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På billedet wenækker uddeler Henrik Andersen på vegne af OK Benzin en check

på 13.70S,91kr til Gert Jensen spnsorudvalget under Home lF'

HORNES UDVIKLING

Kom og giv dit bud på Homes fremtidige udvikling og kommende opgaver til byrådskan-

didat Stig [eerbeck
Fredag den 4. September kl. 19.00 på Horne Kro (Krohaven)

Oplæg ved:

Skoleinspektør Kjeld Mathiasen

Formanden HIP Kurt Burkarl

Murermester Svend Erik Pedersen

Debat.

Efter debatten hakterer Home Kro 1 gratis pølse fra grillen, ligesom der vil være musi-

kalsk underholdning.
Vi ses tilen hyggelig aften 

Gunnar Di.evsen
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HORNE ADVENTURE

FOR UNGE MELLEM 13 OG 13 ÅR

Lørdag den22. august kl. 10.00 mødes vi på Home Stadion. Vi kører til Starup og sej-

ler/går mod Karslgårde.

Vi ovematter ved Karlsgårde, i eget telt, sheltens eller bivuak.

Efter en hyggelig sejltur/gåtur ankommer vi til Karlsgårde, hvor der resten af eftermidda-

gen og aftenen vil være rig mulighed for socialt samvær.

be Oei har lyst går hjem til Home søndag formiddag, resten afhentes ved Karlsgårde kl.

10.00.

Tilmelding senest lørdag tilTorvedagen, på Horne Adventures stand, men meget

gerne inden til Anne Marie 2235 9265 eller 7526 0235.

Praktisk...
Aftensmad lørdag og morgenmad søndag sørger vi for.

Jeres telte + taske transporteres fra Home til Karlsgårde og hjem igen.

Pds, ca. 100 kr., betales ved tilmelding.

Medbring:
Madpakke til lørdag middag.

Service og kopper.

Sovepose, skiftetøj og varmt tøj.

Regntøj og telUpresenning og snor til bivuak

Toiletgrej
Ordentligt fodtøj

I er meget vetkomne til at ringe for nærmere information om Horne Adventure.

Dennis Pedersen iQ19 1614, Conni Poulsen 3070 9707, Frank Hansen 2384 9821'

Anne Marie Hansen 2235 9265, Carsten Bøttcher 4080 6270' Anne Mette Jensen

2299 1360.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup ' lll.74 37 69 30 ' sydbank.dk
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TORVEDAGEN PÅ HORNE KRO

Fortovsbaren åbner.
Vi rafler om prisen på øl og bitter fta kl. 9.00 til 11.00

Krostuens åbningstilbud

Lækker snackkurv. Kr. ...40r'

Grillen er tændt i krohaven, og der vil være mange lækre tilbud

Folk-Friends spiller ink musik. Kig ind - det skal opleves.
"Folk Friends mestrer alt fra stille irske ballader til rock, der rykker. Der
er sange at synge med på - og sange at lytte til. I den imponerende mu-
sikalske bagage er der masser af folkemusik fra lrland og Skotland - for
slet ikke at glemme folkemusikkens danske klassikere."

Happy Hour. strots 10,'

Heidi Ellegaard, nyuddannet bartender, lige hjemvendt fra Spanien vil
servere lækre drinks i baren.

Home Kro støfter ungdommen i Home,
Hver gang der sælges en genstand/sodavand til Torvedagen

gives der 1 kr. til Home Adventure.

Vises!- Kinsten og Kurt Hansen

dP
]@ilEKt,9.00

Kt. 10.00

Kt.12.00

Kt.13.00

Kr. 16.00

- 17.00

Kt.17.00
- 19.00

Tistrup OPffI(

Lundagervej 44. Horne . 6800 Varde
f,l-752602 35 . Mob.:23 84 98 21
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C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoPtiker

Storegade 23, 6862 TistruP

T1'..75291287

Åbningstidec man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag:lukket
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HORNE KRO STøTTER UNGDOMMEN

Home Adventure erfor unge mellem 13 og 18 år,

De unge er selv med til at skabe og anangere de forskellige anangementer.

Lørdag denp.august tager vi på sejUgå tur fra Starup til Karlsgårde, og derefter over-

nattervived lGrlsgårde sø, enten itelt, sheltere eller bivuak.

Mød Home Adve4ture på Torvedagen og hør meget mere om Home Adventure -
og nyd derefter lækker grillmad i krohaven.

VI ARBEJDER SAMMEN FOR HORNES FREMTID

Home Kro støtter ungdommen i Home,

Hver gang der sælges en genstand/sodavand til Torvedagen
gives der 1 kr. til Home Adventure.

Vi ses
HORNE KRO

Kirsten og Kurt Hansen

HORNEADVENTURE
Dennis Pedersen, Conni Poulsen, Frank Hansen, Anne Marie Hansen, Carsten Bøttcher, Anne

Mette Jensen

IDRÆT OM DAGEN

Ny sæson starter

Onsdag den 30. september kl. 9 - 11 i Horne hallen

Vivilgeme være mange, så kom og vær med, tag geme et par naboer med.

Der er ingen aldengrænse, hverken op eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på

egne betingelser. Tilbudene er mange, man kan frit vælge mellem badminton, bordten-

nis, billard, bob, shorttennis, stavgang eller gymnastik. Som noget nyt startede vi sidste

år med indendøns kroket, - kom og prøv det, - måske kan du få lyst til at prøve kræfter

med udendørs kroket.

Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madsen. Gymnastikken er fra kl.

9 - 9.45.

Pds pr. gang: 20 kr.

Kaffe: 15 kr.

Vel mødt - Thomas, lngrid og Herdis'

6
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Gymnastiksæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39 (21. '24. september)

Alle hold træner i gymnastiksalen.

På nuværende tidspunkt mangler vi en voksen instruktør til de små piger i aldercn

bømehaveklasse til og med 2. klasse, så skulle der blandt vore læserc være en, der er
interesseret eller kender en I kan henvise, så hørcr vi geme fra jer. Træningstidspunkt er

ikke fasilagt.

Vi vil rigtig geme prøve at have gang i et blandet spdnghold igen, men vi mangler en

voksen, som har lyst til at prøve kræfier med det. Vi har en ung hjælper.

I september udgaven vil der komme en merc udførlig beskrivelse af holdene og de en-

delige tidspunkter.
Vi forbætter stort set med de samme hold som sidste sæson, dog prøver vi at dele pi-

geme op i3 aldersgrupper. Nemlig bømehavekl. til 2. kl., 3. og 4. kl. sammen og endelig

5. kl. og opefter.
ttenenåObt om mandagen er for alle aldre. Så kære mænd kom ud af busken og mød

op mandag den 21. september.

Generelt for alle hold gælder, at man kan prøve at være med de første 3 uger, derfor er
det vigtig at møde op eller give besked om, at man evt. kommer senere, så vi er sikre
på, at der er nok til de enkelte hold.

Eventuelle spørgsmål vedr. gymnastikken kan rettes tilformand Lene Jensen på
Mail: len+brianhansen@mail.tele.dk eller tlf. 4025 497'l

Mandag Tlrcdao Onsdaq Torcdao
kl. 18.30 - 19.s0
Motionsdamer
r/opvisning
Jefte & Kirsten

Kt. 17.00 - 18.00
Forældre/bam
Anita & Susanne

Kl. 16.30 - 17.30

Drenge
Jacob & Dorthe

kr. 16.30 - 17.30
Loppeme (4-5 år)
Jette, Marinus,
Malene, Alice &
Tdne J.

Kr. 20 00-21.00
Motionsmænd
n/opvisning
Madnus & Jetb

Små piger
Bhkt. - 2. kl.
Mgl. en voksen
instuktør. Har
hiæloere.

Kt. 18.00 - 19.00
Piger 3.- 4.k1,

Charlotte S. m.fl.

Kt. 18.15 - 19.45
Piger 5. kl. og opef-
ter
Trine G. & Kahine

Kl. 19.00 - 20.30
Funktionel træning
Anette & Tina

Kr. 19.15 -20.30

Puls & Power
Tina, Kadn & Heidi

På gensyn I gymnastlksalen i uge 39.
HGF/Lene Jensen
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Hold/Argang Tidspunkt Sted Start

Mikro/Minimini U8 Tirsdag 15.30-16.30

Nina Gejlog Nanna Seested

Horne uge
34

Mikro /MiniminiUS Tirsdag 16.15-17.15

Betina Anthonsen, Mia Bechsgaard

og Janni Clausager

Tistrup uge
34

Mini piger U10 og Mini

drenge U10

Torsdag 16.3G18.00

Ole Nim, Agner Knudsen og Tessa

Burgdorf

Tistrup uge
34

Småpiger U12, 1996/97

Piger U 14, 1994195

Tirsdag 16.30-18.00

Torsdag 18.00-19.00

Rikke Harder og Sarah Nielsen

Marianne Alnor

Home
Tistrup

uge
34

Smådrenge U12 Onsdag 19.0G20.30

Fredag 15.00-16.00

Aksel Hansen oq Ghristian Anneberg

Horne
Tistrup

uge
33

Drenge U14
1994/95

Onsdag 16.00-17.30

Fredag 16.00-17.15

Gitte Pallesen, KasPer Lindvig og

Morten Mortensen

Horne
Tistrup

uge
33

Serie 1 og Serie 3

Damer

Tirsdag 19.30-21.00

Torsdag 20.30-22.00

Jan Hansen og Steffen Plauborg

Horne
Tistrup

uge
33

Team Nord: U 16 Piger
Team Nord U18 piger

Tirsdag 19,30- 20.45

Torsdag 17.45-19.45

Tirsdag 18.00-19.30
Torsdao 18.30.19.45

Ølgod
Ansager
Horne
Ølood

uge
33
uge
33

Team Nord U16 drenge og

Team Nord U18 drenge

Tirsdag 19.15-20.45
Torsdao 19.00-20.30

Ansager
Tistruo

uge
33

TRÆNINGSTIDER 2009,2010 ..t$, 6.f
HANDBOLD HORNE-TISTRUP-HODDE Æ W

l^I TØMFIER
Østpanken ?4. 6840 C)ksbøl
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Dag
Fre
Tir
Fre
lør
Lør
Ur
LøT

Kampprogram Horne IF
Serie 3 Herrer

Dato Kl.
14-08-2009 19:00
25-08-2009 18:30
1r-09-2009 18:00
19-09-2009 15:00
03-10-2009 15:00
17-LO-2OO9 15:00
24-10-2009 14:00

Udehold
Sædding/Guldager IF
Alslev B
Næsbjerg RUI
Tarp B
Lunde B
SpangsbJerg IF
Sigfi'horstrup IF

Udehold
Tistrup B
Vrøgum ldræt og Motion
Oksbøl B

Nymindegab IK Vest
HSV IF

HJemmehold
Horne IF
Horne IF
Horne IF
Horne IF
Horne IF
Horne IF
Horne IF

Kampprogram Horne IF
Serie 6 Herrer ES
Dag Dato
søn 23-08-2009
Fre 04-09-2009
Lør 19-09-2009
Lør 03-10-2009
Lør 17-10-2009

Kl. Hjemmehold
19:00 Horne IF
18:30 Horne lF
13:00 Horne IF
13;00 Horne IF
13:00 Horne IF
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HORNE PENSIONISTFORENING

Nu nærmer tiden sig, hvor vi starter møderækken 2009-2010.

Mandag 14.9.2009 EigilHvid Olse"n, Kvong

Mandag 21.9.2009 Tove Larsen, Abenrå
Ældreproblematikken

Mandag 28.9.2009 Bente og Hans Ole Fisker

Tur til Japan

Mandag 5.10.2009 Dorte Schori, Varde
Byrådsarbejdet

Onsdag 14.10.2009 Preben Olesen, Outrup
(sammen med Sig)

Mandag 19.10.2009 PasgårdsTøiservice,Heming
Mandag 26.10.2009 Jørgen Enkebølle

Fna husmandsknøs til Efterskoleforstander

Mandag 2.11.2009 Olav Christensen
Rejse til Grønland

Mandag 9.11.2009 Dorte LaucamP
Oplæsning

Mandag 16.11.2009 llse og Jens P. Jørgensen

Den syngende slagter

Mandag 23.11.2009 Gunnå og enf nriss
Forhllerom Grønland

Mandag 30.11.2009 Hans Vesterager, Ølgod

Mandag 7.12.2009 Ema Vesteryåd
Læserop

Mandag 14.12.2009 Grethe Jensen, Ølgod

A[e møder starter kt. tr.r0Jpg''ff*Tllll8 ,,r,r.r*.,.
Mandagsmødeme fortsætter som sædvanlig frem til april. Forårspmgnammet vil komme i

december.
Bestyrelsen

NønEAll6 1 - 6870 Ølgod -TIl.75 24 U 33
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HøSTFEST

Høstfest i Home Hallen lørdag den 26. september 2009 fra kl. 18.30 - 01.00

Musikken leveres igen i år af Bl og 82.
Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den24. september tlf. 7526
0352.

Mad kan bestilles på

Home Kro tlf. 7526 0019 eller i

Hallens Cafeteria tlf. 7526 0352.

Mad og drikkevarer må geme medbringes - Husk selv at medbringe service og bestik.
Høstfestudvalget

Lyse sild - karrysalat
Tunroulade med rejer på salatbund

Tarteletter med hønsekød og asparges.

Oksefilet - glaseret festskinke
Kyllingebryst med strimler af peberfrugter
Tærter- krydder kartofler- hvide kartofler

Salat - melonsalat - brød.

Brie ost - danablue - pikant

Æble - og pæretærter- pandekager med is
Frugtlagkage - frisk frugt.

165 kr.

m.v.h. - Hallens Cafeteda tlf. 7526 0352

Sidste frist for bestilling mandag den 21. september

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

"u"*-T;#; tubben
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MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele menuen som tag-selv bord.

Sild, karrysalat, æ9, tomat, forskellig fisk,
Kyllingesalat med sprød bacon.

Svinekam med middelhavsgrønsager
Svinemørbrad med æbleringe og cognac

Kalkunruller med friske krydderier
Små bøffer med kartoffelmos og champion

forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt brød.

Fdsk frugt, hjemmelavet is, hvid chokolade mousse med jordbær

samt andre forskellige desserter.

2 retter 120 kr.

3 refter 150 kr.

Hilsen

Home Krc v/ Kirsten og Kurt Hansen.
Tlf, 7526 0019

Sldste frist for bestilling onsdag den 23. september

HIP ORIENTERER

ldræbparkens rundtur i sognet omkring økonomiske tilsagn til en udvidelse af hallen
med en multihal er nu stort set tilendebnagt. Resultatet er i underkanten al hvad vi i
ldræbparken havde.håbet.
Der er blevet givet tilsagn om kontant støfte på ca. 600.000 kr. En enkelt har derudover
oplyst at ville donere 1 mio, kr. til ldrætsparken.

Udover de kontante beløb, så der givet tilsagn om rigtig meget arbejdskraft.
Nu følger arbejdet med kontakt til byens og områdets erhvervsdrivende, Støtteforenin-
gen og fonde.
Resultatet gør, at projektet ikke bliver så omfangsrigt, som det oplæg, der er taget ud-
gangspunkt i.

Vi vil nu gå i gang med at undensøge, hvilke muligheder der er realistisk set i forhold til
de økonomiske midler.

ldræbparken takker for alle tilsagn om bidnag samt for de mange positive tilkendegivel-
ser omkring Home ldrætspark.

Bestyrelsen
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ORIENTERING FRA SKOLEBESTYRELSEN PÅ HORNE SKOLE

Som mange af jer sikkert allerede har hørt i TV syd eller læst i Jyske Vestkysten, blev
det den 2. juni 2009 en kendsgeming at:

7. klasserne bliver på fødeskolerne

Efter ca. 2 timers lang debat var det meget svært for os tilhørere at se, hvad resultatet af
abtemningen ville blive, og der udbrud stor jubel, da borgmester Gylling Haahr kunne
meddele at 14 stemte for flytning af 7. klasseme og 14 stemte imod flytning af 7. klas-
seme og 1 stemte blankt. Hermed faldt fonlaget om flgning af T.klasseme til overbyg-
ningsskoleme.
vi vil endnu en gang sige tak til alle jer forældre, elever og byens borgere, for at I har
taget aktiv del i debatten. Det er dejligt at se, at de argumenter, vi har bidraget med, har
været med til at flyfte holdninger hos flere politikere og vores sammenhold og synlighed
(de gule veste) har givet positivt resultat. Lad dette sammenhold komme til udtryk i man-
ge andre sammenhæng her i Home.

Der skulle også stemmes om følgende beslutninger:
- at ristrup skole bliver overbygningsskole for Home skole, når der etabte.

res busrute mellem Horne og Tistrup (tidligst i2010.11)
- at der etableres helhedsskole for 0. til 2. klasse på alle kommunens skoler

Begge beslutninger gik igennem med et flertal. Det vil for vores elever på Home skole
betyde, at når der er etableret en busrute mellem Horne og Tistrup skal de i 8. klasse
der.

ldet størstedelen af vores skolebestyrelsesmøder i dette skoleår har drejet sig om oven-
nævnte, glæder vi os meget i skolebestyrelsen til at kunne tage fat på de mange andrc
spændende ideer/tiltag, som vi har valgt at sætte fokus på i det kommende skoleår.
Her kan nævnes:

o Trivselspolitikken.
o Multibane
. Skolevejen
. Hjemmesiden
o Helhedsskole
o "Subko-skole"

Er der nogen som har gode ideerfinput til ovenstående, vil skolebestyrelsen meget geme
høre om dem.

På vegne af Skolebestyrelsen på Home Skole/Anette Schmidt.
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LEJEBOLIGER I HORNE

De 8 ældrebotiger på Rolighedsvej i Horne kan nu teies ud til alle.

Det er Boligselskabet Carolineparken, som har boligeme og Varde kommune, der har
visitedngsretten. Det er ændæt således, at ledige boliger kan lejes ud til alle, således

også til ældre, som ikke kan visiteres til en bolig, til familier med bøm og til par, og leje-

målet er ikke længere tidsbegrænset.

De ligger som rækkehuse og er sammenbygget 2 og 2. Boligeme er 62 m2, af lidt ældre

dato, men godt vedligeholdte og med nyere køkken.

Huslejen er ca. 3000 kr. pr. måned plus forbrug.

Til efteråret vil boligselskabet forsøgsvis bygge 2 af boligeme sammen til 1, som vil blive

omkring 120 m2. Hvis det viser sig at være en god løsning, vil flere boliger blive bygget

sammen til store boliger.

Ledige boliger lejes ud gennem Varde Boligadministnation, Tlf. 7695 1210. Man kan

også henvende sig direkte på kontoret Ortenvej 53, 6800 Varde.

STOR UDSTILLING AF MODELTOG I HORNEHALLEN

Mon ikke de fleste af os har leget med tog som bøm. For Klaus Balzarsen, Gunderupvej
58, er legen ikke blot forFat, den er blevet til en hobby.
Søndag den 18. oktober fra kl. 09 - 16 står han bag et stort anangement med udstil-
ling af modeltog i Homehallen. Hele 5 modelklubber sætter deres anlæg sammen til et
stort anlæg og vil køre med tog på ca.140 meter spor. Det hele i skala 1/87. Samtidig vil
der være køb - salg - bytte boder.
Klaus Balzensen fortæller, atde med stor succes har haft udstilling i Lynehallen de sidste
6 år, men at de har måttet flytte pga. pladsproblemer.

Hjemme på Gunderupvej har han opbygget et stort anlæg på 1. salen. Nogle af togene
har han selv byggetbp helt fna bunden. Bl.a. det gamle lyntog Sølvpilen, som der er lagt

1240 arbejdstimer i. Andre har han købt og efterfølgende gmbygget og installeret al
muligt teknisk udstyr i samt malet i de originale farver, så de er 10070 som de originale.
Der er installeret lys i både togene og signaleme samt i gadelysene i landskabet hvor
han er i gang med at bygge en nøjagtig kopi af Børsmose kirke. Når kopien er fterdig vil

der lyde orgelmusik fna kirken optaget i Bønmose.
Han serviærer også flere fonetningen juletog. Bl.a. holder Nielsens Planteskoles juletog

iremise på Gunderupvej.
Da der er en halleje der skal betales, vil der være en beskeden entre til udstillingen, bøm

under 12 år vil være gratis.

Der bliver noget at se på denne søndag i Homehallen. 
Red.
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I(ÆRE BORGERE I HORNE

Hermed vil vi lige oplyse, al43 o/o af alle husstande i Home Sogn har betalt
af Home Sogneforening pr.27.juli 2009. Et medlemskab koster 150 kr. for
(75 kr. hvis man bor alene).

Er du endnu ikke medlem af Home Sogneforening, kan du nå det endnu. Besøg vores
stand til Torvedagen den 15. august og bliv meldt ind.

Deltag også i konkunencen, der er ved vores stand til Torvedagen.

Home Sogneforening

HJÆLP.EREI
Huna, huna
Sogneforeningen har nu en liste med 10 pesoner, som vi kan kontakte, når der er brug

forhjælp.
Mange, mange tak for det.

Men hold jer endelig ikke tilbage, hvis I geme vil hjælpe, der er plads til flere på listen.

Henvend dig til:
Else Jochumsen - iocumsen@os.dk tlf. 75260414 eller
Kjeld Pedersen - stundsigqlskole@mail.dk tlf. 75260358.

Home Sogneforening

ÆBLELUNDEN

Ved Vikingelunden står der en sten med navn på, og det skal der også være ved Æble-

lunden. Bounum Maskinstation har foræret os en rigtig flot sten - tusind tak for det!
Denne sten er lige nu ude hos Bertel Sfrebøl, som vil indhugge navnet. Hvomår stenen

bliver sat op i Æblelunden vides ikke endnu.
Home Sogneforening

"ÆBLELUNDEN" reffelse

Rastedadsen er anl4[ af l'lome Harælaeds med rælvilje fia Grefie Guldager, Oksbø|,
som har s0rlb{ æblet}dren tl reigH for oftntigheden.
Tlsffnp Erhverw og Boryerhening hargirctto borde med bænke, Home Havekreds

et bord med bænk. To sæt erqivet af

€
medlemskab
en husstand

Ilorne l(ro Gotle sels knb s/mødelokalcr.

Hyggelig krostue og krohave.

W lcverer ogs& mad ud af huset

W ses hilvn Kircten & Kurt
Tn 75260019

På Horne Kro - er maden altid go' Efiail:
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AFKAST FRA FONDEN TIL FORSKøN.NELSE AF OMRÅDERNE I

HORNE

Vi har i år modtaget 3 ansøgninger om støtte til forskellige formå|. 2 af disse 3 ansøg-
ninger fik ikke hele beløbet de havde søgt om, da Fonden ikke giver så meget i afkast
længere. Her er en lille oversigt:

Ar Afkast kr.

2000 117.948.15

2001 118.840.10

2005 87.543J2

2006 72.163.39

2007 39.689.86

2008 46.906,21

2009 36.081.69

Vi håber, at dette viser, hvorfor vi ikke er så "rundhåndef

bl.a. bruges til at afdrage på vores lån til Naturlegepladsen
gef Krosvinget 6.

længere. Disse penge skal

i Vikingelunden og "Anlæg-

Home Sogneforening

fl*r.^^-
9. september kl. 1930-vinaften.
Ølgod havekæds.
Tidligere'Torræts Købmand" Hans Jørgen Jensen og "Super Spar Købmand' Ulrik Pe.
dersen. Der smages på fonskellige vine. Vi serveer pindemadder til vinsmagningen.
Entre ca. 50. kr.

13. september- Havens Dag.
Ølgod Havekreds.

Havekredsen kan bqsøges ved Friis Planteskole, der denne dag sikkert har gode tilbud.

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN

starter igen mandag den 17. august kl. 19.30

'Så er det igen blevet tid til at få et spil whist.

Spilledage i 2009/10:

August
September
Oktober
November
December

17. og 31.

14.o928..
12. og 26.

9, og 23.

7. o921.

Januar
Februar
Marts

April
Maj

Juni

1 1. og 25.

Log22.
8.o922,
5, og 19.

3.,17.09 31

14.
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Familie og Fritid, Horne

Programmet for sæsonen 2009-2010 er endnu ikke planlagt, men vi vir, så snart
anangementeme er på plads, annoncere ide følgende numre af Home posten.

Anangementeme annonceres også i Dagli'Brugsen og Home Hallen.
Husk at holde øje med tilmeldingsfrister.

Har du lyst til at blive medlem, kan du købe medlemskortet på Torvedagen. Kontingentet
er kun 50 kr. for hele husstanden.
Som medlem støtter du både foreningen og aftenskolen.

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Horne
Formand

Næstformand
Kasserer
Annoncer
Sekretær
Suppleant
Revisorer
Aftenskoleleder

Mona Bonde Petersson
Karen Maqrethe Harck
Merete Bonnen Jensen
Ruth Jensen
Mamse Pontoppidan
Anne Mette Jensen
Anne Grethe Forsom og Dorthe Nørgård Bejder

flf.76727765
flf. 7526 01 13

flf. 7526 0313
flf. 7526 0078
flf. 7526 0449

flf. 7526 0438Henriette Nielsen

2010

GENERALFORSAMLING

2009

22. apil

15. august TORVEDAG

HUSKVI ANNONCERER LøBENDE HER I HORNEPOSTEN
HOLD øJE MED TILMELDINGSFRISTER

uT'
ur
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PROGRAM 2OO9/10

Ja nu er sommeren ved at gå på hæld og vi skal i gang med vinterens sysler. Det har sin
charme det med at vi trækker os mere inden døre, kender lys, rykker sammen og fordp
ber os i vorcs "arbejde" enten hver for sig eller sammen.

Del ertid for Home Aftenskole at komme på banen !!!

Jeg håber.at jeg har fundet lidt til dig som du kunne få lyst til at gå i gang med. Måske

blev du ikke brdig med dit projekt sidst eller også vil du videre, ja eller noget helt nyt.

Der er mest de gode "gamle" hold, men også nyt har sneget sig ind.

Jeg er igen i år blevet spurgt fra Sig om jeg ville hjælpe dem med et par hold eller 3 i
vinter, Selvfølgelig viljeg det, hvilket betyder, at hvis I ikke kan deltage på Homeholdet

den pågældende dag, ja så står tilbuddet åben i Sig en anden ugedag. Dette gælder

selvfølgelig også de0 anden vej. Ligeledes får Sig også tilbuddet om at komme med på

"foto/kamena lære" kurset. Der bliver rift om pladseme - så meld jer straks !

Jeg håber at se såvel nye som gamle kursister. Det er altid rart når nye tilmelder sig de

trofaste kursistei, det giver en god kombination. Så kom blot og vær med.

Husk attage kaffe + evt. brød med. Uden mad og ddkke ............. @

Af hensyn til lærer oq kursets start bedes du tilmelde dis i qod tid.

Vel mødt
Home Aftenskole

v/ Henriette Nielsen

mobil: 31 95 42 69

Mail: hnhn@mail.tele.dk (brug geme denne frem for mobil)
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Gospel
v/Lydiah

Start tlrsdag den 18. august 19.30 - 21.30 Horne kirke
Dercfter hver tirsdag indtiljul. (Dog undtaget den 25. august).
Kom og vær med - kurset er for alle sangglade.

Kreativ
Start onsdag den 9. september kl: 19.00 - 21.45 Horne skole
Øvrige onsdage: Der arbejdes altid i ulige uger.
Kom til hyggeligt samvær og tag dit håndarbejde med. Du bestemmer selv, hvad du
laver, og måske kan du dele ud af din erfaring/kunnen til andrc, der kunne tænke sig at
lære dit håndværk, Hvis der er stemning for, at vi inviterer en lærer en aften, splejser vi
blotom denne.
Pris: 25 kr. (en gang for alle) så har du fi adgang alle gange. ( min. antal deltagere 8 )

Floatglas
v/Lena Mandal, Oksbøl
Aften kursus: onsdag den 16. september kl. 19.00 -21.45oksbøl husflid maks, 7
deltagere. Pris 205 kr.

Aften kursus: Onsdag den 28. oktober kl. 19.00 -21.45
Dertilkommeren matedalepris på ca.100 kr. pr. kg, som dækkerglas-farve-metaller-tråd
og brænding. Vi vil arbejde i floatglas, der i daglig tale kaldes vinduesglas. Der kan laves
fonskellige fade, figurcr samt ophæng.

Fotolkamera lære
v/Hans Peter, Lau Foto Varde Centret
Aften kursus: Mandag den 28. september kl. 19.00 -21,46 (vimødes v/Home brugs
kl, 18.10 og kørersamlettilVarde)
Denne aften skal vi lære, hvodan vi tager et godt billede - altså lidt fotolære og desuden
skal vi blive lidt klogere på alle de fagudtryk, der er for et kamera. Hvad betyder megapi-
xel- optisk zoom - ISO - HD - slot ?
Hvilket kamera skaljeg vælge til mit brug ?
Der vil denne aften desuden være et par gode tilbud !!

Tilmelding hurtigst muligt dog senest den 1. september og først til mølle princippet. (Be-
grænset antal deltagere)
Pris: 25 kr.

Callantics (oPTAGET)

Start tirsdag den 29. september ( Sig skole)
10 gange inden jul og 10 gange efter jul

Pris 800 kr.
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Blomsterbinding
v/Tdne Knudsen, Home
start onsdag den 30. september kl. 19.00 -21,4s Blomsterfeen i rarm
Øvrige datoer: Onsdag den 25. november og tirsdag den 23. marts
9 timer- 225kr. som betales første aften + evt. måterialer

EDB-begyndere
v/Leo Aa. Jessen, Home
Start torsdag den 1. oktober kl. 19.00 -21.15 Home skote
Øvrige torsdage: 8/10 - 22110 - 29t10 - st11 -12ti1 - 19111 - 26t11 - gt12 - 10112.
Der undervises på modeme computere med nye udgaver af windows og kontorpakken
offtce. Generel lT. Man er meqet velkgmFen til at taqe si.q eqen bæibare comouter
med.

750 kr. som betales første gang.

Litteratur
v/ Knud Jessen, Esbjerg
Starttirsdag den 6. oktober kl. 14.00 - 16.45 Horne hallen
Øvrige tinsdage:3111 - 1112 - 511 - 212 -A3
Vi mødes og snakker om en bog vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltageme.
Første bog er dog valgt.
Tilmeldinq senest 1. seotember af hensvn til bestillino af bøser.
18 timer-450kr. som betales første gang.

Digitale fotos
v/Leo Aa. Jessen, Home
Starttirsdag den 20. oktober kl. 19.00 -21.45 Horne skole
Øvrige tirsdage:27110 -3111 - 10111 - 17111

Vi overfører billeder fna fotoapparat til computer, beskærer billeder, fiemer røde øjne og

laver små sjove tirlg med fotobehandlingsprqrammer. Du er meqet velkommen til at
taqe din bæ$are computer med oq selvføloeliq oqså dit kamena.

15 timer - 375 kr, som betales første gang.

Digitale fotos
v/Låo Aa. Jessen, Home
Start onsdag den 21. oktober kl. 19.00 -21.45 Sig skole
Øvrige onsdage: 28/10 - 4111 - 11111 - 18111

Vi overfører billeder fra fotoappanat til computer, beskærer billeder, liemer røde øjne og
laver små sjove ting med fotobehandlingsprogrammer. Du er meoet velkommen til at
taqe din bærbare computer med oo selvfølqeliq oqså dit kamena.

15 timer- 375 kr. som betales første gang.
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Vild med dans
v/Estheiog Gjøde Carlsen, Herborg
Start søndag den 3. januar 2010 kl. 19.30 - 21.30 Horne skole
Der danses 8 søndage i træk dog med undtagelse af d. 1412.N

Der danses hvorfra de slap sidste år.

Pris 550 kr. pr. par som betales første gang

Knipling
v/lnge Poulsen, Ane
Start torsdag den 7. januar kl. { 5.00 - l7 ,45 og igen kl. 18.30 - 21 .15 Horne skole
Øvrige tonsdage:1411 -2111 -28;11 - 412- 1112-2512- 413 - 1113 - 1813

Kunset er både for begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag
sig. Kom og få inspination både med nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan
købes.

30 timer- 750 kr. som betales første gang

Knipling
v/lnge Poulsen, Ane
Start tirsdag den 23. marts kl. 9.00 - 1 1.45 Birgittegården, Sig
Derefter hver tirsdag i alt 8 gange

Kurset er både for begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag

sig. Kom og få inspination både med nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan

købes.

24 timer- 600 kr. som betales første gang.

Afslutning med udstilling og underholdning onsdag den 24 marts 2010

Alle kan deltage i kurseme
Af hensyn til lærer og kunsets start bedes du melde dig i god tid.

Husk deltagerbetaling den første aften
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PRÆSENTATION AF BYRÅDSKANDIDAT

Jeg hedder Stig Leerbeck. Jeg har boet på Ponsevej 18

i Home sammen med min familie siden 1992. Vi kom til

Jylland pga. job. Siden 1996 har jeg været selvstændig

indenfor EDB til gnafiske virksomheder. Foruden mig og

min kone Conny har vi 4 store bøm fra 15 til 21 år,

hvoraf de tre stadig bor hjemme. Sidst tilkommen er en
plejedatter som går på Home Skole i 1. klasse.

Lige før sommerferien fulgte jeg en opfodring til at
opstille som Homes kandidat for partiet Venstre til bp
rådsvalget til november. Min interesse herfor blev væk-

ket af skoledebaften og ikke mindst formen heraf.

Home går ikke ram forbi
7. klasses debatten var i mine øjne en uskøn opvisning i kunsten at kvæle demokrati i

ufuldstændig information. Det var formodenfligt utilsigtet. Man lod sig forblinde af et
komplet inelevant løsningsfonslag. Dermed tabtes fokus på det virkelige problem. For

der er et virkeligt problem. Bømetallet falder. Og Home skole går ikke ram forbi. Men at
flytte 7. klasse har aldrig været en løsning på det problem

At det kunne præsenteres som sådan er for mig en gåde. Langt inde i debatten troede
jeg at resultatet ville blive en klækkelig besparelse, som så kunne anvendes andre ste-

der. Det gav da lidt mening! Men ved nærmere eftensyn var end ikke økonomien i forsla-
get undensøgt, man havde ikke undersøgt kvaliteten af den kommende undervisning

endsige af den nuværende.

Demokratisk probtem

Når ting således sendes i høring uden at relevante fakta er afdækket og når fonslag

søges gennemtrumfet på baggrund af 'fomemmelsef og luftige antagelser, kobles de-

mokratiet ganske enkelt fta. Jeg ser det bl.a. som en opgave for et byrådsmedlem at
formidle mest mulig information om baggrunden for kommende forslag og vedtagelsertil

sit bagland.

Formidling begge veje
Det er også vigtigt at skabe en formidling den anden vej. Til det formål må der skabes

fora i lokalsamfundet med direkte kontakt til det lokale byrådsmedlem. Hvad enten det

skal ske gennem lokale fokusgrupper eller via allerede eksisterende bestyrelser og ud-

valg, så er dehne gensidige kommunikation en forudsætning for at borgeme uanset

forankring og politisk observans kan føle sig som en del af de løbende beslutningspro

cesser.

Jeg ved at det er høje må|. Men jeg håber at få bred opbakning til at forsøge at omsætte

mine intentioner i praksis.
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SANKT HANS 2(}(}9

Vi havde jo det bedste vejr, man kan ønske
sig til SanK Hans afren iår.
Thorfinn Thomsen på Ndr. Hindsigvej havde
kontaktet spejdeme om, at han havde en
vogn tyldt med træ fna gårdbranden, som
han ville levere til Sankt Hans bålet, og det
ville vijo geme have, og det siger vi tak for.
Svend Erik Pederser/ Home Mureme havde
tilbudt at stille en toiletuogn til rådighed gra-
tis, og det lød jo også dejligt, så det takker vi
også mange gange for.

20. juni mødtes vi så om formiddagen, hvor også Bjarke, Hans peter og Henning fra
spejdeme var mødt op, og så fik vi ellen stablet et bål op, men hvor var vi dog bare
sorle i hovedeme bagefter, da træet jo var "lidt brugf i forbindelse med den tidligere
gårdbrand, men absolut brugbart til Sankt Hans bå|.

Sankt Hans aften kl. 19 var grillen i sognehytten klar, og det var der ca. 40 store og
små, der benyttede sig af. Vi skulle selv medbringe service, mad og drikkevarer, og
nogen havde også selv borde og stole med. Anne Grete og Judith havde lavet pandeka-
gedej, og spejdeme havde sat båltønder op, hvorpå vi så for lå kroner kunne bage vore
egne meget velsmagende pandekager. Det var rigtig hyggeligt at sidde inde i sognehyt-
ten og uden for i solskinnet og spise sammen.
Omkring kl. 20 kom der flere unge og ældre borgere til.
Else og Jytte havde lavet den skønneste heks på kost, og kl. 20.30 tændte Bjarke bålet.
Søren Dahl var blevet bedt om at holde båltalen, og det gjorde han på allerbedste måde.
Han talte både om hekse og bålbrænding, om den sidste tids skoledebat, om udvidelsen
af Home Hallen og om samfundet i og omkring Home. Der var en hel del at tænke over
efter båltalen. Godt gået, Søren!
Ca. 150 var mødt op til bål og båltale, Vi synes selv, at det var en dejlig aften, og der
er plads til mange flere til Sankt Hans 20101

Anne Grete og Judith fta spejdeme og Else og Jytte fna sogneforeningen.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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SKYTTEFORENINGEN KLAR TIL EN NY SÆSON

Så er Tistrup Skytteforening klar til at starte den nye vintersæson påvores indendørsba-
ner under Hodde - Tistruphallen.
Vi kan tilbyde skydning med riffelog pistol cal:22, samt luftrifiel og luftpistol.
Din alder er uden betydning, alle kan være med, bøm, voksne, unge og ældre og så

kan bøm, forældre og bedsteforældre skyde samtidig, så det er en rigtig familiesport og
det er alddg for sent at begynde at skyde.
Alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i Skytteforeningen, det kræver kun at du
møder op, vi glæder os til at byde velkommen til gamle såvel som nye skyfter.

Vi skyder hver mandag og torsdag fra kl. 1900 -2100, første gang mandag den 14.
september år 2009.

Kom og vær med fta starten, har du f. eks. en stressende hverdag, er skydning ikke blot
en dejlig sport, men også en god måde at træne koncentration og ablapning på. Det
sociale samvær er vi mange der nyder godt af - du er også velkommen til at være med.
Kontingent for sæsonen 2009/10 er 100 kr. for bøm og 200 kr. for voksne.
En serie koster 17 kr. for bøm og 20 kr. for voksne.
Pistolskydning 25 kr. for en serie.
Der gives rabat hvis der skydes cal:22'og luft samme aften
Der vil som sædvanligt blive afholdt skoleskydning for Home og Tistrup Skolens 5. klas-
ser, eleveme vil blive orienteret på skoleme, men vil du geme være godt forberedt skal
du måske overveje at være med fra start, der står dygtige instruktører klar til at hjælpe
dig igang.
Savner du yderligere oplysninger, så ring til Laila på tlf. 7526 0233, eller Svend Åge på
ilf. 7529 9409.

Vel mødt i Tistrup Skytteforening/Bestyrelsen.

oBs

Mange nye Winther - Raleigh cykler på lager
KOM OG SE- KOM OG PRøV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.homevarde.dk rrvww.raleiqhbikes.dk
Vi ses
Home Cykelfonetning Garagen Fåborg
Svend Aage Østerberg v//illy Pilgaard
Trf. 7526 0102 - 2U37711 Ttf. 7519 5061 - 4089 5061
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ILDSJÆLE

Det er ildsjæle - der skal til - for at sognesammenhold kan bestå. Det hører man fra
mange sider.
En sådan opforddng kom der også ved spejdemes og sogneforeningens Sct. Hans ar-
nangement i Vikingelunden. Der var et flot bå|. Og en ligeså flot båltale. Den blev holdt af
Sørcn Dahl og temaet var: Vi skal have vore ildsjæle til at fungere. Så skal Home sogn
nok klare sig.

Sporbugen havde også adskillige facetter af ildsjæle. Særlig viljeg fremhæve et af de
måske mindre ting i sportsugeprogrammet. Det var den "kinesiske" auktion, hvor også
Søren Dahl - og i sædeleshed Keld Jochumsen - sørgede for underholdning og der
kom godt med penge i kassen til idræFforeningen.

Andre ildsjæle finder vi i 4H. Jette og Madnus Poulsen udførcr et rosværdigt arbejde og
engagement i 4H.

Jeg var selv med i 4H for mange år siden. Dengang havde vi kun have - med grønsager

og lidt blomster på prognammet. Og så cyklede vi på udflugt til en naboforening og beså
dercs haver. Jeg mindes en turtil Nordenskov. Dengang varder jembane gennem byen.
For at komme den nemmeste vej cyklede vi et stykke i en lang række på jembanen. Det
måfte man godt, når man var sikker på, at der ikke kom nogen tog. Der var ikke skærver,
men sand og grus mellem svelleme. Vi havde også en dag i efteåret, hvor vi henkogte
grønsager. Og vi sluftede med en fest og auktion på Home Kro. Tømrer Hansen (Reg-
ner Hansens far) var auktionarius. Harn så jeg dengang op til som en stor idol.

Det var lidt af hvert. Men det det drejer sig om -
alle ildsjæle kom frem og vis, hvad I kan og vis styrke og sammenhold.

Erling Jensen;

qAFETERIA

€ød,?'lio,*nvw
Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/U$dh St''S. Øgodvel Sf ' hbrne. 6800 Vqrde
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DGTFoDBoLDsKoLE 2ooe IHoRNE øGl w
Vi er nu nåettil enden på en hektisk og fantastisk aktivitetsuge på Home Stadioirl -

I år nåede fodboldskolen op på 143 deltagere, 43 piger og 100 drenge. Det er et rekord-

stort antal i Homeffistrup, men også i DGI Sydvest, så det bekræfter os i, at vi har fat i

noget af det dgtige når vi anangerer fodbold i sommerferien (uge 27). Vejret var helt

perfekt, det var næsten for varmt.

Alle deltageme trænede og spillede fodbold, med indslag fra DGI's legekasse og andre

rekvisitter, såsom en oppustelig fodboldbane, fartmåler og global goal.

Tonsdag aften var der samlet omkring 160 bøm og forældre til grillanangement med

medbragt mad.

I løbet af ugen blev bømene fotograferet og Jyske Vestkysten var forbi for at interviewe

bømene. Tirsdag stillede EFB med to spillere, som viste mange forskellige øvelser,

tricks og finter og gav autognafer - masser af autografer.

I år har Dagli' Brugsen i Home sponseret alt frugt til hele ugen, mens Home Hallens

Cafeteria sponserede saft til bømene, de sidste to dage af fodboldskolen.

Vi vilfr:a ungdomsudvalget i HIFÆB sige mange tak til alle de frivillige trænere, der vil

bruge den fønste uge af deres ferie på at være med til at skabe en fantastisk uge for

bømene.
For at alt dette har kunnet lade sig gøre, har vi haft 15 ftivillige trænere fra Home og

Tistrup, 1 mand i cafeteriet og 1 praKisk mand til at sørge for at alle bolde, trøjer og

diverse materialer var klar til trænere og spillere mandag morgen. Derudover har der

været 4 DGI instruktører. Vi takker alle som har deltaget frivilligt ellens kunne dette ar-

rangement ikke lade sig gøre. Vi ses til næste år på Tistrup Stadion.

Der er billeder fra fodboldskolen pa rww. hornevarde.dk

HORNE JAGTFORENING 2(}09-10

Hjælp til at sælge fisk om fredagen d. 14/8.

619 Zl0g Skyderogn, samrnen med Ttnrstup Jagtforenirg, fra kl. 10-15.
Ved Henning SøFnsen, StensbjeqveiS0, Sig.

Ungdomsudvalget HIF/TB

4H PROGRAM

SEPTEMBER '

3. 4. besøg hos jer, der har hjemmeopgave
12. 4H SKUETiVade

OKTOBER
2. Ånsuøoe I HoRNEHALLEN kl. 19 obs. ændret dato
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KONTINGENTER HORNE IF

Tilbage i 2004 strammede vi i Home lF op omkring kontingenter - eller nærmere om-

kring manglende betaling af kontingenter, idet der blev brugt alt for meget tid på restan-

cer og da der jo er tale om ftivilligt foreningsarbejde, kan det ganske enkelt ikke være

meningen.

Proceduren for kontingentopkrævning er følgende:
1. Der udskrives alm. kontingentopkrcvning for hver idætsgren med alm. beta-

lingsfrist
2. Ca.14 dage efter forfald gennemgås kontingentlister for restancer og der sen-

des alm. rykker + tillagt gebyr på kr. 50,-

3. Ca. 8 dage efrer rykkerens forfald gennemgås kontingentlisten igen og er der
stadig ikke betalt sendes et brev med anmodning om betaling inden for max.
10 dage ellers er man ikke aktiv medlem af Home lF længere, og kan ikke del-
tage i aktiviteter under Home lF uanset idrætsgren. De respektive træn+
re/holdledere bliver orienteret herom. I brevet er der også anført, at man skal
påregne, alkontingentet i en pertode herefter opkræves forud.

Hvordan er det så gået siden 2004? Vi må side, det er blevet meget meget bedre, men
der er desvæne stadig kontingentopkrævninger, hvor vi må gå hele vejen frem mod det
trælse brev jf. punkt 3, men sådan er det, men det er blevet i langt mindre grad - heldig-
vis.

I de fleste tilblde bliver der også betalt når brevet kommer, men hvorfor skal man træk-
ke det så langt, man ved da at hvis man deltager i en idræbgren så kommer der også
en kontingentbetaling.
Vi har hidtil ikke opkrævet kontingent forud i en periode i de tilfælde hvor vi har været
nødt til at gå hele vejen for at få kontingentet betalt, men det vil ske ftemover, for de af
vore medlemmer, hvor det har været nødvendig gentagne gange at skulle skrive brev

samt de få medlemmel der evt. ikke er medlemmer p.t. på grund af manglende betaling

og som ønsker at blive medlemmer igen.

Som tidligerc nævnt er det blevet et mindre problem end tidligere, men stadig for stort et
problem.

Home lF håber, at I kære medlemmer har forståelse for, at vi har lavet de procedurer vi
har omkdng kontingent - alle skal betale kontingent. Det er ikke et stort problem i Home
lF - det er bare træls at bruge tid på.

For Home lF/Dona Harck

øSTER HERREDS SEI{IORKLUB

Tlrsdag den 8. september-torsdag den t0, sepftember. S.dages turtil Vendsyssel
med besøg iskagen, en hrrtill-æsø m.m. ViboriAUæf.
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SUPER SÆSON AF HTH'S U.12 DRENGE KÆW
u-12 holdet: Marco Mortensen, christopher schmeer, simon Jessen, Tobias pal.
lesen, Mathias Kaanbjerg, Heinrich Burgdorf, Jeppe Dinesen, Nicolaj Tradsborg,
Morten Larsen, Kasper Krog, Søren Pallesen, Martin Albertsen og Jeppe Tirstrup.

Det var med spænding, jeg skulle starte op med u-12 drenge årgang 96 og 97 til sæso-
nen 2008/2009. På papiret ville de blive 6-7 spillere, hvis man kiggede 2 år tilbage og
Mathias, ån af de "erfame spillere" havde knæproblemer, så det var en glædelig ovena-
skelse, at vi kunne starte ud med 12 spillere til tlæning.
2 uger efter skulle det meste af holdet spille deres fønste rigtige håndboldkamp , idet vi
skulle til et opstartsstævne i Helle Hallen. Efter 2 kampe her, kunne jeg blot konstatere
at vi skulle hjem og arbejde hårdt i hallen.
spilleme og jeg fik en snak om at træning er vigtig for at udvikle sine skud, afleveringer,
kontrafasen, opspil til hinanden og fonvarsspillet. Jeg havde på forhånd taget kontakt til
Morten og Theis fra U-16 holdet, som var 2 af mine gamle spillere, og vi valgte at arbej-
de intensivt med de 2 nye målmænd, forsvarsøvelser og så det at turde at spille hånd-
bold.

DGI

Jeg valgte at melde drengene til i DGl, så de kunne få så mange kampe som muligt for

at udvikle deres spil. Mathias var også begyndt at træne igen, så vi var nu 13 spillere.

Vi gjorde en rigtig god figur i DGl, Vi spillede så flotte kampe, at vi spillede os i A-

rækken, hvorvi bl.a. skulle kæmpe med Skads-Andrup og Gørding, derogså spillede iA
i JHF-tumeringen. Vi spillede lige op med SAGU en enkelt gang og tabte kun med et par

mål i de andre kampe mod SAGU og Gørding, men ellers fik vi nogle rigtig gode storsej-

re over SGI og Ansager. Så drengene var rigtig stolte.

JHF
Holdet skulle meldes til i starten af september, så mit udgangspunkt var C-rækken på

grund af de mange nye spillere. Jeg havde også lige set niveauet i A' og B-rækken, så

det var i hvert fald ikke her, vi skulle starte op.

Vi fik nogle rigtig gode kampe, hvor alle spillere kunne være med og vores arbejde med

for$var og målmænd til træningen gav pote, idet vi vandt alle 12 kampe og lod kun 62

målgå ind.

Holdet rykkede efter jul op i B-rækken, hvor der skulle arbejdes endnu mere og løbes

endnu hurtigeæ, idet tempoet var sat 1-2 gear op. Men drengene viste igen vilje og tabte

kun 3 kampe ud af de 12 kampe og sluttede med 16 point i puljen. Det blev til en flot 3.

plads i puljen, og da Ribe HK havde brugt en spiller med aldersdispensation, var den

næste udfodring kredsmesterskabeme i Løgumkloster den 4. april.

Kredsmesterskaberne
Lørdag den 4. april var der afgang kl. 8.30, idet vi skulle spille den t 

",t 
k3*LA:l.,..-
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Gnam/Tiset kl. 10.45. lnden slaget skulle stå fik vi en snak om forventninger og den gra-
tis chance vi havde fået foræret, at vi skulle vise vilje og så prøve at lade som om, det
bare var træning. Drengene var på dette tidspunkt meget nervøse og spændte, men vi
blev enige om, at hvis vi ikke vandt, så ville vi i hvert fald være med til at præge puljen
og afgøre, hvem der blev kredsvinder.
I fønste kamp skulle vi møde Gnamffiset. Gram/Tiset havde vi mødt 3 gange i denne
sæson og tabt alle gange. Det blev heller ikke denne gang, idet vi tabte 11-5. Drengene
kunne slet ikke få spillet til at fungere og mangel på "rutine" blev også afgørende. I næ-
ste kamp ventede Løgum lF, hvor det i førcte halvleg kneb med vores returløb, men
efter en lille "opsang" og taktik fik vi vendt kampen og vandt 15-12. Det var en flok smi-
lende drenge, der forlod banen, og nu ventede Møgeltønder, der var blevet nr. 1 i deres
pulje, Møgeltønder havde nogle rigtig dygtige, men små spillerc, så det var iforsvaæt
kampen skulle vindes. Det blev en lige kamp, hvor holdene skiftede til at være foran,
men vi trak heldigvis det længste strå og vandt 17-16 efter en vanvittig kamp. Drengene
blev tiljublet af de mange forældre, der havde taget den lange vej til Løgumkloster og vi
var alle rigtig stolte, da sølvmedaljeme blev hængt om halsen.

Kommunemester
Drengene deltog ijulen i kommunemesterskabeme, der blev afholdt i Skovlund-Ansager
Hallen for U-12 drenge. Alle spilleme havde meldt sig klar, så det var en flok forvent-
ningsfulde drenge, der skulle ud og spille om medaljer. Vi kom godt fa start og vandt
den førcte kamp. I 2. kamp var der blot spillet under 1 min., hvorcfier Jeppe T. måfte
udgå og det skulle senere vise sig, at han havde brækket begge håndled. Dette påvirte-
de dog ikke drengene mere, end at de også kunne kæmpe sig igennem de næste 3
kampe og så kunne vi blive kaldt kommunemestre. FLOT gået drenge.

Anangementer
Drengene har ikke blot trænet og spillet håndbold. Vi deltog i et soveposestævne, der
blev aftoldt i Hodd+Tistrup Hallen, i november måned. Det var en rigtig hyggetig af-
ten/nat, hvor der blev dannet nye bekendbkaber med drengene fna Gørding og Sæd-
ding.

Den 1. april var drengene blevet udpeget til at løbe ind med Skjems ligahener til en
hjemmekamp og dette var et stort øjeblik, ikke bare for drengene, men også deres med-
rejsende forældre og bedsteforældre. Hvor var de dog små i forhold til de "store" spillere!
Det var en dgtig god oplevelse,

Den 25. og 26. april deltog vi i Vildbjerg cup og dette stævne havde vi alle set frem til.

QeJ 
va19t riqtig godt stævne, hvor vi fik spiltet nogle gode kampe om lørdagen og gik

videre i A-puljen. om søndagen var modstanden blev støne, men vi kæmperie os vioe-
re, men når modstandeme er et hoved støne !!, så havde vi rigtig store problemer.

!ren9en9 fi! sluttet godt af og de vit nok huske tilbage på bl.a. Morten fra Hjerm og
Kristina fra Silkeborgl/oel !

En storTAK skal lyde til rina Lykke, der havde ofret en weekend for at give en hjælpen-
de hånd.
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Lige et par od med på vejen ..........
Det blev en rigtig lang sæson, men I har givet mig nogle gode minder. I har været en flok
dejlige drenge at træne. Altid er I kommet til træning med godt humør, en god indstilling
samt meget ivrige for at lære nyt. I er en flok virkelig talentfulde drenge, og jeg håber at I

vilfortsætte med at suge tiljer, så kan I nå langt.
stor ros tiljeres forældre, som har været fantastiske til at bakke jer op, både til hjemme-
og udekampene. De har også været med til at gøre en forckel,
Det er aldrig for sent at starte, så har du en drøm om at komme til at spille håndbold og
er årgang 96 eller 95 (u-14 drenge) så har du nu chancen. Der er opstart i uge 33 med
træning i Home Hallen om onsdagen og i Hodde-Tistrup Hallen om fredagen - så kom
nu ud af starthulleme !

Dine trænere vilvære Kasper Lindvig, Morten Mortensen og Gitte Pallesen.

Gitte Pallesen

NYT OMKRING SAMARBEJDET MELLEM HIP OG HORNE KRO

Vi har valgt at lade samarbejdet ophøre med hallen, fordi vi, på det noget problematiske
punkt der omhandler private fester, ikke kan blive enige. Vi vil geme bevare et eksl
stensgrundlag for kroen mange år fiem i tiden, ja helst for altid, og vores væsentligste
indkomstkilde er fester.

Vi føler, at vi er blevet konkunenter, men desvæne ikke konkunenter på lige vilkår, da vi

ikke kan søge midler ved støtteforeningen. Men vi tager tingene som de kommer og
håber og tror på, at vores kompelence og erfaring inden for branchen vil styrke og beva-
re vores eksistensgrundlag. Selvom vi ikke har et direkte samarbejde med HlP, er vi

bestemt heller ikke negative stemt overfor hallen og vi bakker stadig op omkring sporten,
som vi altid har gjort. Og hvem ved, der kommer jo altid nye folk ind i bestyrelsen, så
måske ændrer tingene sig på et eller andet tidspunkt.
Her til sidst vil vi geme en gang for alle slå fast med 7 tommer søm - kroen er ikke til
salg og nej, vi er ikke ved at gå fallit. Vi vil geme med hånden på hjertet love, at når/hvis
den dag nogensinde kommer, hvor vi enten ønsker at sælge eller har uoverskuelige
problemer, så skal vi nok give alle klar besked her i Homeposten.
Vi føler ikke at kroen kun er vores kro, men hele sognets, og at kroen er en af grundpil-

leme i vores lokalsamfund. Derfor gør vi selvfølgelig altid vores ypperste for at give folk

en god oplevelse, når de kommer her. Vi skal ikke længere end til Tistrup og Sig for at

blive bekræftet i, at det er en mangel, når kroen ikke længere er med til at samle byens

borgere i forskellige anledninger.

Vi arbejder mod en fremtid, hvor vi vil styrke hinanden i stedet for at arbejde mod hinan-

den.

Kirsten og Kurt Hansen, Home Kro
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SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK
BENZIN 

' 
DAGLI'BRUGSEN HORNE

Daglig Brugsen, Home og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Hor-

ne ldrætsforening. I den netop afsluttede år er det blevet til hele

13.708,94 kr. til Horne ldrætsforening

Det er glædeligt at konstatere, at byens og sognets borgere fortsat bruger deres benzin-

kort, som de har erhvervet i Dagli' Brugsen, Home og ved benzinstanderen ved Dagli'
Brugsen, så Home lF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgå-

ede sponsoraftale.
Vi siger tak for bidraget fra Dagli' Brugsen Horne og OK Benzin, og tak til I der har er-

hvervet et kort ved tanken/Brugsen i Home og som derved er med til at støtte Home lF.

Skulle nogen være i tvivl om, om netop jeres kort støtter Home lF kan vi kun opfordre til
at lave et nyt via bestillingsformulareme, der hænger ved tankanlægget ved Dagli' Brug-

sen i Home, så er I helt sikre.
På vegne sponsorudvalgeVDora Harck

U-12 drenge: lndløb nrcd Skjems ligahener.
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Vælg de holdbare Issnlnge?:

r Llmprodukter af høl kvalltet

o Totallesnlnger

r Punltllg leverlng

. Konlunencecl)4gtlge prlser

r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

PKA$flyNS
V?Æ,ffih,nl?€
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Fx 75s11oæ
ttwwdd.d*. pla/''/p*fd(

Horne - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8 - 18

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 OlM
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HORNE KIRKE - NYT

Som nævnt i Home Posten i apdl har menighedsrådet igen i år besluttet at tilbyde delta-
gelse i fiiluftsgudstJenesten i Tambourgs Have.
Gudstjenesten bliver afholdt den 30. august kl. 14.00.

Der vil være ftelles transport til Tambourgs Have.

Opslag vedrørende transporten vil blive sat op i Brugsen ca. den 25 august.

I forbindelse med Høstgudstjenesten den 13. september, vil menighedsrådet geme
invitere på kaffe og rundstykker på Kirkegårdskontoret, Engkanten 1, k|.9.00.
Guds$enesten er kl' 10'30' 

Mange sommer hirsner -Menighedsrådet.

KIRKETIDER Å A
IW;HW

Søndag 16.08,2009 kl, 10.30

Søndag 23.08.2009 lngen

Søndag 30.08.2009 kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i

Tambours Have

Søndag 06.09.2009 kl. 10.30

Søndag 13.09.2009 kl. 10.30 Høstgudstjeneste

Søndag 20.09.2009 lngen

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig tlf. 7526 4055

GraverKristen Krog, Thonstrupvej154, Home t1t.75264042
Home Kirke tlf. 7526 0085

Kirkeværge Ruth Jensen tlf. 7526 0078

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN
Udgave stofsenest bladet udkomrersenest
9q? brdag den 29. august 14. september303 lørdag den 7. noræmber 22. noræmler
HOR}IEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk,6800 Varde, tf.7526 0074
,Leif Sønderskov, Lundagervei 30, Home, 6800 Varde, fll. 7 526 0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, flf. 75n3æ8
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AKTIVITETSKALENDER

2009

sept.

15.08.2009 Torvedagen
22.08.2009 Lødagsstævneikroket
22.08.2010 Home Adventure. Sejl+/vandretur
29.08.2009 Holdfinaler i kroket
30.08.2009 HomeMenighedsråd. Frilufisguds$eneste
04.09.2009 Møde om Homes udvikling
06.09.2009 Spejdeme. Loppemarked
12.09.2009 4H skuet iVade
13.09.2009 Home Menighedsråd. Høstgudstjeneste
26.09.2009 Høstfest

02.10.2009 4H. Årsmøde
04.10.2009 Spejdeme.Loppemarked
18.10.2009 Udstilling af modeltog i Homehallen
31.10.2009 Revy
01.11.2009 Spejdeme. Loppemarked
06.12.2009 Spejdeme.Loppema*ed
18.12.2009 Juletræsfest
20.12.2009 NisseoptogiHome

2010

jan. 23.01.2010 Home Menighedsråd. Højskoledag iHome
apr. 22.04.2010 Familie og Fritid. Generalfonsamling

okt.

nov.

dec.

v/Jan Dick. Mallevej 46 . 6800 Varde

t Om- og tilbygning
å Tagarbejde
* Lofte og gulve

Tlf. 2878 3.432

u STøT VORE Alll{OllCøRER - DE Sf,øTTER OS



L@HINI
ZETOR

- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej 148 - Tlf. 75 26 01 55
Bounum Tlf. 75 29 93 33
6870 øLGOD Bit 40 28 33 93

v/Chr. Gramr Sdr. Mallevej 15,Ilorne
Tlf. 7s260163 - bilflf. 2I22650u20330163 tl
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Horne Cykelfonetning
Slibningirepanation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Wnther og Raleigh cykler på lager.

For at lå merc fri, fiemer jeg de faste
åbningstider, så dng fønst når cyklen skal

repareres eller I ønskeren ny.

HORNE CYKELFORRETMNG
V/Svend Aage Østerbeq

Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 20$n1l

www.malerctart"Nk
Gl. Præstavej 63'. Sig. AilOOV"ra.'

1lf. 75 26 43 92 . Bit 21 77 06 92

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
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Andetrskassen
- s*rnrnen køn' vi rfiere

[lir., .*,

..S[]A
l'r i:',|i iu'|l

t,: ','tlt,' I

,

Lmk*lt imdh*lk,

gtobaf;t udsy
Andelskassen er det lokale pengeinstitut, hvor erhvervskunderne får kompetent

r$dgivning med rtdgtngspunkt,ivjrksor*hedesrs situatiqn, øngket qg kr&v.,,i , r ,, :

,,,,'1,'r,*,,"'l','
,, ,, ', , lt ', ,, ,,ijr, , tit,. ', | ',,i

Andelskassen er også det solide pengeinstitut med et stærkt baglanri, der sikrer

erhvervskunderne optimale løsninger og muligheder.
,I,,'""l"l,."1'

' 
', 'r .,, I ,., ,,,, ' ': l:: ,111;.',1, '.11

lÅnd*lskasEen får du rådgivning, der,,kommer, hele vejen rundt - uanset'orx.t, r

privat-eIlererhv*rvskunde......'.

, ,,t,,r,,t,


