04.2012 HorneAdventure. Pigehyggeaften
30,A4.2012 Dagli'Brugsen. MedlemsJinfonnationsmøde

maj 02.05.2012 Tour de Pedal

06,05.2012 Spejderne,Loppemarked
09,05,2012 Tour de Pedal

11.05.-

12,05.2012 Horne 4H. Døgnfluen
12.05.2012 Horne Havekreds. Besøg på Herborg Planteskole
15.05.2012 Home Havekreds. Havebesøg iØlgod
16.05.2012 TourdePedal
18.05,2012 Forårsfest på Horne Kro

19.05.2012 Home Havekreds. Plantebytning i Horne

23.05,2012 Tour de Pedal

30.05.2012 Tour de Pedal
juni 02.06.2012 Hornelunds Venner. Åbent hus Hornelund

03.06.2012 Spejderne.Loppemarked
03,06.-
10.06.2012 Sportsuge
15.06.2012 Børnehaven Regnbuen. Arbejdsdag
16.06.2012 Home 4H. Udflugt på skinnecykler
19.06.2012 Home Pensionistforening. Heldagsudflugt

juli 01.07.2012 Spejdeme.Loppemarted
21.07.-

29.07.2012 Spejdernessommerlejr
uge 31 Horne 4H. Madskole

aug. 05.08.2012 Spejderne.Loppemarked
07.08.2012 Horne Havekreds. Havebesøg i Ølgod

18.08.2012 Torvedag
31.08.2012 Dagli'Brugsen, Grlll-arrangement

sept. 02.09.2012 Spejderne.Loppemarked' 07.09.-
08,09.2012 4H skuet i Varde
08.09.-
09.09,2012 HorneAdventure.Kanotur
22.09.2012 Høstfest

okt. 05.10.2012 Horne 4H. Årsmøde
07.10.2012 Spejderne.Loppemarked

nov. 04.11.2012 Spejderne,Loppemarked
24.11.2012 Home 4H. Julemarked
24.11.2012 Horne Havekreds, Julehyggei Hornehallen

dec. 02.12.2012 Spejdeme. Loppemarked
16.12.2012 Juleoptog
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fisttrp-Bounum
SI{EDE- og MASKINFOBBETNING A^

Aut. WS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
T!f.7s 26 0l ss

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Horne
Tlf. 75260163 - biltlf. 2L226801120330163

effi g.ora;w-E t*tlauæt/uld,
JOHX EORG HANSEI{
HOf,llE.6t0o vaRDE . TLF:7526(Xl9:l

SKO. QAMETø'. HTRREIø'

v/Lisbeth $ig . øgoÅ/ei 33 . l-lo,rne. 6800 Vode

AFETERIA
Horne

'@#-::råts 
Park

' 'u*
Mødelokaler op til ca. 100 Pers.

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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