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NY UDDELER I DAGLI'BRUGSEN HORNE

Mit navn er Martin Ørts Hansen og jeg

påbegynder jobbet som uddeler i

Dagli'Brugsen Horne den 1. maj 2010.

Til at starte med viljeg gerne præsentere

mig selv og fortælle lidt om hvilke forud-

sætninger jeg har for at bestride jobbet.

Jeg er 26 år og bor i øjeblikket i Sdr.

Omme. Her har jeg været souschef i

Super Brugsen i byen siden 2008. Tidlige-

re har jeg været souschef i Super Brug-

sen Hammerum.

Min kæreste og jeg glæder os meget til at

skulle være forældre for første gang i

slutningen af april.

Hvorvidt vi vælger at flyfte til Horne ligger

stadig på tegnebrættet, men jeg er meget opsat på at engagere mig i lokalsamfundet

uanset bopæ|.

lndtil videre har jeg forhørt mig lidt om, hvorvidt der er plads på et fodboldhold i Horne og

glæder mig allerede til at kunne snøre støvlerne.

Jeg glæder mig meget til at møde jer alle hver især, så kom endelig ind og hils på mig i

Dagli'Brugsen' 
Med venlig hilsen Martin Ørts Hansen

Læs i detts nummeraf Homepoobn bl.r.:
Konfirmandlisbn
Tillykke til Hanrn og Jdrn
Fonslag om hundeskov
Debat
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GENERALFORSAMLING /An
tFAMILIE Oc FRtTtD, HORNE w

Torsdag den 22. april 2010 kl. i9.30 iskotekøkkenet, Home Skole.

Dagsorden ifølge vedhgteme:
1. Valg af didgent, stemmetællere og skriftfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forhandling af bestyrelsens beretning.
4. Frcmlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst abluttede regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Valg af besgrelsesmedlemmer og suppleant.
8, Valg af revisor,
9. Aftenskolens regnskab.

Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på genenalforsamlingen bedes indsendt inden den ls.
apriltilformand Mona Bonde Petersson, Kænsangervej43, 6800 varde (evt. på mail
monabondenielsen@hotmail.com)

KROKET

Nu da foråret er på vej efter en lang - lang vinter,

begynder kroket sæsonen igen

NYE SOM GAMLE SPILLERE MøDES
LøRDAG DEN 24. APRIL KL 9.30 VED KROKETBANEN

Medbring Kafie og kop, så gir vi kage
Derefier spiller vi kroket til middag

Nye spillere har tre måneders gratis prøvetid

Der er træning mandag og tonsdag trakl,14 -17

0g i sommertiden onsdag aften eller efter spillelyst

VEL MøDT

med venlig hilsen kroketudvalgeUKaren Linding

mw
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.#Jor==
til årets TOur de Pedal

- hUsk det er for ALLE
stoRe og små!

Vicykler alle onsDage i maj

klokken nittEn fra P-pladsen ved stadion

Der er mange Præmier undervejs
Det gældEer 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 - startkort kan købes fra kl. 18.45,
Mød op sammen med dine bøm og tag dine naboer og bekendte med, så vi kan blive
rigtig mange cyklister i år. Medbilng geme frugt og vand.

Vi cykler følgende onsdage:
5, maj - Vi besøger Henriette & Hejse Nielsens kalvestald - Henriefte laver konkunen-

ce for bømene
12. mal'Rundvisning på Thorstrup skole
19. maJ- Vi besøger Keld Jochumsens bigård
26. mal - Vi slutter af med hygge i Vikingelunden

Den fælles afslutning på årets Tour de Pedalfor hele kommunen foregår som altid ved
Mejls Frlskole søndag den 30. maJ. Mere herom senere.

TOUR DE PEDAL- udvalget:
lnger Lindblad, Hanne Burkarl, Linda Møller, Else Jochumsen

l^rlI Eletpanken 24 r EB4CI Okebøt.
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CYKELKLUBBEN TAHEJDI- EN CYKELKLUB KUN FOR ]ryIN.
DER

- og for kvinder i alle aldre!

Det er ingen "lukket klub", Vi tager geme imod nye medlemmer.

Klubben har sine egne vedtægter, og der betales et årligt kontingent,

Hvis du er interesseret, så er du velkommen til at henvende dig til Hanne Haaning på

mail: hannehaaninqhoFe@hotmail.com eller til Else Jochumsen på mail: iochum-

sen@os,dk
Du kan også bare spørge os eller en anden fra klubben eller møde op for enden af
Habrehøjvei kl. 19 en tirsdag, en torsdag eller en søndag - det er nemlig klubbens cy-

kelaftener

LøBETRÆF FOR ALLE @

Vi har længe snakket om at starte fællesløb op i Home. Så da vi blev spurgt, om vi ville

planlægge et løb til Sporstsugen, tænkte vi, at nu er tiden inde til at prøve ideen af.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke endeligt besluttet, hvordan det kommer til at foregå,

men tanken er, at vi starter op:

TIRSDAG DEN 2O'4 KL. 18.30 VED HORNE SKOLE

Vi regner med at tilbyde 3 forskellige distancer: F.eks. 3, 5 og I km. Vi vil geme appelle-

re til alle - bøm ifølge med voksne, unge, ældre, mænd og kvinder,

Tanken er, at vi skal motionere og have det godt med det. Derfor behøver man ikke

nødvendigvis at løbe, man kan også "powerwalke' (gå i naskt tempo) eller evt. gå stav-
gang på ruteme.
Der vil være træning hver tirsdag indtil Sportsugen, hvorefter vi vil vudere, om der er
basis for at fortsætte,
Vi håber på stor opbakning. Så mød op tirsdag den 20/4 kl. 18.30

iportslige hilsner fra

Bente Dinesen, 7526 0503 - Britt Kristensen, 2338 1946

Karin Møller Nielsen 7526 0555 12691 4716

4H PROGRAM 2O1O

6. maj...2. besøg.
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HORNE CYKELFORRETNING ER UNDER AFVIKLING 2(l1()

Der er lidt reservedele tilbage.
1 ny Winther Cykel med hjælpermotor

{ der en der mangler en cykel med Motor, så kom og prøv den.
Med hilsen
Horne Cykelforretning
Sv. Aage Østerberg
Telefon 7526 0102

DAGLI'BRUGSEN HORNE

Dagli'Brugsen Home har ansat ny uddeler, som starter i jobbet pr, 1. maj 2010. Valget
faldt på den 26-årige Martin Ørts Hansen fra Sdr. Omme.
Tag godt imod Brugsens nye mand.

I forbindelse med den forestående konfirmation kan der lige som de foregående år be.
stilles langstilkede røde roser i Brugsen. Bestilles senest den 26,april til afhentning den
1. eller 2. maj.

BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN

Mange har udtrykt ønske om at kunne booke grill-hyften i Vikingelunden, og det vil vi så
gøre et fonsøg med i år' MEN det skal knaftigt undenstreges, at ingen skal udelukkes fra
at bruge området, selv om nogen har skrevet sig op til at affrolde et anangement. Det
kan give andre mulighed for at vælge et andet tidspunkt til deres anangement - lkke
tvinqe dem!
Der vil i løbet af foråret blive hængt et lille glasskab op i grill-hytten med kalenderblade
over sommermånedeme, og på disse kan man skrive sine anangementer (skriv navn og
antal deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig om andre har planlagt anangementer på
samme datoer.
Vi håber, at dette vil være en brugbar løsning.

Home Sogneforcning

øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2O1O

Tlrsdag den 27. april: Tur til Hjoftkær Maskinfabrik - mødetidspunkt kl, .l3.30

Der køres iegne biler, lngrid Sand Simonsen vilfortælle og vise rundt. Husk tilmelding,

3.-4. juni: 2.dages tur til København
Vi skal i Operaen med rundvisning og se en forestilling. Der er også besøg i

og på Christiania.
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SALG AF GAMMELT JERN

lndsamling af gammeltJern lørdag den 8. maj

Kontakt Hans Jepsen - 2498 9805 eller Jens Karlsen - 2384 9208

w
- 

Torvedagsudvalget

TORVEDAG

Lørdag den 21. august er der Torvedag i Horne

En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt spæiel chan-
ce for at gøre lidt reklame for Deres område og vi vil geme opfordre alle til at sætte De-
res egen særpriDg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra fesflig.

Vi vil I år geme opfordre bøm 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 bøm i form af en hoppeborg og elbiler
lngen Torvedag uden konkunencer, 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 tilflyttere og ikke
mindst for kommende borgere,

Vi mødes sædvanen trc 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 lyttes til
gademusikantemes skønne musik.

For en standplads kan du kontakte: Kinten Jeppesen -7526 02b7 eller
Hanne Haaning -2987 0441

inden den 2. august.

I starten af august kan der købeb torvedagsnøgter til nogle helt fantastiske præ.
mier.

Torvedagsudvalget.
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JHF'S SøLVNÅL TIL AKSEL HANSEN

roÆw
HTH ønsker Aksel Hansen tillykke
med Jydsk Håndbold Forbunds
fortjenstnål i sølv, som blev overrakt
af Jørn Topbjerg, formand for JHF 7.

Jørn Topbjerg, formand for JHF kreds 7
sagde bl.a, følgende:
'Det er en sfor glæde for mig på JHF's
vegne at være i Hornehailen med
baggrund i, at Home-Tistrup-Hodde
håndbold har indstillet dig til forbundets
fortjenstnål i sølv. Håndbolden har jo
været dit hjeftebam i over 30 år, hvor du
har været aktiv træner så af sige gennem
alle årene og primæft trænet bømehold

fra 8 års alderen til ynglinge, med en lille afstikker til seniordelen i en kort periode. Du er
en af de ildsiæle, som er en nødvendighed for at håndbolden og foreningen kan fungere
ihverdagen - en indsafs som overhovedet ikke kan gøres op ikroner og ører, men som
er uvurderlig for både forening og forbund. Du har i stor grad foftjent denne
udmærkelse.'

Aksel skal i næste sæson træne HTH's Serie 1 damer, som forblev i serie 1,

UDLEJNING AF KANOER r\l/ariit
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 kanoeme er der sidde-
plads til 3 pens. Det koster 100 kr. pr dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.

For nærmere information og bestilling kontakt Anna Bertelsen tlf. 75 26 03 90.

Spejderne/ Kathrine

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -Ttf.75 24 4F-33
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SPORTSUGE 2O1() fr
så er vi her med et fremragende program. Der er mange spændende tiltag i år, som!r'
barc må opleves, så slå vejen forbi stadion, det bliver kanon.
Her er et kort program for 2010.

Søndag6/6: Gadefodbold.
Raffeltunering.

Mandag 7/6: dage- kagekonkunence. Der er stadig mange ledige pladser, så tilmeld
dig nu på mail:anita.t@live.dk
Det er frit for om man er 1 eller en gruppe, der bager kage. Alle kan del-
tage, både bøm og voksne.

TirsdagS/6: Genenationsdag.
Bømedag med masser af underholding.
Pokalkamp.

Onsdag9/6: Skomagertunering
Dysten.

Aftensmad kan købes på pladsen: Sparedbs, salat og flutes.
Torsdag 10/6: Gratis mad.

Kinesisk auktion mm,

Fredag 1116: Motion og bevægelse. Kom og rør dig sammen med andre, det bliver
hyleskægt:

Lørdag 126: Stor fest i teltet hvor "Califomia' spiller fa kl. 18.30 - 01,00, det bliver
simpelthen årets fest I Horne,
kom og vær med, få rørt latter muskleme og ta'en du kender med under
armen.

Søndag 13/6: Oprydning.

Derkommeret udvidet program med næste Homeposten, viglæderos tilat æ jer
Sportsugeudvalget

Mødelokaler op tit ca. 100 pers. v/U$efi $iS. øgoÅ/e| 33. l'lorne. 6800Vorde
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DET ER DA IMPONERENDE mw
Tillykke med de 65 Erling, det er jo ingen alder, selvom det er den alder man kalder for
folkepension istalderen.
Alt dette er ikke let at se, På dig Erling, for du er faktisk den mest aktive på træningsba-
nen, og har været det siden træningsstarten nytårsdag.
Du kan også godt give en henetackling, hvis der er ån der prøver på at snyde dig.
Du fortæller, at du begyndte at spille fodbold, da du var 8 år, Vi kan derudaf regne, at du
har startet din fodboldkaniere i 1953, og at du har spillet tumeringsfodbold i HIF i alt i b7
år. Det er bare imponerende, og bliver ikke let at overgå.
Ved din 60 års fødselsdag for 5 år siden var du den ældste aktive fodboldspiller i for-
eningens historie. Det har du nu selv tangeret med 5 år.
Du startede kanieren som centerfonrvard og var med på Homes serie 4 hold der i 1g68
blev jysk mester, du blev endda topscorer, hvor du scorede over halvdelen af de ca. 70
mål holdet scorede,
senere spillede du sweeper, og i tumeringsåret 1976 var du med til at spille Homes 2.
hold i serie 4 op i serie 3

Homes serie 4 hold havde den fomøjelse at ligge på 1. pladsen i ca. Z0 uger, og en
aften til træning kom denne bemærkning fra Erling. Vi skal til at spille med luffer på.
Hvorfor det?

10 , 
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Jo for det er koldt på toppen.
På oldboys holdet spillede du også sweeper, men nu gælder det venstre back pladsen
på vetenanholdet.

Du har altid været en fomøjelse at spille på hold sammen med. Du var, og er stadig en
kontanttype, og så erdu også go' i en 3. halvleg
Holdleder Gunnar Diflevsen gav udtryk for glæden ved at ha' Erling på
holdet, og at glæden godt måtte vare til Eding fyldte 70.
Erling blev i dagens anledning hædret af sine holdkammenater med en fodboldmand,
Også HlFs fodboldformand Henrik Jessen var på pletten, og hans lille bemærkning var.
Jeg var ikke engang født da Erling sammen med serie 4 holdet blev jysk mester i ig6g,
nu er jeg holdkammerat med Erling,
Henrik havde også en gave med til Erling, En fodboldtrøje med Erlings navn og numme-
reret med 65

Her fra Redaktionen ønsker vi også tillykke, og god vind fremover.
Redaktionen/Leif Sønderskov

vlNTERGET
KRÆMMERGADE 9. VARDE

TLF. iS ZZ 14 14

11

BTLLARD 
.ES

Nu hvor vejret er blevet bedre og græsset er begyndt at gro, er vi stoppet m&-lspille
billard for en kort periode. Sæsonen er forløbet planmæssigt uden de store forhindringer.
Nu står billardlokalet til en lille renovering med både borde og forhåbenilig også skabe.
Vores tre tumeringshold sluftede på følgende måde i tumeringen

VBU serien

1 Spiald 3 30 point

2. Horne 1 28 Point

Serie I kreds 2

I Billund 1 33 Point

7. Home 2 14 Point

Serie 2 kreds 3

1. Grindsted 4 36 Point

7. Horne 3 '12 Point

I

Vi sluttede sæsonen af med at samle alle turneringsspilleme, hvor vi spillede en skoma-
gertumering. Vinderen blev Finn Nielsen, Kasper linOvig blev nummerto og Michael
Albertsen blev nummer tre.

God sommer til alle, Michael Albertsen
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AFSLUTNING PA SÆSONEN I HORNE GYMNASTIKFORENING

Endnu en gang havde vi en helt fantastisk gymnastikopvisning lørdag den 20. marts i
Home Hallen. Rammeme er perfekte til en aften med et dejligt trofast publikum. Gymna-
steme glæder sig virkelig til denne aften, hvor de skal vise, hvad de har lært i gymna-

stiksalen i løbet af vinteren. Det er altid en fomøjelse at se bømene i rigtig mange kulør-
te t-shirts, skørter m.m, Efter at vore egne lokale hold havde været på gulvet, benyttede
vi lejligheden til at få alle vore instruktører på gulvet, så de kunne få deres gave og ve-
derlag. Lige inden jul fik instruktøreme en jakke, som bliver flittigt brugt både ude i sog-
net og i gymnastiksalen. Det er bl.a, den måde vi sæfter pris på det frivillige arbejde vore
instruktører yder. Derudover har de i år fået to udgaver af magasinet Gymnast og en lille
personlig gave. Heldigvis er der rigtig mange af vore instruktører, s6m vil fortsætte. Et
par stykker tager på eftenkole, men vi får også et par stykker hjem fra eftenskole. Endnu
en gang STOR TAK tilvore instruktører.

Ud over de spændstige mænd fra Tistrup, som har en gennemsnitsalder på lige godt 60
år, havde vi i år besøg af de unge piger fra Tistrup, Juniortræningsholdet fra Oksbøl og

igen af Power tumbleme fra Outrup, som formår at imponere alle med deres fantastisk
flotte spring. Mon ikke det bliver til medaljer ved de kommende Jyske Mesterskaber,
som de selv skalvære vært for.

Afslutningsvis vil vi også geme sige tak for samarbejdet med John på skolen, Thorkil og
Else Marie ihallen.
På gensyn til næste sæson. Hold øje med prognammet på hjemmesiden: www.horne-
varde.dk eller her i Home Posten.

HGF/Lene Jensen

HORNE PENSIONISTFORENING

Har afholdt generalforsamling den 15. februar, Mødt var ca. 20 personer.

Johanne, Anna og Hans Peder valgte at stoppe i bestyrelsen efter mange år,

Nyvalgt blev Ellen Damsgård, Kinsten As og Kirsten Jeppesen,

Flere ting blev drøftet under genenalfoaamlingen, så der er nok at gå i gang med for den

ny bestyrelse, som har konstitueret sig således:

Formand: Ellen Damsgård

Næstformand: Kinsten Ås Kristensen

Kasserer: Erik Sørensen

Sekretaer: Tove Thomsen

Kafiedame: Kinsten Jeppesen

Ny medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen!

Båstyrelsen har planlagt udflugt til Fyn den 14. juli med afgang fra Home kl, 8.30 - Pro-

gnam senere, men reserver dagen allerede nu

Bestyrålsen/Tove Thomsen
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GENERALFORSAMLING HGF 23. FEBRUAR 2(}1()

Formand Lene Jensens beretning fra februar 2009 - februar 2010

Endnu et år er fløjet af sted, og det er tid at se ikke alene tilbage men også fremad. Vi er
i den situation, at vi endnu formår at fastholde vore medlemmer på ca. 190. Vi må faktisk

konstatere, at det også er lykkedes at få nye medlemmer, som i mange år ikke har set
en gymnastiksal indvendig. Det er voksne, som igen har fået mod og lyst til at bruge en

timer til halvanden hver uge på lidt velvære for kroppen. Vi har i denne sæson de sam-

me hold som tidligere, dog har vi lavet et ekstra pigehold, så de er delt op i 3 alders-
grupper, så holdene ikke blev for store. Endnu er det ikke lykkedes at finde instruktører

til et springhold.
Sæson 2008/09 blev afsluttet med opvisning i hallen den 21. marts 2009, hvor gæste-

holdene var Brejninggaard Efterskole, juniortræningsholdet fra Oksbøl og de unge piger

og power tumbleme fna Outrup, Vores lokalopvisning er altid en fantastisk aften med et
stort og tofæt publikum. Vores gæstehold synes det er et rigtig dejligt sted at besøge.
lgen gik det nogenlunde smertefrit med at finde instruktører til indeværende sæson, og

allerede nu ved vi at rigtig mange af dem vil fortsætte til næste vinter, hvilket vi er meget.

glade for.

ViimirLiOer også med andre foreninger i løbet af åæt. Vi hjælper stadig med FED

LØRDAG, som en arbejdsgruppe under ldrætsforeningen står for. 
'

Tnaditionen tro tager vi også del i juletræsfesten i hallen inden jul, som vi anangerer,

sammen med ldrætsforcningen, Sogneforeningen og Spejdeme.

Høstf€sten er ændret således, at det er et udvalg bestående af 1 medlem fna hver af de

anangerende foreninger, der tilrettelægger.
Vi hai de to foregående år anangeret sangaften sammen med 5 andre foreninger og

gentagersuccesen den 7, marts 2010.
Tak til alle bestirelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år. Glæder mig til det

fortsatte samarbejde. Tak til Eva for de år du har ydet i foreningen.

Også en kæmpe TAK til alle vore ledere/hjælpeledere for alle de timer, de bruger i gym-

nastiksalen tilglæde for alle vore aktive medlemmer,

Som ablutning på sidste sæson var vi i Skjem, for at se Verdensholdeb opvisning og
efterfølgende få lidt godt at spise. Det er vigtigt at pleje vore ledere, I år har vi også givet

dem en jakke, som de flittigt bruger både i og uden for gymnastiksalen.

TAK til aktive, der trofast møder op til vore hold, TAK til John på skolen, Thorkil og Else
Marie ihallen.

-*Fc

Februar 2010/Lene Jensen

PRÆi'IEUU}IIST I HORNEHALLEN
\

April
Maj

Juni

5. og 19.

3.,17.o9 31.

14.
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AFTENSKOLENS AFSLUTNINGSAFTEN . 24. MARTS'O'O 
@

På opfordring viljeg fortælle om en vellykket aften som afslutning på vinterens aktivite-
ter.

En del af gospelholdet startede med at synge at par sange sammen med deres pianist,

Morten Schmidt. Derefter gav Morten et solonummer.
Næste hold på banen var en flot opvisning af "Vild med dans" holdet. Sang og dans
giver altid en opløftende stemning.

Derefter kunne jeg aflægge en kort årsberetning som bl,a, omhandlede det stigende
medlemstal. Vi er nu oppe på 223 deltagere på de forskellige hold. Vinteren 09-10 havde
udbud af 14 kurcer og 13 af dem blev flot besat. Derefter kunne jeg opremse den fanta-
stiske opbakning Home Aftenskole nyder fra kursister udefra. De kommer fra hele Varde
kommune lige fra Nr. Nebel - Ølgod - Nordenskov - Åne og til Oksbøl og selvfølgelig
de omkringliggende byer. Derudover var der deltagere fra Skjem, Grindsted, Esbjerg og
Kolding Kommune.

Så var det tid til en tiltrængt kaffepause med alskens lækker kage.

Efter pausen var der en fin orientering og fremlægning fra lærer og kursister fra resten af
vinterens udbudte hold. Kreativ - EDB - Lifteratur - Digitale fotos - Foto/kamera lære -

Blomsterbinding - Glas og Callenettic, Alle hold kunne desuden med smil på læben
fortælle om kageordning, dog med undtagelsen af Callenettic holdet @. Nye udbud af
kurser til næste sæson, patchwork og løb binding var også repræsenteret.
En konkunence blandt foto/kamera lære holdet blev afsløret denne aften, Professionelle
havde vurderet "mit bedste foto" og vinderen af et gavekort blev Anne Marie Hansen,

Home,

Så var det tid til aftenskolens helt særlige og fantastiske indsats. lnge Poulsen, Årre, har
undervist i knipling 20 år uafbrudt for afienskolen, Kæmpe klapl Hun fik blomster, gave
og en flaske vin og ordene: "Altid igodt humør, velforberedt, ihærdig, vedholden, vellidt,
tålmodig, dygtig til at lære fra sig og altid nye ideer fra både ind- og udland".
Vi har i aftenskolen dygtige og meget afholdte undervisere. Stor ros til dem.

Sluttelig takkede jeg for flot opbakning/samarbejde, både kursister, lærere, de fremmød-
te, alle hjælpere for at denne aften kunne afholdes samt Thortil og John.

På Home Aftenskoles vegne/Henriette @

PS: Billeder fra denne aften kan ses på www.horne-varde.dk under fritid og derefter
aftenskolen

14 STOT VORE ANilOilCøRER. T'E SIOTTER OS



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Vi vil geme sige 1000 tak for den overvældende opmærksomhed, vi fik ved vores 10'års
jubilæum, Det kom.helt bag på os at 325 mennesker mødte op, og vi var da lige ved at
gå lidt i panik over, om der nu også ville værc mad nok, for helt så mange gæster havde
vi ikke rcgnet med, der ville komme. Men det gik da lige, selvom udvalget blev lidt min-
dre som dagen skred frem, men mad og drikke det var der da.

Tak for vin, chokolade og alle de andre skønne gaver vi modtog. En særlig tak for de tre
nye toilelbrætte, nu var der alligevel nogen der ikke gad se på de or.ange vi havde mere!!
Blomsteme gav jo løsningen på, hvad vi skulle stille i vores vindueskarme efter renove-,
ringen, så nu står de fleste af blomsteme og pynter i salen, Og tak til dig Erling, du er
altid god til at komme med et festligt indslag, så tak for sangen.
Men som sagt så mange tak, det var dejligt at æ folk i alle aldre fra alle hjømer af sog-

.net komme og fejre dagen med os, Det varmer med så stor en opbakning og selvfølgelig
en meget stor tak til jer, der ikke kunne være der på dagen, men havde sendt os en
hilsen.

Med venlig hilsen Kirsten, Kurt, Ryan og Natalie/Home Kro

PROGRAM 2(l1(} - HORNE HAVEKREDS

Lørdag den 1. mal kl. 9.00 - 12.00

Fællesanangement for samtlige kredse i Ves$ylland Afdeling.

Plantemarked I og omkrlng Pagoden på torvet I Ølgod.
På utallige opfordringer genoptager vi plantemarkedet i Ølgod.
På plantemarkedet vil der være et stort udvalg af planter til haven. Alle medlemmer og
ikke-medlemmer er velkommen til at sælge og købe planter. Så kom og gør en god

handel. Husk det skal være sunde planter og frifor skadedyr.
Der kan købes kaffe og brød. Du kan møde andre mennesker, der har samme intercsse
for haver som dig selv og samtidig få gode råd og tips.
Yderligere infomation: Lisbeth Broholm, tlf. 7529 8700 el. mail, lisbethbroholm@mail.dk

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup ; llf.74 37 69 30 ' sydbank.dk
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DEN ER GOD NOK, HORNE ADVENTURE HAR GÆKKET DIG.. @

Vi har inden udgivelsen af dette nummer, afleveret gækkebreve i tilfældige postkasser.
Vi håber, at dette har givet anledning til at hjemecelleme har roteret en ekstra gang og
at I derved har skænket Home Adventure en tanke. Der er selvfølgelig udleveret på-
skeæg til de der gættede gækkeriet.

I dette nummer af Homeposten, vil vi geme fortælle lidt om, hvad der er sket i Home
Adventurc det sidste år,

I maj måned 2009, inviterede vi de unge (13 - 18-årige) i Vikingelunden, hvor vi fik en
snak om, hvad de kunne tænke sig med Home Adventure - og der kom MANGE ideer.
Dette har resulteret i, at vi allerede har haft flere anangementer. Vi startede i august
med en kanotur fra Karlsgårde til Janderup og efterfølgende ovematning i Karlsgårde.
I november var vi i Esbjerg for at klatle, en spændende og for de fleste en dag, hvor der
blev ovenskredet grænser.

I foråret har vi haft håraftener, hvor Lisbeth stig/ Saxofoni, har givet tips og ideer til
smart og lækkert hår. Derudover har vi været en tur i skøjtehal sammen med Home 4H.
Den 15. maj 2010 tager vi til outrup og spiller golf, og i efteråret 2010 har vi anangeret
et dykkeranangement, hvor vi alle får prøvedyk, og generel information om dykning.

Der har indtil videre været stor opbakning til anangementeme, men også opbakning fra
Home Sogn, generelt.

Vi glæder os til at gå andet år, for Home Adventure i møde, og vil geme takke alle de
unge, og vi glæderos til flere fantastiske timer med jer.

- "Murstensløs" ungdomsklub
'de unge skal opleve spændende, lærerige og udfordrende aktiviteter
- med sit modeme design er Home Adventure et rigtigt godt og fleksibelt tilbud til de

unge
- tanken er, at de unge skal udvikle et stærkt netværk, ikke mindst gennem planlægnin-
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gen af aktiviteter som i videst mulig omfang overlades til de unge selv
- vi bag Home Adventure, skal ses som ressourcepersoner, der står på sidelinjen
- håbet er, at vi med vores initiativ er med til at "udvikle'den næste genenation af aktive

frivillige til at overtage og videreføre det store arbejde, der er så vigtigt for et lille sam-

fund som vores

Hej HA'ere
Så har vi fået stablet endnu et anangement på benene.

Denne gang er planen, at vi skal ud og spille golf.

Vimødes på Home Stadion lørdag den 15. majklokken 9:15, hvorvikørertilOutrup

Golftlub. Vi starter, klokken 10 med instrukser fra instruktørcn. Derefter bevæger vi os ud
på deres 9-huls bane.

Anangementet forventes at vare fire timer. Midtvejs under golfturen spiser vi vores med-

bragte madpakker. HA giver sodavand. Medbring fomufrigt tøj og fodtøj.

Prisen for hele anangementet vil være 200 kr.

Ved tilmelding meldes der om man kan bringe eller hente,

Du skal tilmelde dig til Frank 2384 9821 eller Michael 5124 04Sl
Tilmelding senest, søndag den 2, maf.

Anangementet er for alle fra 7. klasse (eller er fyldt 13) - 18 år,

Velmødt!@

Men husk uden kage duer heltene ikke,,. hvem melder sig?

Vi ses
HORNE ADVENTURE

Tak fordi vi måtte tage lidt af jeres tid, og husk vores aktiviteter kan også følges på,

hiemmesiden www. horne-varde.dk
Home Adventure
Dennls Pedersen, Conni Poulsen, Carsten Bøttcher, Anne Mette Jensen, Frank

Anne Marie Hansen
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SKøJTETUR TIL ESBJERGI

Fredag den 5, marts var vi med Home 4H i Esbjerg skøjtehal. I år var Home Adventure

også inviteret med.

Det er en rigtig dejlig aften som vi i familien ser frem til, næsten lige så rneget som vores

skifede. @
Vi var rigtig mange på isen i år. Og det er rigtig hyggeligt at møde byens borgere på

denne aktive måde.

Og man får ikke kun rørt benene, men helt klart også lattermuskleme.

Der er tid til kafie og kage midtvejs, når det bliver lidt for hårdt for de stive ben.

Vi vil helt klar anbefale andre at tage med denne aften, det koster 50 kr. hvis man ikke er
medlem af 4H. Og hvis man ikke selv har skøjter koster det 30 kr. at leje dem i skøjtehal-
len.

Så kig i Home posten til næste år omkring første fredag i marts, og meld jer til ved Jette
Poulsen. Det vil I ikke fortryde. @
Med venlig hilsen familien Hansen, Lundagervej

SVAR TIL INDLÆG FRA HORNE SOGNEFORENING I HORNE-
POSTEN MARTS 2O1():

Jeg sidder og undrer mig om Home Sogneforening er en brbudsforening, Det undrer
mig, at man i Sogneforeningen tillader sig at diktere at man ikke som hundeejer har lov
til at gå tur på Vikingestien med sin hund (er dette ikke offentlig omlåde??) Hvad bliver
det næste, bøm ej heller må være der, fordi de larmer og køre på cykfer der. Det falder
mig meget for brystet, da jeg har mange gode timer med min hund, når vi går langs stien
og kan nyde naturen i og omkring Home Jeg synes faktisk, at hundeejere i Home er
gode til at holde hunde i snor og til at samle deres efterladenskaber pp. Der vil altid være
nogen, der ikke kan finde ud af at rydde op efter deres hunde, men defte bør jo ikke
straffe alle hundeejere. Man tiltrækker helt sikkert ikke flere unge/nye borgere til Home
by ved at give dem en velkomstkurv med godter og forbud.
En henstilling til at hundeejere sørger for at samle hundenes efierladenskaber op er helt
på sin plads. .

Man burde måske hegne noget af vikingelunden ind og lave det til en "hundeskot',.hvor
hundene kunne boltre sig uden, at hundeejeme skulle have dårlig samvittighed over at
ens hund løber rundt.
Tror at man i Sogneforeningen skal passe på med at diktere/lovgive, hvad folk skal, da
dette vil gøre at folk melder sig ud af foreningen i trods, Vi skulle jo geme tiltrække flere
folk til Home samt Sogneforeningen
Håber at dette indlæg vil få Sogneforeningen til at ændre deres afgørelse om at hunde
ikke må færdes på Vikingestien.

Hilsen Søren Kristiansen
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ELEVER OG FORÆLDRE ER MEGET GLADE FOR

HORNE SKOTLE i

Varde Kommune har i januar og fe".bruar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

blandt forældre med bøm i skole, Undensøgelsen i Varde Kommune indgår i et pilotpro-

jekt igangsat af Regeringen og KL (Kommunens landsforening) med fokus på at afprøve

et koncept for såmmenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på tværs af kommuner.

Fire andre kommuner har i samme periode gennemført lignende undersøgelser.

Skoleme og skolefritidsordningeme i Varde Kommune har været med i denne tilfreds-

hedsundersøgelse, og på alle områder klarer Varde'Kommune sig bedst,

Det gæider iiær, når man spørger forældrene, men eleveme fra 6.-9. klasse er også

blevet spurgt.

Resultater for Horne Skole.
Håiui ra gar ind og nærlæser rapporten for Home Skole og Skolefritidsordningen (se

www.home-skole.dk) viser det, at forældrene og eleveme på skolen på de fleste stillede

spørgsmål har givet høj score, hvilket sidestilles med en høj tilfredshed blandt brugeme,
'og på de fleste områder ligger vi med højere score både i forhold til de andre skoler i

Varde Kommune og pilotkommuneme.

Samlet giver rapporten en indikation på, hvilke styrker vi har på Home skole samt mulige

forbedringsområder, hvilket kan anvendes i det fremtidige arbejde,

Når vi for Home Skole kigger på den pædagogiske indsats, undervisningen samt skole-

hjem samarbejdet ligger langt de fleste scorer over 4, Dettd er et flot resultat, hvilket

især skyldes skolens dygtige personalestab samt ledelse, De er medvirkende til, at ele-

veme får de faglige udfordringer og udvikler både de pensonlige som sæiale kompeten-

cer. Men tingene kan ikke lykkes på samme niveau, hvis ikke vi har alle de engagerede

elever, forældre og skolebestyrelsen, De har også en stor andel i, at HOme Skole er en

god skole at være på.

Mulige forbedringsområder for Horne Skole.

I rapporten kommer det også frem, at mulige forbedringsområder kan være skolens

fysiske Emmer og trafiksikkerheden mellem skolen og hjemmet. Det kommer dog ikke

he1 bag på os i Skolebestyrelsen, idet vi gennem de sidste 4 år bl.a. har arbejdet med

disse områder, og der er også foretaget nogle forbedringer, men vi vil fremover fortsat

have dette som indsabområde og forsøge atpåvirke i positiv retning, hvor det er muligt

En anden interessant observation er, at forældrene i "rapporten for almen klasse" scorer

skolens ffsiske rammer indendørs med 3,2 mod 6,-7. klasses elevemes score på 3,6 og

de ffsiskå rammer udendørs scores 3,7 mod 4,2. Så tilfredsheden er støne med disse

faciliteter hos de store elever end hos forældrcne.

Vi vil fra skolebestyrelsen opfordre til at gå ind på hjemmesiden og se disse flotte resul-

tater' 
skolebestyrelsen Home skole/Anette schmidt
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PRIMO DAI\IMARK A/S

, DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com

Horne Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8'.18

Dagli'Brugsen Horne; Hornelund 17, 6800 Varde 7526'0lM
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Kære Kurt Burkarl

Som svar på dit spørgsmål i HomePostens martsnummer vil vi geme slå fast med syv-
tommersøm, at Home Sogneforening er fuldstændig upolitisk. Tingene bliver blandet
sammen - mødet den 4. september om Homes udvikling var anangeret af Gunnar Dit-
levsen og venstre, men alle var velkommen, og der blev ikke nedsat noget lokalråd -
idåen blev blot forelagt. Home Sogneforening ville så anangere et Borgermøde for alle
soqnets beboere den 4. november, og her blev lokalrådet - Vision Home - så en reali-
tet, og her kunne du også have meldt dig som interesseret medlem, og din medvirken
var ikke uønsket, Hermed håber vi, at misfonståelseme er ude af verden.

Home Sogneforening

Kommentar til Kurt Burkarl's indlæg i sidste nummer af Horne
Posten
Faktuelle fejl i Kurt Burkarls indlæg
Jeg synes ikke, vi skal bekrige hinanden her i Home, men derimod prøve at skabe

sammenhold. Defte bærer Kurt Burkarls indlæg i sidste nummer af Home Posten be-

stemt ikke præg af.

Fønst viljeg rette nogle faktuelle fejl. Vi kontaktede ham som formand for Home ldræts-
park og spurgte, om han ville komme med indlæg som sådan på vort møde om Homes

udvikling den 4. september 2009.

Da der kort tid forinden blev valgt en ny formand for Horne ldrætspark, kontaktede jeg

Kurt igen og sagde, vi geme ville have den nye formand med i stedet for, men at han i
øvrigt var velkommen til mødet.

Det var altså ikke fordi han var blevet valgt for lokallisten, at han ikke skulle komme med

et indlæg, men fordi han ikke var formand for Home ldrætspark længere,

Vi forsøgte netop med dette møde at skabe sammenhold, idet vi syntes ldrætsparken,

Kroen, Brugsen ikke kørte godt sammen, ligesom vi syntes byen haltede lidt bagefter

med nye initiativer. Bl,a, kunne vi se, hvordan de i Tistrup ved hjælp af ildsjæle havde

E:tflåffill?JillåXåtå 
"nrr 

sosneroreninsen rit at indkatde tit er dorgermøde, såtedes

at det ikke blev et politisk forum, men et bredt favnende publikum der deltog.

Home Sogneforening indkaldte så til borgermøde den 4. november 2009, et godt besøgt

møde med 130 deltagere, Resultatet af dette møde blev det nye "Vision Home", se på

Homes hjemmeside www.hgme-varde.dk hvad de står for, På dette møde deltog Kurt i

øvrigt, så at han blev holdt udenfor er faktuelt forkert.

For uanset partitilhønsforhold mener jeg, vi skal stå sammen og ikke bekrige hinanden.

Jeg tror i øvdgt, der er mange - også venstrefolk, der gør en stor frivillig indsats i Home i

diverse foreninger. Jeg håber ikke, vi skal se i partibogen, nåi nogle frivillige melder sig.

Derfor vilieg blot lade det være op til læseren selv at bedømme, hvad det er Kurt Burkal

vil med sit indlæg, udover at profilere sig selv.
Gunnar Ditlevsen
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Legendemes tid

I marts nummeret af Home Posten forsøger Kurt Burkarl at skabe en historie om Ven-

stre, der på konspiratorisk vis forsøger at undgå hans medvirken til møder omkring Hor-

nes udvikling,

Hele historien hænges op på en kort notits om Venstres kampagne-start-møde, der stod

at l&se i JV den 7/9. På trods af at bl.a. formanden for Venstre Gert Lynge Christensen'
på mødet kraftigt pointercde, at det hverken var repft$entativt eller beslutningsdygtigt

om noget som helst, får man ganske rigtigt det indtryk af notitsen i JV, at der blev taget

beslutninger på mødet.

Her er det så at almindelig logik træder i kraft. For hvis det havde været tilfældet, ville

det jo ikke give mening at afholde et møde 2 måneder senere, anangeret af Sognefor-

eningen på dennes suveræne initiativ. Det møde deltog Kurt selv i og det var jo dår, man

besluttede og nedsatte styreguppen. Altså kunne det ikke være besluttet før!

Denned falder Kurt Burkarls dolkestødslegende, med sig selv i hovedrollen som den

uretfældigt forfulgte helt, til jorden med et brag. Den hænger simpelthen ikke sammen.

Jeg er pårsontigi ked af, at t<urt Burkarl på så $ndt grundlag har villet påstå at bl.a,

undertegnede skulle forsøge at holde navngivne borgere uden for indflydelse. Det er i

lodret modstrid med alt, hvad jeg har kæmpet for hele mit liv.

Men endnu mere trist er den mistillid som Kurts indlæg sår, omkring ikke barc Venstre

men hele Homes forcningsliv. Vl er pine og død nødt til at have tillid til hinanden og til at

vi alle - uanset uenighedår i øvrigt - arbejder for et godt og levedygtigt lokalsamfund at

bo i,

Jeg synes vi skal arbejde for at fremtidig intem diskussion Home-borgere imellem kan

foregå på basis af fakta og gensidig tillid,

Håber dermed at sende legendeme tilbage til den fortid, hvor de hører hjemme,

Med venlig hilsen Stig Leerbeck

.l Alt tømlerarbejde
€. Døre / vinduer
* Køkkener

..i. Om- og fflbygning
:* Tqarbejde
* Lofte og gulve

Tlf. 2878 3432 .
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PRISOVERRÆKKELSE

Det smukke forårsvejr havde inviteret til prisoverrækkelse sammen med cykelsti bag-
mændene og GF forsikring, som i forbindelse med trafiksikkerheden uddeler priser til
iværksættelser af tnafiksikre foranstaltninger i Danmark, ved den ny cykelsti bro over
Homelund bæk,

Velkomst ved Christian Anneberg.
De mange, både bøm og voksne, som var mødt op ved prisovenækkelsen hørte sam-
stemmig fra taleme, først Jesper Sølund, formand for komiteen Rådet for sikker trafik,
derefter talte Morten Stig Christensen, direktør og generalsekretær i DHF, og prisover-
rækkeren Ame Petersen GF Sydvest, Alle gav de udtryk for deres beundring for bag-
mændenes arbejde, og her tænkes mest på Christian Anneberg, men også alle de andre
bidrag som var frivillige, og var med til al gøre cykelstien billig at fremStille, et ildsjæle
projekt som kunne danne skole for fremstilling af cykelstier rundt om i hele Danmark.,
men også til mange andre projekter som kun kan fremstilles med ildsjæ|, ildhu og frivillig
indsab.
Til slut takkede christian Anneberg og håndbolddrengene for prisen på 25.000 kr. som
går til belysning langs cykelstien.

Leif Sønderskov
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CYKELSTIEN - EN SUCCESHISTORIE

I JydskeVestkysten står: Christian Anneberg har stået i spidsen for projektet, som
lodsejere har afgivet jord gratis til, som Sdr. Malle Maskinstation har arbejdet bil.
ligt for, som mange frivillige har hjulpet med, og som Varde Kommune har betalt
halv pris for.
Jo mere kreative vi kunne være, jo flere penge blev der til ælve projektet, fortæller Chr.

Gram. Det betød, at der blev lidt penge, som efter Chr, Annebergs ide kunne bruges til

belysning langs stien. Der blev søgt tilskud hos en række fonde, og foreløbig har Varde

Kommune, Syd Energi, GF Forsikring samt lokale foreninger givet tilskud, så der nu er
opsat lamper i begge ender af cykelstien. Lampeme giver ekstra sikkerhed, og er samti-

dig de mest energivenlige i Varde Kommune,

Syd Energi gav kableme, GF Forsikring gav en del af årets trafikpris, i alt 25.000 kr.

(omtalt andetsteds), Home sogneforening 10.000 kr., Tistrup-Hodde Gymnastik og Ung-

domsforenig 10.000 Kr. og Home Gymnastikforening 5.000 kr. Det dækker dog ikke alle

opsatte lamper, så der er brug for flere bidrag.

Chr. Gram fortæller videre, at i indeværende år vil etablering af cykelstien langs Gunde-

rupvejtil Hovedvejen blive påbegyndt efter samme princip, til halv pris og med fiivilligt
arbejde, Han håber, at mange vil være villige til at hjælpe, så succesen kan gentages.

Som det netop er blevet sagt ved ldrætsparkens generalforsamling: De som tager sa-
gen I egen hånd, det er dem der vil eksistere om 10 år.

0g så er der for øvrigt ros til Teamledel Anja Bæt fra Varde Kommune.
Red./Kurt

HAR DU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING?

Hvis ikke vil vi hermed opfordre dig til at gøre det! Dit medlemskab vil støtte og

styrke alle de opgaver og tiltag, som Horne Sogneforening arbejder med - og du

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

Ailigt kontingent:
Husstand (par) 150 kr.

Husstand (enlig) 75 kr.

Du kan indbetale i Horne Andelskasse: Reg. Nr. 7725 - konto nr. 5003616

eller kontakte kasserer Lise Jeppesen på tlf, 7526 0266 eller mail liseooval-

le1@tiscali.dk

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sognl
Home Sogneforening
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Ån. er sJÆLDENT FLor JUBTUEUM

1, aprilfejrede Hanne og John Bor$ Hansen 50 års jubilæum på Horne Autoværksted.

Hanne og John overtog det næsten nye autoværkstedet 1. april 1960 efter Karen og
Peder Damgaard, Værkstedet var bygget i 1955 og stuehuset i 1958.

Benzinen kostede 64 øre pr. liter, og bileme skulle til service for hver 1500 kilometer. Så
mens Hanne havde travlt med at passe benzintanken og fylde benzin på bilerne, havde

nok at se til på værkstedet. Der har gennem årene været ansat mange svende og
lærlinge. På et tidspunkt var der ansat I medarbejdere,

I 2000 lukkede de benzintanken efter 40 år med benzinsalg.

I dag passer de selv fonetningen. Selv om John netop har fejret 75 års fødselsdag, er
han stadig en særdeles aktiv mekaniker og bilforhandler. Han har fulgt med tiden og
udviklingen og har investeret i den nyeste teknologi, hvor man kan aflæse diagnosen på

bilens tilstand på en computer,

I fritiden holder de sig i form med tennis, svømning samt gå- og løbeture i naturen. Jubi-
læet blev fejret ved et fint besøgt reception i Horne Hallen.

Tillykke med det flotte jubilæum. 
Red.

iAFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN

stof senest
lørdag den 15. maj

lørdag den 7, august

HORNEPOSTENS REDAKNON
Bifta Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, t|f.7522 0367, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landerrej69, Sækbæk,6800 Varde, tf.7526 0074

Leif Søndeskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, ilt.75260527
Kurt Vig Nielsen; Vestenæng-et S, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

Udgave

307

308

bladet udkommer senest
31. maj 

"

23. augusi

Gode selskabs/modclokdlcn I r'

Hyggelig krosttte og krohøve.

W lcverer også rygl ud af hqy|

iPåHorae Kro - er maden øltiil go'
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK
23. marts 2010

Dirigent Sigurd Møller

Referent Holger Schmidt.

Stemmetæller Berit Gram og Lene Jensen Hansen,

Fonnandsberetning. $øren Kristensen. Godkendt.
Årets gang: Thorkil Lindvig.

Fremlæggelse af regnskab: Anja Bertelsen. Godkendt.
Fremlæggelse af budget Søren Kristensen. Godkendt.

Spørgsmål og kommentarer til Regnskab/Budget:

Kurt Hansen synes ikke, sponser beløbet er særligt stor, og han vil godt vide, om alle er
blevet spurgt.

Der bliver svaret, at beløbet i 2010 er noget højre, og at vi stadig mangler at spørge

enkelte.

Jens Henning Gydesen foreslog at Else Marie blev provisions lønnet.

Keld Jokumsen synes, det er dårligt med et budget for cafeteriet, der er i minus.

Anne-Mette Jensen spørger til nye initiativer, og synes HIP skalvære mere synlig på

Torvedagen.

Valg til bestyrelse:
foÅUg:AnneMette Jensen-Stig Leerbeck - Søren Dahl- Niels Åge Kristensen - Chr.

Andensen - Chr. Gram - Martin Lund - Holger Schmidt.

Valgt til bes$relse:
Martin Lund - Chr. Andersen - Chr Gram - Holger Schmidt.

Suppleant Søren Dahl.

Valg af 2 revisorer:
Genvalg til Otto Heiselberg og Brian Hansen.

Forslag om ændring i vedtægter. Godkendt.

Eventuelt:

Debat om parkering ved støne anangementer. det er ikke nemt, at komme igennem

byen, når der holder biler på begge sider af vejen.

HIP skal være bedre til at sætte skilte op.

Brian viste skitse af halprojekt.
AnneMette Jensen spurgte, om der er et behov for spinning. Foreslog en undersøgelse,

for at finde ud af, hvor stort behovet er,

Kjeld Jokumsen mente, der yalbleyt 
informeret 

for dårlig om haludvidelse,
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

18.04.2010
25.04.2010
30.04.2010
02.05.2010
09.05.2010
13,05.2010
16.05.2010
23,05.2010
24.05,2010
30,05.2010

Kr. 10.30
lngen
lngen
Kt. 10,00
Kr.09.00
Kr. 10.30
Kr.09.00
Kr. 10.30
Kr, 09,00
Kr. 10.30

Bededag
KONFIRMATION

Kristi himmelfartsdag

Pinsedag
2, pinsedag

Sognepræst Finn Pedenen, Thonhupvej49, Sig

Gnaver Kristen Krog, Thonstrupvej 154, Home

Home Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

ilf. 7526 4055
ilf. 7526 0042
ilf. 7526 0085
flf. 7526 0078

KONFIRMANDER I HORNE KIRKE

SøNDAG 2. MAJ 2(}1() KL. 1O.(}(}

Allis Haahr Jensen, Ringkøbingvej 220, Hindsig

Anne Clemmensen, Porsevej5, Home

Cecilie Boyskov Sell, Hallumvej 10, Malle, Home

Majbritt Richardy Koch, Sønderkærvej 4, Lervad

Mia JuulStrømgård Hvid, Vr. Bjenemosevej 27, Home

Sinna Spicker Simonsen, Homelund 55, Home
Trine Lillebæk Jeppesen, Gl. Præstevej 93, Stundsig

Andens Lykke Graversen, Ølgodvej27, Stundsig

Cansten Bendiksen, Gades Vej 15, Varde

Jakob Rahbek Lauridsen, Vr. Bjenemosevej 23, Home

Marco KehletVarberg Mortensen, Kirkebakken 2, Home

Martin Karlsen, Aavej 13, Varde

Mathias Schrøter, Sdr. Mallevej 24, Home

Simon Hedegård Jessen, Mallevej 23, Home

Telegrammer kan afleveres dagen før konfirmationen - lødag 1. maj - i Home kirkes

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

- 12.15, Kirtens personale påtager sig intet ansvar.
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april 20.04.2010
22.04.2010
24.04.2010
01.05.2010
02,05.2010
02.05.2010
05.05.2010
08.0s.2010
12.05.2010

15.05.2010

19.05.2010

26.05.2010

30.05.2010
06.06.2010
23,06,2010
uge 23

uge 26

04.07,2010
14.07.2010
29.07.-

01.08,2010
01 .08.2010

21 .06,2010

05.09,2010
01.10.2010
03.10.2010
24.10.2010
07.11.2010
24.11.2010
03.12.2010
05.12.2010
19.12.2010
25.01.2011

AKTIVITETSKALENDER 201 ()

Løbetræf
Familie og Fritid. Generalforsamling
Kroket-sæsonen starter
Jubilæumsfest. Nr. Nebel Brugsforening
Konfinnation i Home Kirke

Spejdeme. Loppemarked
Tourde Pedal

Torvedagsudvalget. lndsamling af gl. jem
Tour de Pedal

Home Adventure. Golftur
Tour de Pedal

Tour de Pedal

Tour de Pedal. Afslutning
Spejdeme, Loppemarked
Sogneforeningen, Sankt Hans fest i Vikingelunden
Sportsfest
Fodboldskole
Spejdeme. Loppemarked
Home Pensionistforening. Udfl ugt

Vildbjeq Cup

Spejdeme. Loppemarked
Torvedag
Spejdeme. Loppemarked
4H. Arsmøde
Spejdeme, Loppemarked
Udstilling af modeltog. Home Hallen

Spejdeme. Loppemarked
Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lantemefest
4H. Julefrokost
Spejdeme. Loppemarked
Sogneforeningen. Juleoptog
Home Sogneforening. Generalforsamling

maJ

sept.
'okt.

Junr

juli

aug.

nov,

dec.

HIP ORIENTERER

Efter stormskaden er HlPs telt nu repareret og klar til udlejning. Det er et solidt party,telt
på 6 x 6 meter af god kvalitet.
Ptis 500 kr. - hjælp til opsætning mod mindrc vederlag. lndtjeningen går ubeskåret til
drift af ldrætsparten.
Henvendelse til Thorkild Llndvig, 20327352
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINFORRETNING A/S

Aut WS'inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOI)
Tlf. 75 26 0r 55

AUTORISERET

I(LOAK.
I

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

ew EON.NE
JOHX BORG HAXSEil
XORr'lE - Glm VAflDE - TLF: 76 æ dt gtl

DIN
T'JIATD

?4il["#Iffi

ww.malelutart.dk
bl. Præståvei og . Sig ' 68OO Varde'

nf. 75 29 43 92 . Bil 21 77 06 92

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

Telels 7t 26 02 30
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AAndelskassen
- sammen kon vi mere

SDA

Meget kan klares hjemme fra sofaen
- men vi vil også gerne se dig i Andelskassen

Andelskassens mange løsninger på eService-området gør dig i stand til at ordne
mange af de daglige bankforretninger selv - hvor og når det passer dig.

Med Webbank kan du for eksempel få overblik over dine konti, følge dine lån og
pensionsordninger, betale regninger uden gebyr og meget mere.

Og med SMS-service kan du tjekke dine konti og eksempelvis valutakurser, når
du er på farten.

Kom ind i Andelskassen og hør mere om dine muligheder - og vores gode råd-
givning, der stadig sker ansigt til ansigt.

Horne Andelskasse . Krosvinget 4 . Horne . 6800 Varde . telefon 87 99 39 50


