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14.274,02 KR. TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK BENZIN,

DAGLI'BRUGSEN, HORNE
På billedet overrækker uddeler Martin Hansen på vegne af OK Benzin en check til Gert
Jensen, sponsorudvalget i Horne lF.

Midt i bladet, de lyslitla sider, lige til at tage udn
Ilome aftenskoles store program.

HoRNE KRoKETKLUB.JUBTLÆUM lX m W
Tirsdag den, 24. august fejres 10 års jubilæum

Reception iteltet på kroketbanen fra kl.i4
Kroketudvalget
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IDRÆT OM DAGEN

Ny sæson starter

Onsdag den 29. september kl. 9 - 11 i Hornehallen

Så er det igen tid til at komme i gang med lidt motion, der er masser af plads, så vi kan

være mange flere. Der er ingen aldensgrænse, alle kan være med. Det drejer sig om at

dyrke motion på egne betingelser. Der er mange tilbud og man kan frit vælge mellem
gymnastik, badminton, bordtennis, billard, bob eller stavgang.

Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madsen,

Gymnastikken er fra kl, 9-9.45

Pris pr. gang 20 kr., kaffe 15 kr.

PS Nyedeltagere kan være med gratis indtil 1. november, dog skalderbetales 15, kr.

for kaffen.
Vel mødt/Thomas, Grethe og Herdis

ToRVEDAGEN PÅ HoRNE KRo R
K1.9.00 Fortovsbaren åbner, HgnilE

\
Vi rafler om prisen på øl og bitter fra kl. 9.00-11.00. {

Kl. 11.00 Krostuens tilbud
Lækker snackkurv. 50 kr.

Kl. 12.00 Grillen er tændt i krohaven, med mange lækre tilbud.

Kl. 13,00 BARKFLIS spiller på scenen i krohaven.

Kl. 16.00-17.00 Happy Hour. Shots - 10 kr

Kl. 18.00 Biksemad med 2 spejlæg- 50 kr.

Kl. 18.00 Rafleturnering. Der rafles poker.

1. præmie et gavekort på 200 kr. til kroen

2. præmien 5 ølkort.

Vi ses!

Hilsen Kirsten og Kurt Hansen.

STøT VORE AN}IOIIOøRER. DE STøTTER OS



BADMINTON SÆSON 'IOI11

Træning for U9, U10 og U11 mandage kl. 15.30-16.45

Træning for U13 og opefter fta kl. 16.45

Motionister mandage fra kl. 18.00 - 22.00 og onsdage fra kl. 15.30-1 6.30

Der er mulighed for at booke baner på t1f.7526 0110 eller 4093 0110 fra torsdag den 26.

august efter først til mølle princippet.

En bane koster 1.200 kr. for en hel sæson frem til 1. april
Badminton udvalget i HIF

ffiw

INDENDøRS FODBOLD 2O1U2AN

Selvom udendørssæsonen stadig er i fuld gang, skal vi så småt til at tænke på indefod-
.bold.

Træningen vil foregå om fredagen, og starter fædag den 29 oktober, Træningstidspunk-

terne kan ses i Ugebladet og på www.home-varde.dk, ugen før træningsstart - træ-

ningstiden er 1 time. lndendørs fodbold er mindst lige så sjovt som udendørs, og der

spilles kampe mod andre klubber. Der vil også være mulighed for at komme til stævner.

lndefodbold tilbydes fra årg, 05 og ældre.

Hvis du kunne tænke dig at spille indendørs fodbold i den kommende vinter, afleveres

nedenstående blanket (i udfyldt stand) i postkassen ved indgangen til Holne Hallen

senest onsdag den 15. september 2010.

Spørgsmål kan reftes til Henrik Jessen på tlf. 7526 0107 eller se mere på www.ibu.dk

Klip..

Spillers navn:

Adresse:

Åtgung-(fx 1999)

Postnr. og by:

Tlf.:

ww]

Forældreunderskrift:

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

"u"'*T#å; tubben
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BILLARD SÆSONSTART

Så er sommeren ved at være slut, og vi starter billardsæsonen igen

mandag den 6. august klokken 19:00 i Horne Hallens billardlokale.
Vi har ligesom de andre år tilmeldt tre turneringshold

Vi har fået et nyt carambolebord og renoveret vores to billardborde og vores poolbord.
Alle er velkomne til at komme og prøve.

Michael Albertsen

EW

Træningstider 201 0 12011

Håndbold Horne-Tistrup.Hodde KÆw
Hold/Argang Tidspunkt Sted Start

UB - Home

2002 og yngre

Tirsdag 15.00 - 16.00 Horne Uge 33

U8 - Tistrup

2002 og yngre

Tirsdag 15.00 - 16.00 Tistrup Uge 33

U10 piger

2001/2000

Tirsdag 16.00-17.00

Torsdag 16.30-17.45

Horne

Tistrup

Uge 33

U10 drenge

2001/2000

Tirsdag 16.00-17.00

Torsdag 16,30-17.45

Home

Tiskup

Uge 33

U12 piger

1 998/1 999

Tirsdag 16.00-17.00

Torsdag 15,30-16,30

Tishup

Tistrup

Uge 33

U12 drenge

1 998/1 999

Onsdag 18.30-20.00

Fredag 15.00-16.30

Horne

Tishup

Uge 33

U14 piger

1 996/1 997

Tindag 17,00-18.30

Torsdag 17.45-'19.00

Home

Tishup

Uge 33

U14 drenge

1996/1997

Onsdag 17.00-18.30

Fredag 16.30-18.00

Home

Tistrup

Uge 33

Dame serie 1 Tirsdag 20.00-21.30

Torsdag 20.30-22.00

Horne

Tiskup

Uge 32

Hene S Onsdag 20.00-21.30 Horne Uge 33

Team Nord

U 18 piger

Tirsdag 18.45-20.00

Torsdag 19.00-20.30

Ølgod

Tistrup

Uge 32

Team Nord

U 16 piger

Tirsdag 18.30-20.00

Torsdag 17.45-19.15

Horne

Ansager

Uge 32

Team Nord

U 16118 drenge

Tirsdag 19.15-20.45

Torsdag 18.30-20.00

Ansager

Ølgod

Uge 32
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NYT FRA FAMILIE OG FRITID, HORNE

Programmet for sæsonen 2010111er med i næste nummer af Horneposten, som ud-

kommer omkring den 20. september.

Vi er netop i gang med at sælge medlemskort, men hvis du ikke er blevet besøgt og
geme vil være medlem, kan du henvende dig til Ruth Jensen på tlf 7526 0078 eller til

Britta Guldager på tlf. 7526 0501.

Ellers kan du nå at købe medlemskort på Torvedagen den 21. august, hvor vi traditionen

tro laver kaffe og smører rundstykker. Det koster kun 50 kr. pr. husstand at være med-

lem af Familie og Fritid!

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Home

KOM TIL PRÆMIEWHIST I HORNE!!

Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store
19,30 itidsrummet august- maj.

Spillet er almindelig whist med følgende meldinger - gran - nole - pas - sol.

Vi spiller 24 runder i første halvleg og 24 runder i anden halvleg med 3 forskellige mak-

kere i hver runde tilfældigt udtrukket.

Man samler point i hvert spil og efter sidste runde uddeles der præmier alt efter hvor

mange point man har fået i aftenens løb.

I pausen serveres der kaffe mlbrød.

Der spilles følgende dage:
August 23.
September 6. + 20.

Oktober 4. + 18.

November 1. + 15. + 29.

December 13,

ffi-P
mødelokale kl.

Januar 10. +24.
Februar 7. + 21,
Marts 7.+21.
April 4. + 18.

Maj 2. + 16, + 30.

VelmødUTorvedagsudvalget

l^I .re
TØMRER

Øetpanken P4 o BEI4O Oksbøl
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SANGAFTEN PÅ HORNELUND

Også i år afholder Homelunds Venner sangaften på Hornelund.
Følgende onsdage kl. 19.30:

13. oktober, 10. november, 8. decemb er, Il.januar, 9. februar, 9. marts . og vi
slutter onsdag den 13. april

Vi byder på kaffe med brød å 15 kr.

Traditionen tro kommer der mange' og alle er velkomne' 
Hornerunds Venner

HøSTFEST PÅ HoRNELUND PLEJEcENTER

Homelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

HøSTFEST på Hornelund Plejecentertirsdag den 12. oktober kl. 18.00

Underholdning og musik ved Henning Hansen.
Der serveres: Spisning + kaffe og kage. Prisen for hele aftenen 75,00 kr.
Husk tilmeldinq senest torsdaq den 7. oktober til oda Overgård på tlf, 7s26 0241 eller
lngrid Graversen på tlf. 7526 A377

Hornelunds Vennei

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 25. september 2010 fra kl. 18.30 - 01.00

Musikken leveres i år af Backup - Duo.

Der er mulighed for bordreservation i hallen senest tonsdag den 23. september tlf. 7526

0352.

Mad kan bestilles på Horne Kro tlf. 7526 0019.

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

Udvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen,
ldrætsparken, Gymnastikforeni ngen, ldrætsforen in gen og $ogneforeni ngen.

STøT VORE ANNOIICøRER. t'E STøTTER OS 7



HORNE HAVEKREDS

Lørdag den 25. september kl. 10.00 - 14,00
Fællesanangement for samtlige kredse i Vestjylland Afdeling
Plantemarked iTambours Have, Bredmosevej2l, 6800 Varde, ved Karlsgårde Sø.
Traditionen tro afholder Ves$ylland Afdeling efterånplantemarked den sidste lørdag i

september.

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

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

resserede, eller gå en tur i det 30.000 m2 store parkanlæg, Tambours Have har også

plantesalg, Madkurven kan medbringes. Der er også mulighed for at købe kaffe, kage, øl

og vand i kiosken.

Alle er velkommen til at sælge planter. Husk, det skal være sunde planter og fri for ska-

dedyr.
Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen til at møde op for at købe planter,

eller har du bare lyst til at kigge, er det også i orden.

Frientrå til plantemarked og parkanlægget.

Yderligere information: Lisbeth Broholm, tlf. 7529 8700 eller mail

Lisbethbroholm@mail.dk eller Knud Andersen, tlf. 7513 4873

ffi

Se også annoncen ln Blunsterbin&fietsflbierg ul Br.llina Juel på side ?3'

$om anbefatersig med alle føner for fiiske og tørr;de blomster, buketter,

dekantianer, bårduftetffog tnnse. tustilling ttå {f.:75 2616 66

arirril.rlrrtrar'i;iiriiaa.rr.3a..ta..:tr..r.rr:a.!...i a.i

også i'fremtiden!

P.år$Ern.R€vislon Velt as . Varde
Krærnmergåde 7 . 6{t00 vårde
Ttfi ?t ?u 47 oo Fax 75 12 46 13

lr4lyvr,iFårtnprrevirionvest.dk ,

Paftnei';Reuifion l/cit;:af:::::r!'

er deguderr repræseiiteret
ued k6htsr€i"':':i:':'i:': ' :

i eiolåisiå.øtsoå 
',,.,...i..''',i'
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Nybolitf Varde
v lJesper Brorson Harnen
Tbraegade 7,6800Varde
TF.75 212424



HORNE
PENSIONTSTFORENIN,

PROåPA/W

2010

Alle møder begynder kl. 14.00

DATO FOREDRAGSHOLDER EMNE
20,09 Præst Lars Bom Livet i krigens lys

27.09 Gunna Erik Priss Sang, røverhistorier og folkeeventyr
04,10 Ejnar Brygger Mit livs centrifuge. Jeg er født på Jyllands

næse. Fortællingen fortsætter med min ar-
restation af Gestapo osv. Tysk Kz-lejr.
Afslutning om befrielsen med de hvide
busser

11.10 Erik Bull Sidste nyt omkring sociale aktiviteter
19.10 Birgittegården, Sig Syvkanten underholder

Tirsdag kl. 14

25,10 Pasgaard Tøj
01.11 Lis og Svend Vestergaard Underholder med harmonika

08.11 Lone Hansen Sang og musik

15,11 Præst BodilR, Jensen EmilNolde og bibelske billeder
22.11 Præst Morten Thaysen Grundtvig og kvinder
29,11 Knud Tarpgaard Eventyr og fortælling

06.12 Synnøve B. Mortensen Julehistorie, sang og musik

Tistrup OPfm {,!tE
E
ctlrt{
v)oo
o
I
o
Eo

ct>o-

C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

11f.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: lukket
fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket
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HORNE AFTENSKOLES PROGRAM
2010-20r I

Så er det after tid til at Horne aftenskole kommer på banen. Håber at vi med dete
spændende program kan få folk af huse. Kom og få inspiration - lær noget nyt -

dygtiggør dig - skab relationer og oplev glæden ved at gøre noget for dig selv.
Der er noget fgr enhver - både hænder, hovedet - ja hele kroppen såmænd.
Så vel mødt til sæsonen 2010/2011 O

Gospel
v/Lydiah Wairimu

Starttirsdag den 24. august k1.19,30 -21.30 i Horne kirke
Derefter hver tirsdag indtiljul (dog undtaget den 5. oktober.)
Kom og vær med - kurset er for alle sangglade.
Pris: 655 kr. (30 timefl

Kreativ
Start onsdag den1. september kl. 19.00 -21.4å Horne skole
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 andre, der kunne tænke sig at
lære dit håndværk.

Pris: 25 kr. (en gang for alle) så har du fri adgang alle gange.

Bio klubben
Kunne du tænke dig at følges i flok og se en god film. Vi mødes og fylder bilerne op, ser
film, og hvis der er stemning for det, kunne vi nyde en øl eller vand bagefter og summe
over filmen.

De 2 første film er valgt i samarbejde med Kim Krog, Varde Bio.
Søndag den 5. september kl. 19: "Hævnen" en film af Susanne Bier.
Søndag den 14. november kl. 19: "Spis bed elsk" med Julia Roberts
Pris: 25 kr. (engangsbeløb) + 6111s1pd.

Tilmelding senest 29, august og 7, november af hensyn til samlet billet- og pladsbestil-
ling

Callenetics (oPTAGET)

vlMefte Novrup

Start tirsdag den 21. september kl. 19.00 - 20.30 Thorstrup skole
10 gange inden jul og 10 gange efter.
Pris: 800 kr.
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Floatglas
v/Lena Mandal

Lørdag den 25. september kl. 10.00 - 15.00 i 0ksbø1, (maks, 5 deltagere)

Der arbejdes i floatglas som i daglig tale kaldes vinduesglas. Der kan laves forskellige

fade, figurer samt ophæng.

Pris: 405 kr. Dertil kommer en materialepris på 100 kr. pr, kg, som dækker glas-farve-

metaller-tråd og brænding. (billigt)

vffrine Møller

Start tirsdag den 28, september k1.19.00 -21,45 i Billum.
Der arbejdes altid i ulige uger,

Dette kursus er for begyndere, som vil lære teknikker og farvesammensætning ved dette

fine håndværk. Mange fine ting kan fremstilles, både små og store.

Pris: 750 kr. (30 timer)

Lifteratur
v/Knud E Jessen

Start tirsdag den 5. oktober kl. 14.00 - 16,45 i Horne Hallen
Øvrige tirsdage: 2. november, 7. december, 4. januar, 1. februar og '1. marts
Vi mødes og snakker om en bog vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Fønste bog er dog valgt.

Tilmelding senest 5. september af hensyn til bestilling af bøger
Pris:450 kr. (18 timer)

EDB begyndere
v/Leo Aa Jessen

Start torsdag den 7. oktober kl. 15.00 - 17.45 Horne skole
Derefter de efterfølgende torsdage dog undtagen i uge 42.
Bliv dus med din computer og lær at lave flotte skrivelser med indsatte billeder. Lær at
skrive en e-mail og bliv dus med intemettet samt meget mere. Kurset bliver i høj grad

tilpasset elevernes ønsker og behov. Medbring geme din egen bærbare computer.
Pris:750 kr. (30 timer)

Pileflet
v/Maj Britt Enevoldsen

Lørdag den 9. oktober kl. 9.00 - 16.00 i Lindbjerg (maks, 6 deltagere)

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Små og halvstore projekter kan

fabrikeres idette tidsrum, Kom og prøv det!

Pris: 300 kr. + materialer.

Di gital fotobehandlin g/fortsættere
v/Leo Aa Jessen
Start onsdag den 27. oktober k1.19.00 -21.45 Horne skole
Derefter de efterfølgende onsdage. Lær at lave et levende billedshow med fotos og
musik. Det færdige resultat overføres til CD eller DVD og kan efterfølgende fremvises på
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Pc-skærm eller derhjemme på normal DVD afspiller. Medbring gerne din egen bærbare

computer,.en passende mængde fotos samt geme din egen musik på CD eller lignende.

Påregn en lille ekstra udgift til materialer - CD og DVD - ca. 25 kr. Medbring evt. selv

efter ønske og behov.

Pris: 300 kr. (12 timefl

Digital fotobehandling/begyndere
v/Leo Aa Jessen

Start: torsdag den 28. oktober kl. 19.00 -21.45 Horne skole

Derefter de efterfølgende torsdage. Få styr på dine digitale fotos - overfør til de rigtige

mapper på computeren - lem røde øjne - ret op og beskær - lav fotocollage - klargør

til fremkaldelse - lav fotobog m.v. Medbring dit digitale kamera med tilbehør og gerne

din egen bærbare computer.

Pris: 375 kr. (18 timer)

Digital fotobehandling/fortsættere
v/Leo Aa Jessen

Start onsdag den 24. november kl. 19.00 - 21.45 Thorstrup skole
Derefter de efterfølgende onsdage. Lær at lave et levende billedshow med fotos og

musik. Det færdige resultat overføres til CD eller DVD og kan efterfølgende fremvises på

Pc-skærm eller derhjemme på normal DVD afspiller, Medbring gerne din egen bærbare
computer, en passende mængde fotos samt gerne din egen musik på CD eller lignende.
Påregn en lille ekstra udgift til materialer - CD og DVD * ca. 25 kr. Medbring evt. selv
efter ønske og behov.

Pris: 300 kr. (12 timefl

Lav din egen hjemmeside
v/LeoAa Jessen

Start tirsdag den 2. november kl. 19.00 '21.45 Horne skole

Derefter de efterfølgende tinsdage. Lær at lave en hjemmeside med tekst og billeder

samt links til andre hjemmesider og se den på internettet, Godt kendskab til tekstbe-

handling (Word) samt Windows stifinder en fordel. Medbring gerne din egen bærbare

computer med Word installeret.

Pris 225 kr. (9 timer)

Knipling
v/lnge Poulsen

di.åtor.Oæ den 6. ianuar k1.15.00 -17.45 eller k1.18.30 -21'15 Horne skole

Derefter de efterfølgende torsdage dog undtagen uge 7

kurset er tor både nybegyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag

,ig. K.* og få inspiiatio-n nåde måd nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan

købes.

Pris: 750 kr. (30 timer)
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Vild med dans/begyndere
viEster og Gjøde Carlsen

Start søndag den 9. januar kl. 18.00 - 19.30 Horne skole
Derefter hver søndag dog med undtagelse af denl 3. februar.

Kursusindhold for begyndere: Primært grundtrin og lette variationer i engelsk vals,

quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals.

Pris: 550 kr. pr. par (12 timer)

Vild med dans/øvede
v/Ester og Gjøde Carlsen
Start søndag den 9. januar kl. 19.45 - 21.30 Horne skole
Derefter hver søndag dog med undtagelse af den 13, februar.

Kursusindhold for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole. Vi

indøver fonkellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals plus

tango

Pris: 550 kr. pr. par (12 time$

Knipling
v/lnge Poulsen

Starttirsdag den22. marts k|.9.00 - 11.45 på Birgiftegården i Sig
Derefter hver tirsdag.

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

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

købes,

Pris: 600 kr. (24 timer)

ALLE kan deltage i kurserne.
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du tilmelde dig i god tid.

HUSK deltaqerbetalinq den første aften

Afslutning med udstilling og underholdning søndag den 27. marts 2011 om efter-
middagen

Gavekort udstedes.

Vel mødt

Home Afienskole
v/Henriette Nielsen

Mobil 31 95 42 69 (eg har ikke fastnummer længere)
Mail: hnhn@mail.teb.dk (brug gerne denne frem for mobil)
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2011

Alle møder begynder kl. 14,00

DATO FOREDRAGSHOLDER EMNE

03.01 Erling Kristensen Længst mod vest fortælling om Filsø og
klitterne

10.01 Svend Åge Tonnesen Horne før og nu

17.01 Jørgen Erkebølle, Bramming De nordiske guder og myter
24.41 Edna Jessen Ældresagen, fortællinger og underholdning
31,01 Frelsens Hær Musik og sang
A7.02 Knud L. Kristensen Rejsen i lsrael med lysbilleder
M.A2 Per B. Kristensen Arv og testamente
21.02 Erling Thomsen Kjoledamen

28,02 Preben Rudiengaard Tør du blive ældre og syg i dagens
Danmark

07,03 Leo Aamann Jessen Campingtur til Lofoten
14.03 Ebba Mikkelsen Min mors vejfra Ruslands adel til sønder-

jysk præstefrue

21.A3 Generalforsamling og bankospil

Vi håber, at der vil være god opbakning og tilslutning til arrangementerne,

Bestyrelsen:
Ellen Damsgaard t1f.7526 0663 eller 20147563, Erik Sørensen tlf. 7526 0215,
Kirsten Christensen tlf .7526 0147, Kirsten Jeppesen tlf. 7526 0257, Tove Thom-
sen tlf. 7526 0203

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisbeh $ig. øgoÅ/{ 33 . Home. 6800 Vorde
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Vælg de holdbare løsnlnger:

r Llmprodukter af høl kvalltet

r Totallørnlnger

. Punktllg leverlng

. Konkurrencedygtlge prlser

. l(vallflceret teknlsl rådglvnlng

r UndeMsnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

ftl:76M240
Fex: 75911 O99
wwwpki.dk. pbepki.&

mrcffi
PRIMODANMARKAIS
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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4H PROGRAM 2(}1()

2. sepbmber...4.besøg
11. sepbmber...4H SKUFI iVade

{1xf

GENBRUGSPLADSEN . UREGELMENTERET AFLEVERING N'sx
Det sker jævnligt, at folk smider diverse affald på pladsen udenfor åbningstiden (og
problemet er desvæne stigende). Hvis pladsen skal bevares, må dette svineri ophøre.

Det er typisk affald fra oprydning og flytning, der blot er vippet af i ån stor "skidestak" og
så tænker fiolset, "nå det kan de sku selv rydde op i, når pensonalet kommer på plad-

sgnn.

Det er vi godt trætte af. Håber dette hjælper på problemet.

GENBRUGSPLADSEN - EGEN "HJEMMESIDE'

Nu har vi så den sidste tid fotograferet det værste af svineriet, og disse billeder bliver nu

sat i en slags opslagstavle, som bliver klipset fast på enden af affaldscontaineren, hvor

den kan ses i pladsens åbningstid. Fjolset, der har afleveret skidtet, kan nok ikke gen-

kende sageme, men det kan jo være at naboen eller andre kan

Sogneforeningen og genbrugspladsens personale

SIøT VORE AilNO]ICøREB. OE STøTTER OS

UDLEJNING HÅRDE HVIDEVARER

Nu kan du hos sogneforeningens genbrugsafdeling leje hvidevarer.

Skal du have fest i haven, hjemmeslagte eller andet, så udlejer vi foreløbig følgende:

Stor køle/svaleskab, stor og mindre fryseskab, 300 L kummefryser, keramisk el-komfur

med varmluftsovn.
Prisen er pr, stk.: 1 uge - 75 kr. og 14 dage - 100 kr.

Henvendelse til Niels Øllgård Madsen, tlf, 7526 0295

€

Nøne A116l - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4/.gg
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SPORTSUGEN 2O1O

w
Vi kunne i år notere endnu en overskuds-rekord (ca. 70.000 kr.), der ubeskåret går1il
sognets idrætsforening. Udvalget skal hermed takke sponsorer, hjælpere, besøgende,
m.fl. for den store opbakning uden hvilken det ikke havde kunnet lade sig gøre.
Vi ser med glæde frem til næste års sportsuge og kan allerede nu afsløre at der vil ske
udvikling og forbedringer, der forhåbentligt kan sikre den fortsatte fremgang.

På Sportsugeudvalgets vegne/Lotte Andersen

HORNE KROKETKLUB - TURNERING

Turneringen er nu færdigspillet og her er resultatet:
Ml 3,plads Al 4, plads A2l.plads Bl 3, ptads
82 5.plads, pulje3 Cl 4, ptads C2 1 ptads

mw
82 S.plads, pulje 2

Kroketudvalget

SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK
BENZIN'DAGLI'BRUGSEN, HORNE

Daglig Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Hor-
ne ldrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele

14.274,02 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, Horne og ved benzinstanderen ved Dagli'
Brugsen, så Horne 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 alle, der har
erhvervet et kort ved tanken/Brugsen i Home og som derved er med til at støtte Horne
tF.

Skulle nogen være i fuivl om, om netop jeres kort støfter Home lF kan vi kun opfordre til
at lave et nyt via bestillingsformulareme, der hænger ved tankanlægget ved Dagli' Brug-
sen i Horne, så er I helt sikre.

På vegne sponsorudvalgeUDora Harck
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EN FLOK PÆNE U.15 PIGER I DERES NYE SPILLETøJ, SOM ER SPONSE.
RET AT SYDBANK

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup .111.7437 69 30 ; sydbank.dk

VINTERSFORT
KR.ÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7s 22 14 14
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SMILEY TIL SCT. HANS FESTEN

lgen i år blev spejdernes og sogneforeningens fælles Sct, Hans fest afuiklet ved grillhyt-

ten i Vikingelunden. Vejret viste sig fra sin allerfineste side med højt solskin og næsten

ingen vind, og da temperaturen var omkring 20 grader, var der lagt op til en rigtig dejlig

aften. Mange benyftede sig af lejligheden og bragte mad og drikke med til grillhytten

allerede først på aftenen og nød det gode vejr, grillmaden, drikkevarerne og hinandens

selskab et par timer før bålet blev tændt. Spejderne stillede op med pandekagedej samt

små grillpander på lange skafter, og så var der mulighed for at bage sine egne pande-

kager over bålpander ved søen.
Ved 21-tiden blev det store bål tændt, og mange af sognets beboere havde fundet vej til

bålpladsen. Som traditionen byder, blev Midsommersangen sunget, og båltalen blev
holdt af Johan Sprangens. Han fortalte på en underholdende måde om det at være sig

selv og stillede spørgsmålet "Hvorfor skaljeg være en kopi".

Efter endnu et par sange begyndte man så småt at gå hver til sit eller sammen i små
klynger til videre fest i anledning af midsommeren, Nogle blev omkring bålet og grillhyt-

ten, og de sidste pandekager blev bagt og sat til livs. Den allersidste blev bagt af Else

Jochumsen og ved skæbnens gunst formede pandekagen sig helt af sig selv som en

smiley og lagde på denne måde navn til overskriften' 
Leo Aamann Jessen

Horne - Gør det med et smil. ..

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

I - 18

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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KIRKETIDER

Søndag 22.08.2010
Søndag 29.08.2010

Kr. 10.30

Kt. 14.00

Å,^IW
Friluftsgudstjeneste Tambours Have

flf. 7526 4055

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

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

INDSAMLING AF LOPPER

Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til Loppe-

udvalget og lad dem kigge på sagerne,

Loppeudvalget består af:

Hans Guldager tlf. 7526 0501, Karsten Sørensen tlf. 7526 0078, Thomas Sønderskov tlf.

2337 3756, Claus Holgaard tlf. 7526 0419, Poul H. Guldager'tlt. 7526 0182 og Viola

Krog tlf. 7526 0442.

LOPPEMARKED

Til støtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe

Den 1. søndag i hver måned afholder Lopperne loppemarked på Hindsigvej 29,

Horne fra kl. 9 - 12

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

Loppeudvalget

{te
riiT

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN

Udgave stofsenest bladet udkommersenest
309 lørdag den 4. september 20. september
310 lørdag den 6. november 22. november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt Stausvej T, 6800 Varde, t11. 7 522 0367, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl, Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526 0074

Leif Sønderskov, Lundagewej 30, Home, 6800 Varde, llt.7526 0527

Kurt Vig Nielsen; Vestervæng-et 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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AKTIVITETSKALENDER 201 O

. aug. 21.08.2010 Torvedag

24.08.2010 Kroketudvalget. Jubilæumsreception

sept. 05.09.2010 Spejderne. Loppemarked

25.09.2010 Høstfest

okt. 01.10.2010 4H. Årsmøde

03.10.2010 Spejderne. Loppemarked

12.10.2010 Hornelund Plejecenter. Høstfest

24.10.2010 Udstilling af modeltog. Home Hallen

nov. 07 .11.2010 Spejderne. Loppemarked

24.11.2UA Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lantemefest

dec. 03.12.2010 4H. Julefrokost

05.12.2010 Spejderne, Loppemarked

17.12.2010 Juletræsfest i Home Hallen

19J22010 Sogneforeningen. Juleoptog
jan. 25.01.2011 HorneSogneforening.Generalforsamling
marts 27.03,2011 Horneafienskole.Afslutning/udstilling.

MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele menuen som tag selvbord
Sidste frist for bestilling onsdag den 22. september

Sild, karrysalat, æ9, tomat, fonkellig fisk, hønsesalat med ananas,

Svinemørbrad med pæresalat, kalkunruller med peber og rødlø1, kalveschnitzler
forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt brød.

Frisk frugt, hjemmelavet is, blåbær kage med hvid chokolade samt andre desserter.

2 retter 125 kr.

3 retter 150 kr.

Home Kro v/ Kirsten og Kurt Hansen, tlf. 75 26 00 19

fro*tte ICro G o tle s els knb s/mø dc lokalc r.

Hlrygelig hrostae og krohave.

W lcverer ogs& mad ud af huset

W ses hiken Kircten & Kurt
Tt r 7526o{,t9

På Horne Kro - er mnden altid go' E+nail:
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINFORRETNING A/S

Aut. VVS-inst.

LAMBORGHINI a,^^r-.^:,,o D^..-.._
ZETOR Øtgodvej tii,'rl#låTi6870 øLG'D

ilasf,Iil$tt$mil
v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Horne
Trf. 75260163 - biltF. 21226801120330163

JOr{r{ BORC HAI|SEX
HOeilg - 6100 VAflDE . TLF: 75 26 m 9:l

BRUUN
Storcph 19 . 5862 firtop

rlf- 7i zt 90 92
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o's--.---.--ld*et
Tm-.1,t-01l20.fi1
Fre"-..-09.fl1-173)'lr.---!ul}l5rm
Sm,...jk&le
Flirtcogt*rcdt

Hmsctl;
bdsiuo'tLr,'4..fth-"*\ ffi

$,ffi;"i*^ffi,*
Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk

ww"malerstart"dk
GI. Præstevej 63 ' Sig . 6800 Varde

Ttf. 75 26 43 92 . Bil 21 77 06 92
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AAndelskassen
- semmen kon vi mere

SDA

itrErl
i.n;,'rg

ij....'

q

aq

<

Økonomisk Overblik
- hvad vil du gerne have ud af dine penge?

I Andelskassen giver vi dig overblik over din økonom t,Ira børneopsparing
til pension, fra investeringer til kreditter og fra udfordringer til muligheder.

Kom ind iAndelskassen og hør mere om Økonomisk Overblik.

Så finder vi sammen den helt rigtige løsning til dig.

Horne Andelskasse . Krosvinget 4 . Horne . 68O0 Varde . Telefon 87 99 39 50


