
TORVEDAGEN PÅHORNE KRO æ
K1.9.00 Fortovsbaren åbner. HgnilE

Vi rafler om prisen på øl og bitter, fra kl. 9.00-11.00. \
Kl. 1 1 .00 Krostuens titbud: Lækker snackkurv 50 kr.
Kl. 12.00 Grillen er tændt i kmhaven, med mange lækre tilbud.
Kl. 13.00 Engelske MichaelWedgwood spiller irsk musik på scenen i krohaven.

Kl. 16.00-17.00 Happy Hour- shots 10 kr,
.,K1. 18.00 Biksemad med 2 spejlæg 50 kr.

Kl. 19.00-20,00 Kaffe med Kurt - Kaffepunch 10 kr.
Vi sesl

Hilsen Kinsten og Kurt Hansen.
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DAGLI BRUOSEN HORNE

Vi gentager succe$en fra sidste år og inviterer til grill. arrangement på p-pladsen ved
rugsen

fredag den 3l.august kl. 17.30.21.00
Grillen ertændt mellem kl. 18.00 og 19.00

Sommervejret må være med os denne aften, men itilfælde af en regnbyge, som vi ikke
slap for sidste år, har vi sikret os med et telt i år,

Menuen består af:

Grillet svinekam mftartoffelsalat, salat og fluta inkl, 1 glas vin eller 1 fadøl
kr. 50,-

Drikkevarer: Fadøl 20 kr. I Vin 10 kr. / Vand 5 kr.

Der vil være hygge musik i teltet og ovenaskelse til bømene.
Håber at se rigtig mange af vore trofaste kunder til en hyggelig aften

Billetter kan købes i Brugsen fra dsn 18. august.

Velmødt
Britta, Linda og Martin

IDRÆT OM DAGEN

starter igen onsdag den 26. september kl. 9- 11 i llornehallen

Nu er det tid til lidt motion, der er god plads i hallen, så der kan'sagtens være månge.
Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser.

Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med, der er mange muligheder:

Gymnastik, badminton, bordtennis, billard, bob, kortspil,
volleybold tilpasset seniorer, folkedans og stavgang.

Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madsen.
Gymnastikken er fra kl. I - 9,45

Pris pr. gang 20 kr. - kaffe 15 kr. (man bestemmer selv, om man vil have kaffe)

PS nye deltagere er gratis indtil l.november, dog betales for kaffe.

$å kom og prøv om det er noget for dig, vl har det vældig hyggeligt sammen.
Vel mødt/ Krista, Grethe og Thomas
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BADMINTON 2012/2013 IEI 6*r
Ungdomstræning med opstart den 17. september 2012 tiJ \P
Kl. 15.45 -16.45 træner U11 og yngre. Trænere Annie Schrøder og Jesper Harmsen
Kl. 16.45- 18,00 træner U12 og ældre. Træner Kasper Lindvig
Så bare værfrisk og mød op!

Motionister med opstart dan 3. *eptember 2012
Mandage kl, 18.00 -22,00 og onsdage kl, 15,30-16.30,

Baner kan bestilles ved Ulla Lindvig på tlf. 2513 8696 eller på mail uqlindvio@nrail,dk fra
den 20, august. Banen lejes for en hel sæ$on og for en time ad gangen. Hver bane
koster 1,400 kr.

Viserfrem til at se såvel nye som gamle tilden kommende sæson.
Med venlig hilsen Badmintonudvalget

VOLLYBALLII

Du sidder onsdag aften, bømene er lagt i seng,
hvad skal du lave?
Her er svaret:
Kom op iHomeHallen og spilen gang vollyballmed en flok glade mennesker!
vi er en flok friske og glade mennesker, der bruger vores onsdag afien på at ha det sjovt
og hygge os med en gang vollyball - der er. plads til alle dem, der geme vil spille tume-
ring og til dem, der bare geme vil hygge sig med en let gang træning og så spille, som
sagt - der er plads til alle mellem 17-99 år.
Vivili årfonsøge at melde et hold til DGI's C-Mix tumering
vi spiller onsdage fra kl. 20.30- 22.00 - opstart onsdag den 12. september 2012.
Kom og se om det er noget for dig!!!

OPRÅB vi mangler kvinder for at kunne spille Mix tumering i år!

Søren Kristiansen

ffitr
LdJW

manden eller konen sover på sofaen -

Tistrup DyrcfrIinikffffit
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LøBETRÆNING

vi løber stadlg fra Horne skole hver onsdag kl, 19.00. Husk at alle kan deltage,
uanset om man er nybegynder, let øvet eller garvet løber.

Hilsen Løbetholdet

HÅNDBOLD HCIRNE.TISTRUP.HODDE
Træningstider 201 ?201 3

HoldlArgang Tidepunkt $ted Trænerelholdledere Star
t

KontaK

Små hænder
ffødder

Fredag 16.30.17.15
Minihallen

Tistrup Helene Poulsen 34 Lisbeth

U6ruB
Drenoe oo oioer

Fredag 17.00-18.00 Tishup Anne Frøjk
Maibritt Pedersen

g Lisbeth

u10
Drenoe oo nioer

Tirsdag 16,30 - 17.30

Torsdao 16.30 * 17.45
Horne
Tistrun

HeidiPoulsen
Ane Møller- Maibritt B

34 Kasper

U12 drenge Onsdag 18.00-1S.30
Fredac 18.00-19.30

Home
Tistrun

Søren Eriksen

Kasoer Århus
34 Anette

Ul2 piger Tirsdag 17.30 - 18,30
Torsdas 17.45 * 19.15

Horne
Tistruo

MikkelBom u Anette

U14 piger Tirsdag 17.30 - 18.30
Torsdas 17.45 - 19.15

Horne
Tistrup

MikkelBom 34 Anette

U14 drenge Onsdag 16.30-18.00
Fredaq 15,30-17,00

Horne
Tistruo

Gitte Pallesen
Theis Pallesen

34 $tine

Team Nord

U18 damer

Torsdag 19.15 - 21.00
Tirsdas 19.30 - 21.30

Tiskup
Ølood

Peter Buhl

$arah Buhl
31 Stine

Team Nord

U16 hener
Tirsdag 19,00 * 21.30
Torsdag 17.45 - 19.15

Home
Ansager

Peter Vestergaard
lngelise Vestergaard

Rene Johansen

32 Stine

Team Nord
U18 hener

Tirsdag 20.45 - 22,00
Torsdag 19.00-20.30

Ansager

Ølgod
Martin Skov

32
Stine

Team Nord
U18 damer

Torsdag 19.15 - 21.00
Tirsdao 19.30 - 21.30

Tistrup
Ølood

Som U18 31 $tine

Damer serie 2
Damer Serie 3

Tirsdag 19.00 - 21.00 Tisfup Bentjlhomsen 33 Agner

Hener senior Onsdag 19.30 - 21.00 Horne MikkelBom 34 Kasper

Æwm

Junior og Ynglinge (ul6tu18l spiller i holdfællesskabet rEAM NoRDr. spørgsmåt
kan rettes til Stine Duborg, Tlf: 2891 2664
Kridt skoene og mød op fra start, vi håber at se nye som gamle spillere. Har du sirørgs-
mål - sa kontakt Lisbeth Henriksen, ttf. 2782 2066
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KIRKENYT
lndbeietning af messefald og kirkegang i Thorstrup og Horne kirker

Biskoppen i Ribe, Elisabeth Dons Christensen, har i maj måned meddelt alle præster og

menighedsråd i Ribe $tift, at de fremover ved hver gudstjeneste skal foretage optælling

af kirkegængere, som kan dokumentere den aktuelle kirkegang, og indberette gudstie-

nester med under 5 deltagere. Samt naturligvis, som hidtil, indberette aflysninger af
guds$enesten (= meqsefald),

Dette nye tiltag sker som følge af den senere tids megen debat i medierne om kirtegang

m.v. i folkekirken. Tanken er at målrette folkekirkens midler, så der holdes gudstjeneste

der, hvor folk er, og hvor de vil bruge kirken. Kirker med svigtende kirkegang risikerer at
blive taget ud af daglig brug og gjort til lejlighedskirker (som det i Ribe $tift er sket med

bl;a. Lydum kirke), Deter det, de indberettede tal skal bruges til.

Dette, synes jeg, maner til en vis lokal eftertanke. Ønsker vi fortsat at bevare vor lokale

kirk* og gudstjenesteliv, som vi kender det? Hvis svaret er ja, kræver det, at llere benyt-

ter kirken om søndagen. Hvis nej, risikerer vi at kirken bliver gjort til lejlighedskirke, fordi

de kirkelige aktiviteter så bliver flyttet andetsteds hen,

Mange har det måske sådan, at det føles meget rart, at man ved, kirken et der, hvis man

skulle få brug for den, Men at man ellers ikke tænker så meget over den, og på at kom-

me der, med undtagelse af dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, Og så naturligvis
juleafren. Kirken bliver nok liggende, hvor den er, indtil man skal bruge den, og ses tradi-
tionelt som et af de sidste steder, der må dreje nøglen om.

$ådan er det ikke nødvendigvis mere, Den økonomiske virkelighed har også indhentet

folkekirken. Det er dyrt at holde gudstjeneste: Opvarmning, pensonale osv., så selv om
en gudstjeneste kan være lige så kirkeligt meningsfuld med få eom med mange deltage-

re, ses det angiveligt ikke længere fra højeste sted som økanamisk meningsfuldt. Også
folkekirken må spare og bruge pengene bedst muligt - dvs. dår, hvor folk møder op og
rent faktisk gør brug af deres ki*e. Hvis man ikke benytter den lokale Brugs, risikerer
den at måtte lukke. Det samme gælder kirken. Der er ikke nødvendigvis andre, der gør
det, man selv måtte forsømme.

Det siges ofte, at kirken skal komme folk i møde. Men det glemmes måske, at folk også
må komme kirken i møde * også helt konkret ved fosisk at møde op og deltage i guds-
tjenestens fællesskab. Myten om den uforståelige gudstjeneste fremføres ofiest'af dem,
der aldrig eller sjældent sætter deres ben i kirken.

For hvem er egenflig 'kirken"? Det er ikke biskoppen, præsten eller menighedsrådet,
men menigheden sely, kirkens almindelige medlemmer, fællesskabet af de døbte, Hvor
medlemsprocenten for folkekirken på landsplan er 80,4, ligger den for Horne sogns
vedkommende på 90,2 og for Thorstrup $ogns vedkommende på 90,6, altså markant
over landsgennemsnittet! Men antallet af regelmæssige søndags-kkkegængere er de
senere år faldet støt.

STøT VORE ANT{OTICøRER. DE STøTTER OS



Hvad dette angår, ligner Thonstrup og Horne flere andre steder. Det er udtryk for et tradi-
tionstab, dår har sat sig massivt igennem inden for de sidste par generationer. Viden om
kristendom og kirke er af flere grunde ikke længere en selvfølgelighed. Alligevel kan det
konstateres, at mange ikke vil undvære kirken, når bamet skal døbes, når konfirmanden
skål fejres, når brylluppet skal besegles, og når der skal siges et sidste farvel.
Det er fint, at man kan melde sig ind og ud af folkekirken, som man vil. Religionsfriheden

{som både kan være en frihed f/ og en frihed fra} er en grundlovssikret rettighed, vi i

Grundtvigs ånd kun kan støtte og sætte pris på. Udmeldelser skal man derfor ikke altid
nødvendigvis beklage. Men det massive flertal i Home og Thorstrup har jo altså aktivt
valgt at være medlemmer. Hvorfor ikke udnytte dette noget bedre (- og få mere for sine
dyrebare kirkeskattekroneQ?
Hvis vi virkelig mener noget med, at vi gerne vil have flere unge til åt gå i kirke, sådan
som det ofte høres, hvorfor så ikke byde de kommende konfirmander velkommen i kir-
ken som aktiv menighed, i stedet for at de blot skal se tomme bænkerækker, når de
kommer? Hvis den lokale kirke virkelig betyder noget for os, hvorfor så ikke møde op og

engagere sig i det kommende menighedsrådsvatg, gøre sin indflydelse gældende og
dermed sætte sit præg på kirken? Hvorfor ikke være aktivt med til at bevare, det man
gerne vilbevare, og ændre det, man geme vilændre?
Hvor der er en vilje, er der en vej. Og der er ikke andre til at løfie opgaven end os selv -

den opgave, som tidligere generationer tog på sig og løste på fomem vis i deres tid. Nu
er det vores tid * og op til os, hvordan vi vil forvalte den.
De bedste sommefiilsner

Finn Pedensen, sognepræst iThonstrup og Horne

VALG TIL HORNE MENIGHEDSRÅD Å

Her iefteråret skal der vælges et nyt menighedsråd ved Horne *,nr. *rd*tffi
gave er at administrere pengene fra kirkeskatten, som bliver brugt til lønninger, kirken og
kirkegården. I de sidste par år har rådet også skulle vhke som arbejdsgivbr overfor då
ansatte. Med andre ord er det et alsidigt job at bestride. Oet giver ån erfaringer i, hvor-
dan det offentlige system fungerer i praksis. Der skal være 6 valgte medlemmer til rådet.
Poul Erik Juelsen og Bente Dinesen vil geme genvælges, men Ruth Jensen, lnger Dam
Nielsen, Morten Henneberg og Wlly Vandborg stopper.
Der vil blive holdt et orienteringsmøde onsdag den 12. september klokken 19.30 på
'Home Kro, Dette møde vilfortsætte som et opstillingsmøde.
Er man interesserct i arbejdet og gerne vil lære noget nyt, må man meget geme tale
med et af rådsmedlemmeme eller møde op lil opstillingsmødet. Det vil også være en
hjælp, hvis man opfordrer andre til at melde sig som kandidat.
Arbeidet i menighedsrådet er digitaliseret, så det vil være en fordel at være fortrolig med
brugen af en computer.

Horne Menighedsråd.

3w'T VORS AIINOI{CøFER. DE STøTTER OO



HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 22, september 2012 fra kl. 18.30 - 01

Der er genvalg til musikken, så den leveres også i år af Linde og $kovhøj.

Der er mulighed for bordreservation i hallen'senest torsdag den 20, september på tlf.
7526 0352,

Mad kan bestilles på:

Home Kro tlf. 7526 0019 eller i Horne Hallens Cafeteria tlf. 7526 0352,

Mad og drikkevarer må geme medbringes, Husk selv at medbringe service og bestik.
Der vil også iår blive udtrukket gevinster på indgangsbilletten.

Høstfestudvalget
Udvalget består af repræsentanter fra FamiliE og Frltid, Husmandsforeningen,
ldrætsparken, Gymnastikforen in gen, ldrætsforeningen og $ogneforeningen.

MENU TIL HøSTFE$T
HORNE KRO

Vi laver hele menuen som tag selvbord.
Fonkellige fi skeforretter

Kylingesalat med bacon og karrydressing
Hjemmebagt brød

Marineret kyllingefilet
Kalveschnitzler med rodfrugter

$vinekam stegt som vildt
forskellige slags kartoller, salater og andet titbehør

Frisk frugt, hjemmelavet is, æbletærtermed cremefnaiche
Gulerodskage med valnødder m. merc

3 retter 160 kr. Betales ved indgangen.
Home Kro v/ Kinsten og Kurt Hansen,

Tlf. 75 26 00 19 eller mail kirsten,hansen@sqrfm.ait,dk

Sidste frist for bestilling onsdag denl9, september
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MENU TIL HøSTFE$T r,[tr,
HORNE HALLEN$ CAFETERIA ffi

'u"*r:T,i;liåTffiXlhå';Ptomater W
Oksefilet

Kyllingeret
Kartofler tilberedt på fonkellige måder

Årstidens salater
Brød

Oste bord og kage

Menu pris 165 kr.

Home Hallens Cafeteria tlf.75 26 03 52

Sidste frist for bestilling mandag den {7. september

UDSTILLING AF MODELTOG I HORNEHALLEN

Vi kommer igen søndag den 21. oktober kl, 09.00 - 16.00.

$amkønsel med flere private anlæg på 150 meter skinner.

Mulighed for køb, salg og bytte.
Mers info 4014 7741 v/Klaus Balzanen.

HORNE JAGTFORENING

Skydevogn. Sammen med Thorstrup Jagtforening fra kl. 10-1

Hoå Henning Sørensen, StensbjergvejS0, Sig. Afg. Kl. 9,45

SUPER PREiilIUM Salg afSuper Prernium hundefoder

IIUTRA 1{ UOGET$ ;ffint'ffiffi;
-w-wil.nliråirrisådti.otr - - ;i:":1.X":tr- 

carstenBøttcher,
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SÅ $TARTER BYGGERIET VED HORNE IDRÆT$PARK

Med en byggetilladelse fra Varde Kommune dateret 4{7.2012er de sidste
tilen udvidelse af Horne ldrætspark på plads.

Mandag i uge 32 påbegyndes den nedbrydning, som er en nødvendig fogeredetse til
byggefasen. $tøbning af sokkel og opstart på murerarbejdet begynder i uge 33, Læg
geme vejen forbi Horne ldræbpark idisse første uger, da forandringeme idenne perio-
de er ganske synlige og spændende at følge. Frivillige arme og ben er meget velkomne i

byggeperioden, Kontakt Thorkil på 20 32 73 52 - han vil i hete byggefasen koordinere
eventuelle frivillige res$ourcer med håndværkerne.
Hvis man i stedåt eller måske tilligemed ønsker at støtte byggeriet økonomisk, så kan
eventuelle bidrag indbetales på denne konto: Reg. 7725 nr.50003855. Husk at donatio-
ner over 500 kr, er fradragsbereftigede.

Lokaleme benævnes 'mødelokale" hhv, "fitness", men lokalerne er fleksible og kan
anvendes til flere formål udover de nævnte. Det kunne værc dans, ballet, molorisk træ-
ning, gymnastik, {sioterapeutisk behandling, foredrag, opvarmning, dart 0g mange
andre aktiviteter.

Horne ldrætsparks nye facade.

: .-i
,i-\

I .,n tB,.r &*
lia n M,

-.i, r *",]1.._.Æ8 .._.,-.._.

Udbygningen ventes klar til brug med udgangen af oktober måned. lndtil da håber vi at
vores brugere af Home ldrætspark vil bære over med lidt byggerod. Vi glæder os til at
byde velkommen ide nye lokaler - husk at byggeprojektet kan følges "live" på $tadionvej
nr, 21 ellervia vores hjemmeside www.homeidraetspark.dk

På vegne af Horne ldrætsparks besgrelse
lrene Pryds Bennetsen

10 sTltT VmE AillloilcøREn -oE srøTTER OS
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HORNELUND

Den 2. juni havde vi åbent hus på Homelund fra kl, 10 - 12. Der var kaffe og rundstykker
til ca. 50 besøgende, der var mødt frem for atpe og høre om stedet.,
Bente Bruun Jørgensen gennemgik reglerne for indflytning i lejlighedeme på Hornelund,
og interesserede kunne ved Lone Christensen få rådgivning om økonomien ved at væl-
ge en ældrebolig.

Ht eksempel på prisen for at bo på Homelund (lejlighed nr. 12):
Husleje pr. måned
Antennebidrag
A'conto varme

4.777 kr.
90 kr.

900 kr.

som enlig pensionist, hvis man ikke har indtægter ud over pensionen, vil man brutto
have 11.646 kr., og ser økonomien ud sorn ovenstående, vil man kunne søge boligydel-
se til lejligheden og modtage 2.900 kr. pr. måned. Selv om der er indtægter ud over
pensionen, vilder kunne søges boligydelse,
Hvis man ønsker at få leveret sin vanme rnad koster det 47 kr, pr, hovedret og 10 kr. pr.
biret.

Hjemmeplejen var repræsenteret ved Birte Emsen Toft fra Nordøst-plejen og Home-
lunds leder Jean Søænsen.

Der blev lagt stor vægt på friheden til selv at bestemme samtidig med de sociale fordele
ved fællesskabet.

Oesuden blev der kastet tanker ud om et bedre navn end Hornelund - huset, hvor der
foregår en hel del fonskellige aktiviteter. Aktiviteterne er pt. pensionistforening, gudstje-
neste, sangaften, gymnastik, dagcentet kortspil, litteratur, arkiv, bestyrelsesmødå.

Der skal fra Homelundvenneme lyde en stor tak til personale, beboere og kommunen for
medvi*en tilen god dag,
Vi kan nævne, at der siden er flyttet en ny beboer ind i 6n af lejlighederne,

Hornelunds Vennsr

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -Ttf. Zg 24 Mgg
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HOPNF
PEN,IONI,TFOPENTN,

2012

Mødeme afholdEs på Hornelund Plejecenter mandage
Kl. 14- 16 foredrag osv;
Kl. 16. 17 kortsPil

Kafre og foredrag 20 kr.

Der er bowling hver mandag i Varde fra kl. I - 10

Pris 40 kr. for bowling og kaffe - alle er velkommen.

12 $føTlroREAill{o}lcønER-DE8røTTEROA

Dato Forcdraosholder Emne

01.10 Anete Vinter Hedensled Hånden på hjertet, hvorfor har vi det skidt, når
vi kunne have det så oodt

08.10 Bente Bdx Hansen "Uno" oioe iAustralien som 6&årio
15.10 Mette oo Paul Nørun Lanqs den iyske vestkvst

22.10 Lis lngermann Om en tur hun har gået op gennem Jylland på

hærveien som luksus vaaabond

29.10 Pasqaard Tøi

15.11 Anders Bunde Pmvst Er der noget at gdne af, når man bliver gam-

mel?

12.11 Niels Skovsen Lysbilledforedrag: Luftkaptajn i de tossedæ
oaratlis

19.'ll Niels Jdroen Jensen FraiMund oo Sandemose

26.11 Hans Hansen Lvsbilleder fna Australien

03.12 Ema Vestemaard Sanc oo oolæsninc

10.12 Ams Smalbrc M.A.L sana oo musik

2013
Dato Foredragsholder Emne
07.01 Jette Aqserbo H.C. Andersen eventvr

14.01 Henning Bolværks lv{atroser - fæ0ig underholdning,

sano m musik

21.01 Oda Duedal Sbeiftoo qennem et lanot oolifl liv

28.01 Jete $edenchnur Mit liv i friheden efter 33 år i Jehovas Vidner

04.02 Gunner B. Hansen, ftv.
forstander Ollerup

Et liv med gynnastik

11.02 Edinq Thomsen Kioledamen

18.02 Gunnar Erilr Prise Sano. iøverhistoder. folkeeventvr

25.02 Lone Hansen Siva harmonika orkester

04.03 Kislian Møller Nielsen Alddng - hvad er det, der sker, når man bliver
ældrs? Mrin fd som drens i Holstebm i45

11.03 Bestvrehen Generallorsamlino - bankosoil



Nu starter g5rmnastikken
i Horne.

T

Horne Gymnastikforening
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GYMNA$TIK$Æ''N zslz,t "-tK-

Vi er ved at være klar til en ny sæson i gymnastiksalen. Vi begynder traditionen tro i uge

39 {24. - 27. september}. Alle hold træner i gymnastiksalen på skolen.

Vi har instruktører til alte hold, så det er rigtig dejligt, men vi mangler et bestyrelsesmed-

lem, så skulle der blandl vore være læsere, være en der har lyst til at prøve kræfter med

bestyrelsesarbejdet, så hører vi gerne.

Vi mangler også flere damer og mænd på mandagsholdene, så kom og prøv om det er

noget for dig.

lgen iårvilvi gerne have jer til at tilmelde via mail senest den 16. september, så vi kan

se, hvor mange deltagere, der bliver på de enkelte hold.

HUSK, at det er de tre første gange indtil efterårsferien, at der mulighed for at prøve

forskellige hold af.

HU$K tilmelding - senest den 16, september pr. mail til
LeLebrianhansen@smail.com med navn, fødselsdato og hold.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen - 4025 4977-eller ovenstående mail. . -_

Bestyrelsen:

Lene Jensen, formand tl{. 4025 4977

BeritGram, kasserer tlf. 7526 0103

Trine Gram, sekretær tlf. 5127 5798

Hanne Burkarl tlf. 2094 0469

Vigtige datoer i løbet af gymnastiksæsonenl

27. oktober 2012 Børnedag i Ølgod Hallerne

17. november 2012 Bømedag i Blåvandshuk ldrætscenter

21: december 2012 Fælles juleafslutning i hallen

Februar 2012 Generalforsamling. Tid og sted oplyses i Horne Posten

15. - 17. marts 2013 Forårsopvisning Oksbøl og Ølgod

23. marts 2013 Lokalopvisning iHorne Hallen

btr14



ForældrelBarn
Tirsdage kl. 17.00 - 18.00
Første gang 25. september Rikke Dammark & Lene M. Pedersen
Kontingent 400 kr. inkl. T.shirt 28822719 6130 7678

Hej alle børn
Så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i gymnastiksalen.

Så ta' mor og far i hånden og kom og væ/ med.
vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber. Vi glæder os til at se jer til
en ny sæson.

Lopperne 4- 5 år (Skal fylde 4 år inden årets udgang)
Torsdage kl. 17.00 -18.00

Første gang 27, september
Kontingent 325 kr. inkl. T-shirt Ulla Lindvig Lene Hvolbæk

2513 8696 6088 6087

Leg, bevægelse, Sang og rytmik. Hjælpeinstruktører:
Tons og tummel på måtter Maj Christiansen

Christina Terkildsen

Yazmin Sidor

Funky Kids
Børnehavekl. - 2. kl. Mixhold Anne Marie Nietsen 2463 6160
Onsdage kl. 16.30 - 17.30 Lone Harmsen 2232 7530
Første gang 26. september Rene Knudsen 2044 5019
Kontingent 325 kr. inkl. T.shirt Dreas Nissen gg55 4618

Bemærk 10 min. lnfo for alle forældre Hjælpeinskuktører:
Fra start til første'træning Ditte Hedegård Jessen

Diana Kristiansen
Hej Piger og drenge
Er du til funky fede rytmer? Så er det nu!
- Viskal springe på trampolinffeamtrack
- Vi skal danse Funky
- Vi skal have sved på panden
- Vi skal lege og ha' det sjovt.
Kom og vær med

ht
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$pringhold - mix
3. kl, oeiopefter
Tirsdage kl, 18.30 - 20.00 Brian $. Hansen & Lasse Pedersen

Første gang 25. september 2033 0095

Kontingent 400 kr. inkl. T-shirt
Lasse H. Gram & Emma H. Gram

Bemærk 10 min info for alle forældre
Fra start til første træning

Går du i 3, Klasse og opefter, er frisk og trænger til udfordring, så er vi gymnastikhotdet

for dig. Det vil være mest spring, men også leg og lidt rytmisk gymnastik 0 $å kom og

spring ud idet. Vi skal også udfordre Teamtracken.

Vi glæder os til at se jer

R$mepiger 3. Kl, - og opefter
Onsdage kl. 17.45 - 18.55

Første gang 26. september JanniVig Katja D. Hansen
Kontingent400 kr. inkl. dragt 27S2 8408

Holdleder: Lone Harmsen - 2237 7530
Så er det tid til at give den gas igen.

Vi skal lave masser af gymnastik, lege og andet skæg og ballade, $å hvis du er til mas-
ser af sjov, smil på læben og sved på panden, så mød op i gymnastiksalen.

Zumba
Onsdage kl. 19.00 - 20.00 Karin Møller Nielsen
Første gang 26, september 3032 8833
Kontingent 400 kr.

Zumba Fitness.

Zumba er en spændende måde at træne på. Det er nemt at lære og du forbrænder mas-
ser af kalorier, men du har det sjovt med at svinge hofterne til skønne latinamerikanske

rytmer O. Zumba er fitness, der er baseret på dans * inspireret af den traditionelle sal-
sa-samba 0g merenque-musik, sorn man kun kan blive igodt humør af O
Så har du lyst til at deltage i en glad og anderledes fitness-time, hvor vi forbedrer vores
kondition samtidig med, at vi har det sjovt, så mød op i gymnastiksalen på Horne Skole.
Husk vand og indendørs sko. Medbring evt. et par strømper til at tage uden på skoene,
da det er en fordel at kunne glide lidt på gulvet.
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Familie og Fritid, Horne
og

Horne Aftenskole

PROGRAM 2AL2 - 2013

ut. ff
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FAMILTE OG FRTTID, HORlilE
PROGRAM F'OR ?.ALz - 2013

$å er vi klar med et nyt prognam for sæsonen 2012113, Der vil være rabat ved arrange-

menteme til medlemmer af familie og fritid, så det er en god ide at købe et medlemskort.

Det koster 50 kr. pr husstand, Medlemskort kan købes til torvedagen.

2S. september 2012 - Aftentur til Ravhuset i Hennebjerg v.Bjame HolEmann.(se omtale

ibladet).
28. novembgr 2012 - Julehygge på Horne Kro, mere herom i næste Horne Posten.

Februar/marts 20{3 - Virksomhedsbesøg hos Hjortshøj Party Service i Varde.

Marts 2013 - Generalforsamling.

Aften tur med familie og fritid
Den 20. september 2012 kl. 19

Vi besøger Ravhuset v Bjarke Holtzmann Vesterkærvej 10, 6830 Nr. Nebel.

Bjarke er designer, guldsmed, ravsliber med egen værksted og butik.

Bjarke vitfortælle om sit arbejde, derefter er der mulighed for at kigge rundt i butik og

værksted og handle, hvis man har lyst. Bjarke serverer kaffe, vin og snack.

Vi mødes ved Brugsen kl. 18.30 og kørcr sammen derom,

Tilmelding til Britta på tlf, 2718 3808 senest den 24, september.
Gratis for medlemmer.
lkke medlemmer 20 kr.

Der kan købes medlemskofi denne aften.

flo*ae ICro Goile sels fub ilmø fu InfuIe r.

Hygge@ kro#ue og lvohave.

W lsverer også mad ud alhuset

I4ses hikenKircten & Kurt
tt 7526(nrg

På Horne Kro - er maden altid ga' E-rnail:
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HORNE AFTENSKOLES PROGRAM
2012 - 2013

Så er det atter tid til at Home aftenskole kommer på banen. Håber, at vi med dette
spændende program kan få folk af huse. Kom og få inspiration - lær noget nyt - dygtig-
gør dig - skab relationer og oplev glæden ved at gøre noget for dig selv,
Der er noget for enhver * både hænder, hovedet - ja hele kroppen såmænd.
Af nye tiltag kan nævnes Yoga - Fotolære og Stylecoaching. Ellen udbydes det vel-
kendte, så meld dig hurtig - først til mølle princippet.

Vi arbejder igen i år sammen med Sig-Thonstrup Husholdningsforening.
Vel mødt til $æsonen 201212013

ALLE kan deltage i kurseme.
Af hensyn til lærer og kur:sets start bedes du tilmelde dig i god tid!l!!

Tilmelding på enten mobil: 31 95 42 69 eller mail: henoghaj@gmail.com

Deltagerbetaling via homebanking senest I uge før kursets start!
Reg, Nr. 7725 500442-4 {husk at skrive navn + hold}

Gospel
V/Lydiah Wairimu

Start tirsdag den 14. august kl. 19,30 - 2{.30 i Horne kirke
Derefter hver tirsdag indtil jul (dog undtaget den 16. oktober)
Kom og vær med - kurset er for alle sangglade. Kumet starter op igen efter jul på sam-
me vilkår.

Pris: 750 kr. (32 timer)

Yoga
V/ Betinalonassen, Esbjerg i

Start tirsdag den 28. august kl. 20.50 - 21.50

Øvrige datoer: 4., 18, og 25. september, 2., 9., 23. og 30, oktober, 0., 14, og 27. novem-
ber, 4. og 11, december (13 i alt).

Du har nu mulighed for at deltage i klassisk og enkel karma yoga, hvor alle kan være
med - uanset alder/køn og fysik. Giv dig selv tid til fordybelse med øvelser der smidig-
gør både krop og sind. Opnå større bevidsth€d om hvordan du bruger kroppen og oplev
sundhed og velvære i kroppen og en indre ro og harmoni, der varer ved.

Betina Jonassen har 13 års erfaring med yoga og vil skånsomt fører dig gennem øvelser
og oplevelser. Allerede efter første lektion vil du mærke yogaens virkning. Træningen
varer 1 time og der afsluttes hver gang med dybdeafspænding.
Medbring et vattæppe (ikke liggeunderlag) + et tæppe til dybdeafspænding. Betina med-
bringer puder og pøller til støtte til lænd og knæ.Pris:750kr. qD;,
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Fotokursus
Vfforben Worsøe, Har gennem 15 år arbejdet som fotojournalist og har været bidt af
fotografi i mere end 40 år,

Start lørdag den 8s september kl. 10.00 - 14.00. Derefter følgende lørdage 22. sep-
tember, 6. oktober og 27. oktober.
Det har alddg været lettere at tage billeder end nu. Alligevel er mange skufiede når de
ser resultatet. På dette kursus får du styr på de vigtigste begreber og lærer lidt om bil-
ledbehandling

Første kursusdag: Få styr på lukketider, blænder, brændvidde, iso og farvetemperatur.

Det er baggrunden for at kunne styre teknikken derhen hvor du vil, Når dagen er slut får
du opgaver, som du skal løse til næste gang,

Anden kursusdac: Vi gennemgår billederne du har taget siden sidst. Derefter billedbe-
handling "light". Vi ser på filmformater, Hvad gemmer sig begreber som jpg, tiff og raw?
Derefter lærer vi at foretage enkle justeringer af billederne i gratis og billige progråmmer,

Ligesom sidst får du opgaver, du skal løse til næste gang. Endelig en snak om hvad det
gode billede er.

Tredie kursusdaq: Vi gennemgår billederne fra sidst. Sådan ser "det gode billede'! ud.

Lær hvodan du opbygger et billede som beskuerne gider se på. $kab dybde, placår

motivet det rigtige sted i billedet, brug lyset. Og gør op med alle dogmeme om det, du

ikke må! lgen hjemmeopgaver.

Fjerde kumusdaq: Vi gennemgår billederne fra sidst, Derefter ser vi på:

Hvordan vælger du det rigtige udstyr?

Hvordan præsenterer du dine billeder?
0g hvordan kommerdu videre?
Pris: 600 kr.

Bio klubben
Kunne du tænke dig at følges i flok og se en god fllm. Vi mødes og fylder bilerne 0p, ssr
film og hvis der er stemning for det, kan vi nyde en øllvand eller kaffe bagefier og 'sum-
me" over filmen.

Den første film er "Den skaldede frisør" og vises den 16/9 i Varde Bio
Pris: 30 kr. (6ngangsbeløb) + billetpris.

0BS: Tilmelding senest en uge før forestillingen af hensyn til billetbestilling

0BS: Den første og sidste gang tager vi ud og spise inden filmen

Litteratur
vlKnud E Jessen

Start tirsdag den 9. oktober kl. {4.00 - 16.45 på "Hjemmet"
Øvrigetirsdage:13. november, 11. december, S, januar, 19. februarog 19. marts.

Vi mødes og snakker om en bog vi har læst, Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Første bog er dog valgt.

TILMELDING senest 4. septemher af hensyn til bestillinq af bøqer
Pris:470 kr. (18 timer)
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Pileflet
v/Maj Britt Enevoldsen
Lørdag den 13. oktober kl. 9.00 - 16.00 i Lindbjerg (få pladser tilbage)
Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Små og halvstore projekter kan
fabrikeres i dette tidsrum. Kom og prøv det!
Prisr 330 kr, + materialer,

EDB for begyndere
v/Leo Aa. Jessen

$tart tirsdag den 23. oktober kl. 15.00 - 17.45 Home skole. Derefis de efterfølgende
4 tirsd4e,
Lær din computer at kende, Lav simple dokumenter i tekstbehandling, send og modtag

e-mail og surfe på nettet. Stift også bekendtskab med det digitale Danmark - altså de
offentlige tjenester i kommunen m.v,

Medbring gerne din egen bærbare computer. I øvrigt ingen deltagerforudsætninger.

Pris: 550 kr. {15 timer).

Digital fotobehandling/begyndere
vlleo Aa. Jessen

Start: onsdag den 24. oktober kl. {9.00 - 21.45 Horne skole
Derefter de efterfølgende 4 onsdage.

Flyt billeder fra dit kamera til computeren og lær at gemme, så du let kan finde dem igen,

Fjem røde øjne, beskær stønelsen og ret op på skæve billeder. $orter og klargør bille-

der til evt. papirkopier. Prøv også at lave sjove fotogaver og evt, en hel fotobog. Lav

billedsede og tilsæt musik klar til fremvisning på din computer eller din DVD afspiller.

Medbring dit digitale kamera med tilbehør og din egen bærbare computer.

Pris: 550 kr, (15 time$

Glasperler
V/Lene Ditlevsen, Bjalderup
$tart mandag den 12. november kl. 19.00 - 22.00 {maks. 3 deltagere)

Derefter de efterfølgende 2 mandage

Design dine egne perler til f.eks, armbånd, øreringe eller halskæder

Pris: 675 kr. (9 timer) Derudover betales mellem 15 til25 kr. pr. glasstang

Glas
v/Anettes hobby, Tistrup

$tart torsdag den 15. november kl. 19.00-21.30. (maks. I deltagere) Øvrige torsdage,

22. og 29, november.

Der kan laves forskellige fade, figurer samtophæng - du bestemmer.

Pris: 400 kr. Dertil kommer sn materialepris på 135 kr pr kg for det færdige produkt.
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Knipling
vllnge Pciulsen

start torsdag den 10. januar kl. 15,00 - 17.45 eller 18.30 - 21.15 på "Hjemmet"
Derefterde efterfølgende I torsdage dog undtagen i uge 7.

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, garn og mønstre kan

købes.

Pris: 780 kr. (30 timer)

Vild med danslbegyndere
v/Ester og Gjøde Carlsen

Start søndag den 6. januar kl. 18,00 - 19'30 Horne skole

Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 10. februar. (vinterferie)

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

quickstep, cha cha, jive og evt. wienervals.

Pris: 600 kr. pr par (12 timer)

Vild med dans/øvede
v/Ester og Gjøde Carlsen
Start søndag den 0. januar kl, 19.45- 21.30 Horne skole.
Derefter de efterfølgende søndage dog med undtagelse af den 10. iebruar (vinterferie)
Kursusindhold for øvede: For de som har danset før enten her eller på danseskole. Vi
indøver forskellige variationer i engelsk vals, quickstep, cha cha, jive og wienervals plus

tango
Pris: 600 kr. pr par (12 timer)

Stylecoaching
V/Lisbet Stig, Home og Mona Elgaard, Ølgod. Begge frisører.
Torsdag den 7. marts. kl, 19.00 - 21.00 {begrænset plads)

Hvordan undoår du feilkøb?
Du får en grundig gennemgang af de 6 forskellige stilkemer. Vi taler om kropsformer og
hvad du kan gøre for at skjule og fremhæve. Vi fortæller om hvordan tøj og aæessories
giver os forskellige følelser. Vi vil tage eksempler fra gruppen og vise hvordan den rigti-
ge facon og de rigtige farver gør en kæmpe forskel. Måske din venindes nye jakke er et
fejlkøb?.,..,.men lige den hel rigtige til dig - det viser vi eksempler på i løbet af aftenen.
Du vil gå hjem med en god fomemmelse for hvor din stil-kerne er og vil næste gang du

skalud og shoppe være meget mere sikker på hvilket tøjdu skal gå efter.
Pris:230 kr' 

vermødt
Horne Aftenskole v/Henriette Nielsen

Mobil 31 95 42 69, Mail: henogtEi@gmail.com (brug gerne denne frem for mobil).



SIG-THORSTRUP HUSHOLDTiIINGSFORENING
Kursusprogram for efteråret 2Ol2

Yoga
Underviser: Sonja Yndgaard, Sig. i

Arbejd med din krop gennem dybdegående øvelser, der focuserer på spænding og at
spænding af kroppen og giver styrke. Andedrættet er en vigtig faktor i arbejdet.

$farf; firsdag 25. sepfember kl. 16.30-'18.00 i masitlakalet på lftorsfrup slrole.

Derefrer ydedigere I tirsdage(mlnus uge 42) indt|l 4. december 2012.

Pris: 58A kr. (20leklioner).

Knipling
Underviser: lnge Poulsen, Årre,

Kom og fortsæt med dit spændende kniplearbejde fra foråret eller kom som begynder og

få lært et dejligt gammelt håndværk ved at arbeide med traditionelle modeller eller helt

ny-designede moderne brugsting.

$farf: firsdag 21. august k[.9.00-11.30 på Ergiffegården i Sig. Derefter de næsfe 5

frrsdage.

Pris: 520 kr. (lS lektroner)

Glas
Underviser: Anefte Kristensen, Tistrup,

Lav spændende fade, figurer, ophæng m.m. i glas. (maks. I deltagere)

$tartj torsdag 27. september lrL 19-21.30 i Aneffes værksted Sforegade 16 i Ti-

sfup. Derefiertomdagene 4. ag 11. okfober.

Pris: 45A kr. {g lektioner + brænding). Materialepris: 135 kr. pr. kg færdigt produkt.

Strikning
Vi forsøger os med strikkeklub på et nyt tidspunkt, da flere gav udtryk for gerne.at ville

være med. Vi udvider med muligheden for at tage et barn med, sorn kunne have lyst til

at lære kunsten. Vi udbyder denne gang ikke undervisning, men håber at man gensidigt

inspirerer og hjælper hinanden. Begyndere er dog også hiertelig velkomne. Er der stem-

ning for at udvide med betalt undewisning, kan det evt, realiseres til foråret.

Start: mandag l.oktober kl. 14.30 - 17.00 på Birgittegården. Derefter mandage frem

til3. december.
Pis: 50 kr.
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Blomsterbinding
Underviser: Ellen PlaE, Varde.
Vi har været så heldige at få Ellen Platz til at sætte en lørdag af til at undervise i de nye
trends og tendenser indenfor blomsterbindingen. Det foregår i hendes værksted i Sko-
nager, og man kan,købe materialer, men man må også gerne selv medbringe sine mate-
rialer. (maks. I deltagere).
Lørdag den 17. novomher kl. 10-15.

Pris: 215 kr.

Tilmelding hurtigst muligt og senest 14 dage før kursusstart, så underviseren har
en chance for at henvende sig til dig og få fat i materialer m,v.
Tilmelding til:
Kjerstine Kristensen på tlf. 6130 1S83 eller på mail: ki kristensen@hatmail,com

fpog
Home - Gørdet med et srnil,..

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Home, Homelund 17,6800 Varde 752601M
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Funktionel træning/styrketrænin g
Torsdage'kl. 19.00 - 20.30
Første gang 27, september Anette Schmidt
Kontingent tt00 kr. 7526 0150

Funktioneltræning er styrketræning med særlig fokus på kropsstammen (muskelkorsel
tet omkring mave og ryg), men konceptet indbefatter også styrketræning af muskleme i

ben, balder, skulder og arme.
Træningen foregår på et hold, men øvelserne er bygget op, så de kan afpasses til den
enkeltes fysiske formåen.
Træningen veksler mellem styrketræning, stabiliserende øvelser og pulstræning.

Vi vil i træningen anvende forskellige træningsredskaber som f.eks. elastikker, vægte,
redondobold, store bolde, kettle bells,
Forskellige træningsformer som f.eks. effekttræning, ACT-træning, pilates, funktionel
træning vil indgå i programmet.

Holdet er både for mænd og kvinder, unge som jer, der er i den modne alder,
Du har mulighed for at holde din krop i sund form, så giv dig selv lov til at være med på
prøve 3 gange inden efterårsferien, inden du bestemmer dig for, om det er noget for din
krop.

Motionsdamer uden opvisning
Mandage kl. 18.30 - 19.30

Første gang 24, september Jette Poulsen
Kontingent 325 kr. 2481 8463

Så er det nu ..... Op af stolen .... Hen i gymnastiksalen.

Vi skal strække og styrke alle muskler I kroppen.
Få styr på balancen og ha' pulsen op.
Hvad er din undskyldning? *- nej vel

Glæder mig til at se jer alle - nye som gamle.

Tag gerne naboen eller veninden med, da er plads til flere.
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Motionsmænd uden opvisning
Mandagd kl. 20.00 - 21.00

Første gang 24. september Marinus Poulsen

Kontingent 325 kr. 2325 8926

Nå, de hener * så kan vi igen,

Det må være tiden at fruen synes du skal have bugmuskulaturen strammet op.

Så mød op og få rørt hele kroppen. Tag naboen eller vennen med, da der er plads til

flere.

Vi ses i gymnastiksalen.

Træningstider sæson 201212913

Mandag Tirsdao Onsdao Torsdao
Kr. 17.00 * 18.00

Forældre/barn
Rikke og Lene

Kt. 16.30 * 17.30

Funky Kids

Bømehavekl. * 2.k1.

Mixhold

Anne Marie, Lone,

Rene, Dreas, Ditte

&

Diana

Kr. 17.00 - 18.00

Loppeme(4*5år)
Ulla, Lene, Maj,
Christina & Yazmin

Kr. 18.30 * 19.30

Motionsdamer

u/opvisning

Jette

kt. 18.30 - 20.00

Mixhold spring

Fra 3. Kl. og opefter
Brian, Lasse P,

Lasse G oq Emma

Kr" 17,45 * 18.55

Rytmepiger 3. kl" og

opefter
Janniog Katja

Kr, 19.00 - 20.30

Funktionel træning
Anefte

Kr. 20.00 * 21.00

Motionsmænd

u/opvisning
Marinus

Kt. 19.00 * 20.00

Zumba
Karin

Ret til ændring forbeholdes

LI
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v lJesper Brorson Hansen
Tbroegade 7,6800Varde
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Bestyrelsen:

Ellen Damsgaard Tlf. 7520 0663 / 2014 7563

Erik Sørensen Tlf. 7526 0215

Kirsten Christensen Tlf. 7526 0147

Kimten Jeppesen Tlf. 7526 0257

Hans Thomsen Tlf. 7526 0203

HORNE PENSIONISTFORENINGS UDFLUGT 19. JUNI 2012

Home Pensionistforening har været på en vellykket udflugt til Mariager den 19. juni. Vi

startede fra Home mod Dollerup Bakker. Ved Hald Sø drak vi kaffe og spiste medbragte

rundstykker og nød den skønne udsigt over søen.

Derfra fortsatte vi mod Mariager, her stod museumsdirektøren parat til at guide os rundt

omkring i Mariager, hvor vi så deres smukke kirke og museum, og her spiste vi vores

frokost i deres gård.

Derfra gik turen til Saltcentret, hvor vi fik en meget grundig forklaring om salt og salts

muligheder.

Så var det atter tid, hvor vis skulle mod Home igen. Vi kørte til Tange Sø, hvor vi fik

eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage, og nød den skønne udsigt ud over søen.

Herfra kørte vi nye vej mod Home Kro, hvor vi fik dejlig middagsmad.

Undervejs havde vi set en måsse og sunget en del sange. Erling Jensen havde skrevet

en god sang til lejligheden.

Vejret var smukt hele dagen. En god dag var slut.
Hans Thomsen

illel: Ja det hawr så nyligen regnet.

Ja det haver så nyligen regnet Vi skal med elevator.- helt til bunden

l\ilen i dag - er vi hjemmefra - i bus For al kigge - på Danma*s undergrund

Helt til Mariager - turen - er beregnet Folk fik velstand - af salt - fa undelgrunden

Klosterftirken - et gamnælt - kirkehus $alt til æg - satt som krydderi - er sund

0g Hohøj- skal.vi se

0p på den * en - to- tre
$å tilsalt slde- hylbn får- entre

Syde-salt-med besvær

$yd*hylter - er der
Folk. i fortidens miner- slæbte her

Ta' på udflugt - er også - slat for sindet

hlen vi har også selv - vor fiokost med

$ammen - har vi bagefter alle - mindet

Ellen - med undersåtter - drog af sted

Næsten hett-tilHobm
l\ien tilslut- Home Kro
For vi ved io - at moden der- er go

Erling Jensen
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SPORTSUGEN 2012 HORNE IDRÆT$FORENINC

Som måske mange alleæde bekendt, så blev sportsugen 2012 både socialt, økonomisk
og opbaknirgsmæsslgt en super sportsuge. Sporbugeudvalget havde sammensat et
rigtigt godt afuekslende program for alle aldre.
sporbugeudvalget har lavet et kæmpe arbeide for at stable sportsugen på benene og
des mere dejllgt er det jo så også, når borgere i Horne og omegn bakker op om det
kæmpe a$ejde udvalget gør br at ugen kan blive super.
$porbugen involvemr mange hjælpere, og det er helt sikkert også den rigtige måde at
gdbe ugen an på, da man sjældent får nej tit hjælp til en enkelt opgåve eller en owave
over begrænset tid.
sporbugen er en meget vigtig del af Home lF. Natudigvis er det økonomisk vigtigt for
Home lF at få en god sporbuge afuiklet, men del er også vigtig at Home lF kån give
dens medlemmer, give Home sogns beboere samt alle en super oplevelse * en oplevel-
æ at at der sker noget i Horne.
I alle de efrerhånden mångå år sporbugen i Home har eksisteret, er del Home lF der
har stået bag og sporbugen skal forhåbentlig bestå i mange, mange år endnu og skal
'for$at anangeres af Home lF som den altid er blevet - hvorfor ændre på en gø traoiti
on, hvorfor ændre på noget der fungener godt?
Der skal ikke rrærre tvivl om, at sporsugen er viglig for Home lFs økonomi, men det er
også vigtig at nævne, at idræhforeningen ikke stiller krav til sportsugeudvalget om, hvor
stort et ovemkud der skal vææ - Home lF ved, at sportsugeudvalget lægger rigtig man-
ge kræfter og ånd i hvert år at lave en god sporsuge - en økonomisk og oplevelsesr,ig
sporbtge - derfor har der også altid været tilftedshed med det arbejde sportsugeudval-
getharlagtfordagen br Home lF.
som tidligere næwt erdetvigtig at vi får en økonomisk god sportsuge ud af ugens an-
stengelse,-men det er også vigtig at sige, at kan det ikke give overskr.d i form åf penge

frert år, så er det vigtigt, at det har givet oplevelser til vbre medlemmer og uorger; i

Home og sogn - så overlever vi nok et enkelt åt med underskud, hvis det skulle blive
resultatet et år - hvilket heldigvis sjældent er sket.
Ovenkud fra sportsugen er ikke øremærket til bestemt anvendelse, idet overskud fra
sryrkugen og øwige indtægte1 gennem årel bruges til at drive Home lFs sportslige
aKivitetø og drive Home lF, så det er et rart sted at komme. $om vi også otrånfiUgir
hvefi år på genenattunamlirqen, ja så er oåt p irrc de sportslige akfvleter, oer {iier
økonomisk ovenkud i Home lF. samlet set er alle aktiviteter i Home lF lige vigtige og
samlet set skeler vi ikke til, hror pengene er kommet fra og hvad de skal lruges til, nej
sambt æt har hver lilblstor fuik i det store puslespil en stor funktion for Home lF - meri

Tmlidig kan_ vi også sige qt skulle der være et år, hvor en indtægt svigter eller bliver
mindre end funentet, ja så ø det heldigvis også sådan, at det ikle fåiindflyoetse på
hvordan vi vil ddve foreningen udgiftsmæssigt - så har vi heldigvis også råd til at drive

rylllf!qg_dqqJlgg også ervigtigt atfå med - iden store sammenhæng.
EN I(ÆMPE STOR TAK TIL SPORT$UGEUDVALGET 2012
EN KÆMPE STOR TAK TIL ALLE FOR OPBAKNING VED SPORTSUGEN 2012

ForHome lF/ Dora l-larck
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Vi vil fra Sportsugeudvalget gerne sige en stor tak til alle de frivillige h.iælpere, sorn har
været med til at få Sportsugen til at glide på skinner.

Samtidig vil vi også benytte lejligheden til at sige tak til alle sponsoreme, som har været

behjælpelige med at sponsere nyttigs ting tit hele ugen.

Sidst men ikke mindst også en stor tak til en super opbakning fra Homes borgere.

Uden alt denne hjælp, støtte og opbakning ville $portsugen ikke kunne løbe rundt, og

give overskud. Vi har i år kunne lave et ovenkud til HIF på ikke mindre end 65,000 kr.,

hvilket gør det ekstna sjovt at anangere $portsugen.

Til dig som kunne have interesse i at sidde i udvalget 0g gøre en forskel etler dig som
geme vil bidrage med hjælp i og op til Sportsugen, høre vi meget gerne fra. Så grib

telefonen og ring snart på tlf. 6088 6087, da vi allerede er i fuld gang med næste års

årrangement, og sagtens kan bruge flere hjælpere

Du kan på www.home-varde.dk se billeder fra Sportsugen, Ønsker du at se flere qller

nogen fra'en bestemt dag, kan de rekvireres hos Lene Hvolbæk Nissen via en sms på

tlf. nr, 6088 6087 med din mail-adresse.

På sportsligt gensyn i 2013

Sportsugeudvalget 201 2:

Aif Jeppesen, Fånk Kaalund Hansen, Søren Dahl, Holm Lykke Jensen, Lotte Andensen,

Dennis Pedensen, Hanne Haaning og Lene Hvolbæk Nissen

VINTERSFMT
KRÆIIilMERGADE 9.VARDE

TLF.75221414

ffinatfir|r
Boulldc A/$ Stadioruejl6,tlome
DK-680O Varde Tff: 7526 O2l1 Fax: 7526 0396

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha &hmidl $tausvej 7, 6800 Varde, tlt. 7 5 22 03 67, birlhaschmidt@rnait.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 75 26 00 74
Leif Søndenskov, Lundagewej 30, Horne, 6800 Varde, tlf, 75 26 05 27 eller 24 61 55 50
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38
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SPON$ORCHECK TIL HORNE IDRÆTSFORENING

Årets sponsorcheck fra Dagli'Brugsen i Horne og oK blev på i1.53g kr. til forenin.
gens arbejde

Pengene har oKs kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres oK Benzinkort,
Når man vælger at knytte sit kort til sponsoraftalen med Home ldrætsforening, støtter
man gratis med et ørebeløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet, Det koster ikke
ekstra at tanke, da det er Dagli'Brugsen i Home og oK, der udbetaler pengene. Bilister-
ne tanker til samme pris som prisskiltet viser og bakker samtidig op om Home ldrætsfor-
ening.

Pengs til flere aktiviteter
Don Harck, formand i Home ldrætsforening er godt tilfreds med sponsonfialen: ,Det 

er

9n lgtig.god ordning- for os. Pengene går tit foreningska$sen, og derfra bliver pengene
fordelt på de forskellige sportsgrene. Vi har omkring 480 medbåmer ialderen 3-g-s år.
Vi har et godt samarbejde med Martin Hansen fra Dagli'Brugsen, hvor vi deltager i ar-
rangementer ved fonetningen. Vi håber mange fortsat vil tanke og derved støttå Home
ldrætsforening."
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Stærke bånd til lokalsamfundet
0K lægger meget arbejde i at støfte idrætsforeningerne på det lokale plan. OK's mar-
kedsdirektør Anders Knudsen fortæller hvorfor: "OK har en stserk forankring i lokalsam-
fundene, og som forbrugerejet selskab har vi et bredt folkeligt fundament. Derfor har vi i
m'ange årstøttet lokale aktiviteter og vil isærgeme støtte ungdomsarbejdet,'

AK støtrer sammen med de.lokale AK-forhandlere amking 1.2AA foreninger over hsle
landet. OK støtfer sporten ag kufturen, eksempelvrb s koleoftestrs, garder ag spe,lUere,

313

TOUR DE PEDAL 2012
Andelskasseløbet 2012 fi,ffioFr
Onsdag den 30. maj var sidste afien, hvor vi skulle cykle Tour de Pedal i år. Andels.
kassen havde denne aften tilbudt at sponsere løbet.

Eva Plauborg fra Andelskassen bød velkommen og 28 cyklister trampede i pedalerne

ad ThorstrupvejtilYderikvejog Tistrup og videre ad cykelstien tilVikingelpnden.

Andelskassen serverede øl og sodavand for flokken og vi trak lod om flere gevinster.

Andelskassen havde en lille konkunence med, hvor det gjaldt om at gætte, hvor mange

nøgler der var i et glas. Trine Guldager var tættest på det rigtige resultat og vandt et
gavekort på 500 kr. til Horne Kro, Jytte $øndergaard var en anelse længere fra det
rigtige antal og vandt en taske fra Andelskassen med divense indhold.
Demæst bød Andelskassen på kafie og kage til stor glæde for cyklisterne.

$luttelig havde Martln Hansen {Dagli'Brugsen) sponseret et gavekort på 2.000 kr. til
køb af cykel eller cykeludstyr. Vi havde valgt at denne trækning skulle foregå den sidste

cykelafren og alle, som havde cyklet med i løbet af disse 5 onsdage havde chancen for
at vinde denne flotte gevinst.

Der var stor spænding at spore, da Martin Brugs trak den heldige vinder og Dagmar

kunne ahløre at der på kortet stod Martin Juul AndersenO $tor til lykke til Martin som

helt fortjent vandt denne flotte gevinst, han har sammen med sine brødre og sine foræl-

dre været rigtig flittige på cyklen igen i år.

Se evt. billeder og omtale på home.varde,dk.

Stor tak tll sponsoreme:
ANDELSKASSEN - DAGL| BRUGSEN HORNE - Naturmælk ved Tove og Torben

Ellegaard - HIF - HGF - Tuppenrare v. Doris Kristensen - Horne Kro - Kelds

Honning - Bo Concept, Ølgod - Boumatic - Lisbeth Stig og Oskars Autoværksted
v. Rasmus Bondesen
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KARNEVAT I HORNE

$iden februar måned har alle 3 grupper i børnehaven Regnbuen arbejdet med temaet
Kameval og landet Brasilien, Alle grupper har selv lavet både instrumenter og kostumer.

2 gange i marts måned fik vi besøg fra Varde Musikskole, som kunne lære os sambaens

rytmer og tilmed havde lavet en kamevalssang helt specielt til os, Lige siden har vi øvet

og det flotte resultat kunne vi nyde sammen den 30. maj, da det hele blev afsluttet med

et flot kamevalsoptog gennem Horne by og en fin opvisning i bømehaven, hvor forældre,

søskende og bedsteforældre var inviteret til at modtage os, Der var efterfølgende kaffe

og kage. En super hyggelig dag.
Daginst. Regnbuens støfteforening Guldgruppen sponserede Varde musikskole.

ARBEJDSDAG I HORNE BøRNEHAVE

Fredag den 15. juni. havde Horne bømehave arbejdsdag. Mange forældre var mødt op
for at give en hånd med til bl,a, at få vores nye bålhytte lavet færdig. Alle vores store
krukker blev flot plantet med blomster, der var doneret af forældrene. Vores legehus og
stakit blev også malet. Trods regn sidst på dagen blev det en rigtig dejlig dag, hvor der
blev snakket, grinet og arbejdet. Tusind tak for det flotte resultat og arbeidslysten,
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FonÅRsrrsr pÅ HoRNE KRo

Fredag den 18. maj havde vigivet Kirsten og Kurt en fridag og !ået lov til at pa$$e kroen,

derlor blev der holdt forårsfest, hvor hele ovenkuddet skulle gå til at fomy Kroens toilet'

ter.

Dagen startede kl. 14 i Knohaven med høj solskin og høit humør. Her havde 3? personer

melCt sig til rafletumeringen, $om "lille" Christian vandt. Udover æren vandt han en "Toi-

letpakke" indeholdende bl,a. toiletpapir, wc-børste og ølkort.

Bagefier blev der tændt op i grillen, hvor der blev tilberedt barbecueben og grillpølser,

som blev serveret med salatbord, fliites og bagekartofler. Sidstnævnte var sponseret af

Marianne og Frede Holm - det skal de have stor tak for. I alt var der 70 pensoner til spis-

ning, hvilket vi synes var dgtig flot.

UO på Oe sene nattetimer tog Susanne Aarhus initiativ til en omgang skattejagt, som vi

kender det fra Sportsugen. Der blev solgt flag-for knap 300 kr., de blev placeret rundt om

i Krohaven og KrOStuen. Vinderen blev Pameia Sørsnsen, som vandt en pakke, svåren-

de til pnæmien, i nafletumedngen. Hele aftenens omsætning blev på lige over 25.000 kr.,

hvilket gav et overskud på 12.351,50 kr., som vil blive brugt til at renovere Kroens toitet-

ter.

For at vi kan foretage en fuldstændig renovering, så resultatet bliver så tilfiedsstillende,

som muligt, og alle toiletter kan blive fomyet, venter vi i første omgang med at gøre

noget ved toiletteme. I stedet gentager vi succesen med en ny fest til næste år: Fredag

Oeir tO. mai 2013, Sæt derfor atlerede nu kryds i kalenderen og kom og få en hyggelig

dag, samtidig med at I støtter et godt formå|, Princippet bliver det samm8, hvor over'

stuOOet gar Ul renovering af Kroens toiletter. Efier endnu en fest er vi så sikre på at have

penge not< til alle toiletter, og så skal de selvfølgelig renoveres, P1ane1 er, at toiletterne

skal lysnæ med nye lofier samt nye ktinker på gulv og væ9. Samtidig skal der findes nyt

inventar og skabes lidt hYgge.

Vi vil gerne sige mange tak hr den super flotte opbakning og håber I alle er klar igen

næste år. Vi synes, det var en rigtig hyggelig daglaften O
Anne Mette, Sanne, Susanne og lda

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegadå 25 . 6862 Tistrup. ttf. 74 37 69 30 J sydbenk.dk
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Sonkt Hans ?:Ol2

Vi hovde jo ikkø det bedste vejr til Sonkt Hons aften i år, og det er måske
en del of forkloringen på, at der ikke vor så mange, der mødte op.

Spejderne havda opstillet bålet, Et fint lille bål med en lille uskyldig heks.
Kl. 19 var grillen i sognehytten klor, og det var der ca. 25 store og små, der
benyttede sig of. Vi skulle selv medbringe service, mad og drikkevorer, o9 vi
kunne olle sidde i grill-hytten. ber vor sot presenning op, så vi kunne sag-
tens holde vormen. Spejderne hovde sot båltønder op og lavet pondekage-
dej, så dør blev bogt mange velsmogende pondekogør. Det vor rigtig hygge-
ligt ot sidde inde i sognehytten og spise sommen.

Senere kom der flere unge og æ.ldre borgere til, og kl. e0.30 blev bålet'
tendt. Hqnne Hjørngaord holdt båltalen, og dei gjorde hun på ollerbødste
måde. Mongø tok for indsatsen Hanne.
Co. 100 var mødt op til bål og båltole. Vi synes selv, at det vor en dejlig
aften, og der er plods til monge flere til Sonkt Hons 2O131

Spejderne og Sognef oreningen
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

$øndag
Søndag

Søndag

Søndag

19,08.2012 kr, 09.00

26.08.2012 kl. 14.00

02.09.2012 kl. 19.30

09.09.2012 kl. 10.30

10.09.2012 kt.09.00
23.09,2012 kr. 10.30

30.09.2012 kl. 10.30

a7,10.2412 kl. 09.00

M
FriluftEudstjene$te i Tambours Have

Sognepræst Finn Pedemen, Thorstrupvej49, Sig

Home Kirke - gnavsr Kristen Krog

Kirkeværge lnger Dam Nielsen

flf. 75 26 40 55
flf, 75 26 00 85 / 52 23 00 85
ilf. 75 26 05 s6

mrcffi
PRIn,IO NANMARK AIS
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
ww\rrr. pri molister. com
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aug. 18.08.2012

31.08.2012

sept. 02.09.2012

07.09.-
08.09,2012

08,09.-

09.09.2012

12.0S.2012

22.09.2412
26.09.2012

okr. 05"10^2012

07.10,2012
21,10.2012
27.10,2A12

nov. 44.11.2412
17.11.2A12

24.11.2012
24.11.2412
28.11.2A12

dec. 02j2.2A12
16.12,2012
21.12.2012

jan. 19.01.2013

marts 15.03.-

17.03.2013

23.03.2013

AKTIVITETSKALENDER 201 2

Torvedag

Dagli' Brugsen. Grill-arrangement

Spejdeme. Loppemarked

4H skuet i Varde

Horne Adventure. Kanotur
Menighedsrådet. Orienteringsmøde om valg
Høstfest
Familie & fritid. Aftentur til Ravhuset, Henneberg
Horne 4H. Årsmøde
Spejderne. Loppemarked

Udstilling af modeltog i Homehallen
Gymnastik" Børnedag i Ølgodhallerne

Spejdeme. Loppemarked

Gymnastik. Børnedag i Blåvandshuk ldrætscenter
Horne 4H, Julemarked
Horne Havekreds. Julehygge i Hornehallen
Familie & Fritid. Julehygge på Horne Kro
Spejderne. Loppemarked

Juleoptog
Juletræsfest
Højskoledag iHorne

Gymnastik. Forårsopvisning, Oksbøl og Ølgod
Gymnastik. Lokatopvisning i Hornehallen

g

F
iltI
IT
E

søc
Lundagervei 44. Holfla.600O \llrde

ilf. 75 26 æ 35 r Mob,: 23 84 9$ 2l

UDGAVE T{R 3gI
$roF sstEsf LømÅo DEil r. sEP.
UDKOMERSEHEST
LøRDAS ITEI{ 16. $EFIENBIR

UTEA\Æ t{R æ{
STOF SEI*EST l.gnIAG rF,{ r0. lr0n
UDI(offiER SEIIEST
I.øRDAG DE}I 

'4. 
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fistnryrSounum
Sll[EDE- og ilJf$HII{FOnnETilING Ys

Aut WS-inst

Ølgodvej 148, Bounurn,6870 øLGOD
Trf. 75 26 0l 55

v/Chr. Grm, Sdr. Mallevej 15' Hornc
Tlf. 75260163 - bilrlf. 21jr2680t120330163 Hfii
gonlra#,Aarøt6ated
JOH'{ BORC HAIISEX
llCRfiE - 6s0o vrnsE - nr: ?$ 2t 00 *t

sKO. qAilnøf . HERRITøf

Mødelokaler op til ca. 100 pcrs. v/Lisbah $ig. dgoå/ei 33' l'lome'6800Vond€

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bllsalg på www.aiensenbifer.dh
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Kender du nogen,
der leder efter en
stærk bånk med
tro på frerntiden?
Andelskassen tægger stor væ€t på at være aktiv og s'tøtt€ lokålt
i Horne og omegn'det gælder selvfølgelig vores kunder, men

også erhvervslivet og de lokale idreelsforeninger.

Hvad der er godt for Horne-området, er godt for vores kunder
* 0g omvendt 

,

$å kig forbi og hør nærmere om, hvordan vi kan være en støtte
for din økonomi. Og vær med til at stØtte dit lokalsamfirnd.

Otto Frellos P1åds 4 . 6800 Vård6

Telefon 87 SS 56 70 , wwwandeiskassen.dk

Andelskassen - on del a{ Danske Andelskassers Baqk p/S

ffi Andelskassen
- sammen kan vi mere 

M
d

Æ


