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NYE RYGSÆKKE TIL O. KLAS$E

Andelskassen har været en tur forbi Horne $kole for at give eleverne i 0. klasse en

rygsæk hvern som de kan bruge, når de er på tur med skolen.
Andelskassens maskot, en glad kanin ved navn Money Bunny, smiler fra ryggen af ele-
verne fra 0, klasse på Horne Skole. De har nemlig hver modtaget en praktisk rygsæk fra
Andelskassen, Dem kan de bruge, når de skal på tur med klassen.
Det var Kirsten K, Lauridsen, som til daglig er kunderådgiver i Andelskassen, der fik lov
at forvalte rollen som en tidlig julemand og dele rygsækkene ud til børnene.
- Vi sponserer Horne Skole for at sige tak til vores mange gode kunder i området, siger
Kirsten K, Lauridsen. Fordi de støtter os, kan vi støtte lokalt. Det er jo kun fordi, vi har så
mange gode kunder, at vi kan sponsere forskellige lokale initiativer og eksempelvis støt-
te Horne $kole.
For yderligere oplysninger kontåkt venligst Kirsten Lauridsen på telefon 87 99 39 54
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H'RNE HAVEKRED* - *ENERALF'R*AMLTNG fl*..^^-
Onedag den 8. februar kl. 19.30 i Hornehallens mødelokale

Leo Aamann Jessen fortæller og viser lysbilleder fra Azorerne.

I kaffepausen holdes havekredsens ord inære generalforsamling.

Alle er velkomne.

Horne Havekreds/Kurt Simonsen

HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING

Home Sogneforening afholder generalforsamling

Mandag den 27, februar 2012 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forstag skalvære formanden (Kurt Burkarl * kurt@$t$arl.dk ) i hænde senest 14 dage

før' 
Home sogneforening

ffi

IF
spHyderne

KFUM-spejderne Horne/Tistrup-gruppe afhol-
der gruppemøde/generalforsamlin g tirsdag den
28. februar 2012 kl. 19-21 i $pejderhytten.
Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening
afholdes samtidig.

G E N ERALF ORSAM Ll N G I HO RN E GYM NA$T I KFOREN I *n _.#d
Der afholdes generalforsamling

den 29. februar 2012 kl. 19.00 hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne,
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i

hænde senest 14 dage før' 
HGF/Lene Jensen
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BABY. OG BøRNEBAZAR

i llorne llallen den 19. februar kl. 10-15

Vi vil geme starte med at sige mange tak for den tine opbakning til vores Baby- og Bør-

nebaear i september. Her havde vi hallen fyldt op med baby- og bømeudstyr, legetøj og

tøj, Der var i alt 94 horde fordelt på 00 stande med overvejende private sælgere, som

havde ryddet op i gemmerne. Det blev til 430 besøgende voksne plus børn.

Denne gang forsøger vi os med gratis enhå den sidste time, samt konkurrencer i løbet af
dagen. Der vil også være gratis ansigtsmaling til alle børn, og da denne Baby- og Bør-

nebazar falder sammen med fastelavn, opfordrer vi også børnene til at komme udklæd-

te.

Vi har pr. 1 . januar solgt 55 borde til vores Baby- og Børnebazar den 19. februar, så hvis

I vil sælge, er der stadig plads, men vent ikke for længe med at bestille. Det kan gøres

på ut-lindvig@mail.dk. I er også velkomne til at skrive en mail med ideer og ros/ris.

Overskuddet går til velgørende formål med henblik på børn.

Find os på lacebook eller Wu#.bricksite,corn/horneob.ornehazar. Her vil vi løbende

komme med informstionor og opdateringer i forhold til aktiviteter på dagen.

vi glæder os til at se jer' 
venlig hilsen ufra, Judith, Anja og Diana

FAftllilE 0G FRlTl0 afhotder

Køblsalg byttemarked af husholdingsartikler
Lørdag den 10, marts 2012 kl. 14. 16 i natur og teknik lokale på Horne skole

Hvem har ikke lavet et fejlkøb af f.eks, tupperware, porcelæn elter diverse køkkengrei
Ting der bare står og fylder bager:st i skabet. Kom og gør en god handel,
Hvis du vil være sikker på en $tand, kan du tilmelde dig til Britta på 21 18 38 08 senest
den 8. marts.

Ellers er du velkommen til bare at komme med de ting, du ønsker at sælge/bytte.
Tag din nabolveninde med tilen hyggelig eftermiddag.
Familie og Fritid $erverer kaffe med brød.

Familie og fritid i Horne/Britta

Ilo*ae l(ro

Få lIorne Kro * er maden altid go'

G oile s s ls kilb fi/rnø deloftåIe fl
Hlrygelig hrostue ry tvohæe.

14levsrw også nnd ud ath*set

Vi ses hilsen Kircten & Kurt
TtE 7526(nr9
E+nail: kireten.hansen@surfrnail.dk
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Fastelavnsfest
{S, Fchnuan på Honme $koile

Kil {0,00 " Gfio {2,S0
Program: 40[ø 

e
* velkomst * 

g@#oa"^

* Tøndeslagning i 3 alders grupper. - A06o :*%,* Kroner uddeles. " t)@€l
* Kåring af bedste udklædning i hver gruppe.
* Serrrering af kaffe/te, saftwand og fastelavns boller.
* Spejderne har lavet sjove aktiviteter for alle.
* Senere kan der købes pølser mm.

SUPER PREMIUM Salg af$uper Prenrium hundefoder
isamt diverse hundeudsfi, læt mere
,på wrvrv,amcb.dk eller ring 6l?23?50
efter kl, l?.00 - Carsten Søt'tcher,
Lundagenej 50

]{UTRil }IUOOET$
wwur.nutranuggets.dk
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FODBOLDOPSTART SENIOR

Lørdag den 4. februar kl. 13.00 tager vi hul på endnu en sæson fodbotd. Vi træner en
god times tid, og bagefter vil klubben give en gang suppe,

Efterfølgende vil der være træning timdag og tonsdag fra 19,00 til 20.30

Alle er velkomne.
Fodboldudvalget

Turneringen forserie 3, herrerstartersøndag den 1. april 2012

Home er i pulje med Alslev $K, Grindsted GlF, Hejnsvig lF, BV 0ksbø1, Sigffhorstrup
lF, Skovlund lF og Tarm lF.,

ms

HORNEME$TERSKABER BADMINTON ms
Der er Horne Mesterskaber i badminton søndag den 26. februar fra kl. 10. Der er mulig-

hed for tilmelding på opslagstavlen i hallen eller på tlf. 75 20 07 66 (Anita Hansen) Til'

melding senest mandag den 13, februar.
HIF Badminton

TIL RIVYEN 2012 mangler der en eller flere, der har lyst til at sørge for at revyen

kan fortsætte, det vil sige, en eller flere der vil stå for det. Det er ingen hemmelighed at

det er et stort arbejde der tager lidt tid, dette er dog intet i forhold til den oplevelse det er,

at få det til at lykkes. Undertegnede vil være til rådighed for gode råd og vejtedning, hvis

der er behov.

Ring eller mail, jo før, jo bedre.
HIF/Teater Kurt Burkarl, kult@burkarl.dk, 75 26 04 69

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 686? Ttstrup . tll. 74 37 69 30 r sydbank.dk
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:::H:T'::::J::'j:,3*'-, ****ren ns *., *ffi
sådan forening egentlig for noget? Home Sogneforening er en hel masse spændende

og gode ting, som det vil føre for vidt at beskrive het, blot vil vi opfordre til at komme tit

Sogneforeningens generalforsamting den 27. februar på Home Kro.

Næsten nøiagtig halvdelen af borgerne i Horne $ogn er medlem af foreningen, dette tal

må kunne blive meget højere, ellerl Kom tilgeneralforsamlingen - uanset om du er med-

lem eller ej - måske du gerne vil være det, når du har hørt meget mere 0m, hvad Horne

$ogneforening er for noget. Vi vil i $ogneforeningen også geme høre, hvad du mener

om foreningen.
vises! 

Home sogneforening

HORNE SOGNEFORENING

$tor tak til alle frivillige som i ?011 hjalp Sogneforeningen med vedligehold at torvene

og de grønne områder, plejning af Vikingelunden og Vikingestien. Tak for hjælpen ved

diverse arrangementer og med opsætning og nedtagning af julebelysningen, Tak for lån

af traktor, vogn, lifi m.m.

Også stor tak til vores webmaster og til de trofaste containerpladspassere samt til dem,

der slog græs i Vikingelunden og ryddede sne på fortove og stier.
Home $ogneforening

GENBRUGSPLADSEN

Derer på nuværende tidspunkt ikke afgjort noget om pladsens fremtid.

Flaskecontaineren: I sommer fik vi en ny type glas/flaskecontainer" Der er åbenbart

mange, der tror den kun er til flasker, men den er også til husholdningsglas, dvs. sylte-

tøjsglas, champignonglas m.v.

Kaspen til affaldsslas er til vinduesglas, porcelæn m,v.

Der er desværre stadig problemer med enkelte f,olser, der ikke vil overholde åbningsti-

deme på pladsen. Dette, ofte u$orteret affald, bliver stadig fotograferet og udstillet på

"Fjolsemes Hjemmeside", som kan ses på pladsen iåbningstiden.
Genbrugspladsens penonale
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THoR$TRUP OG HORNE MENIGHENSNÅP NVITERER TIL

HøJSKOLEDAG
LøRDAG DEN 4. FEBRUAR 2012

Vi starter som altid med gudstjeneste og mødes i Thorstrup kirke kl. 9,30, hvor Biskop

Niels Henrik Arendt, Haderslev SUft er prædikant.

Efier gudstjenesten får vi formiddagskaffe på $ig Hotel. Derefrer vil Niels Henrik Arendt

holde et foredrag, som rummer dets beretningen om islams opståen og udbredelse og

dels spørgsmålet om forholdet mellem islam og kristendom. $ig Hotel servsrer herefier

middag for os, inden vi tager hul på del to.

Efter maden får vi besøg af Søren, Mette og Børge $olkær - de to sidstnævnte har Cafe

Ellegaard i $tursbø|. De tre vil synge og spille for os med en blanding af irck, dansk og

skotsk folkemusik, krydret med fællessang. Der bliver serveret efiermiddagskafie i pau-

sen.

Prisen for helE denne dag er 200 kr., som inkluderer foredrag og underholdning samt

formiddagskaffe, middag og kaffe med småkager. Drikkevarer skal købes ekstra. Der

betales ved indgangen på $ig Hotel,

Tilmelding senest den 28, januar 2012 til Maja Atzen, Thorstrup tlf, ?5 26 43 98 eller

Bente Dinesen, Horne tlf. 75 26 05 03,

Vi håber på, at rigtig månge har lyst til at møde op denne dag. Vel mødt'
Home Menighedsråd

NYT FRA HORNE MENIG}IEDSRÅD

Vivil lige gøre opmærksom på hvem, der sidder i Horne menighedsråd.

$ognepræst Finn Pedersen

Formand: Ruth Jensen

Næstfomand: Morten Henneberg

Ki*eværge: lnger Dam Nielsen

Kontaktpenson: Poul Erik Juelsen

Kasserer: Bente Dinesen

Referenl WillY W, Vandborg

Medarbejderepræsentant: KristenKrog

Endvidere kan vi oplyse, at der til november 2A12 er menighedsrådsvalg. Der vil blive

indkaldt til et orienteringsmøde i september.
Home menighedsråd
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EN $TOR TAK TrL KJELD MATH|ASEN 
€m

Så nærmer tiden sig til, at vi skal sige farvel til endnu et år på Horne $kole, men OeTii6
gång er det på en lidt anderledes og vemodig måde. Vi skal ikke bare sige farvel til 2011
og alle de ting, vi har oplevet i dette år, men vi skal også sige farvel til kjeld Mathiasen,
som siden l,april 2003 har været vores skoleleder på Horne Skole,
Kjeld har været skolelederen, som har formået med udgangspunkt i varde kommunes
skolepolitik at skabe gode rammer og indhotd på Horne skole til glæde for såvel etever,
personale som forældre, For Kjeld har begreber som trivsel, nærhed, tryghed, faglighed,
rummelighed, samarbejde, åbenhed, respekt og humor været vigtige elementer i det
daglige arbejde, og han har gjort meget ud af at sprede dette budskab til såvel efever,
personalet samt forældrene.
At være Horne skoles leder handler meget om at løse en del administrative opgaver,
men det har også altid været utrolig vigtig for Kjeld at være den pædagogiske og synlige
leder. Det være såvel over for sit per:sonale, som bøm, forældre og skolebestyrelsen,
Kjeld nyder at komme ud i klasserne og få en snak med elverne, og til forældrearrange-
menterne fonsøger han at nå at snakke med så månge som muligt. Og han gør det virke-
ligt af lyst,

Kjeld har en stor og bred indsigt i det kommunale skolevæsen, og han søger at gøre sin
indflydelse og mening gældende, hvor det lader sig gøre, men han er samtidig åben og
lyttende for andres meninger og ideer og sørger for at såvel sit personale som skolebe-
styrelsen får medindffydelse samt medansvar i mange af de ting, der vedrører skolens
hverdag.

vier ikke itvivlom, at Horne skole er Kjetds skole. udover at bemærke det ide ting, han
gør i sit daglige arbejde på skolen og i skolebestyrelsen, så har vi i de sidste 4 åi hvor
den nye skolestruktur har været til debat, set Kjeld deltage aktivt i såvel samarbejdsmø-
der med alle små skoler i kommunen, til borgermøder og byrådsnrøder alt sammen for at
være med til at gøre opmærksom på de værdier og kvaliteter de små skoler og især
Horne skole har.

Det var da også for at sige det på godt jysk TRÆLS for både Kjeld og "skoleil", den dag
han måtte meddele os, at han pga. den nye skolestruktur i Varde kommune fra 1. januar
2012 ikke længere skal være Home skoles leder.
Det er vi i skolebestyrelsen selvfølgelig meget kede af, men nogle gange sker der nogle
ting, vi ikke selv er hene over.
Det, vi så kan glæde os over, er alt det Kjeld har bidmget med til Horne $kole i den
periode han harværet hos os.

Der hersker ikke tvivl om, at Kjeld har skabt et godt fundament på skolen, som vil være
til stor gavn for skolen og de samarbejdsrelationer, vi indgår i fra næste år.
Vi vil derfor fra skolebesgrelsen sige TUSINDE TAK til Kjeld for den han er og for att
det, han har bidraget med til Horne skole.
Vi ønsker det bedste for ham i det nye arbejde.
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"Giv børnene ret til at lege og lære -
at drømme og forme, leve og være.

Kun der hvor bøm kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke "

På vegne af Skolebes$relsen på Home Skole

Anette Schmidt - formand.

MEDDELELSE FRA SKOLEBESTYREL$EN PÅ HORNE SKOLE

Fra den 1, januar 2012 startede Anns Øbo som ledet på Horne skole.

Anne bor i Home, og har indtil 1. januar været ansat som afdelingsleder i Tistrup skole.

Vifra skolebestyrelsen ser frem til samarbejdet med Anne og vi håber, hun vil trives godt

isin nye stilling og på Home skole.

Fra august 2012 er Home skole filialskole til Tistrup skole og herefter har Anne funktion

som afdelingsleder på Home skole,

I skrivende stund er vi i gang med ansættelsesrunde til den kommende skoleleder på

Home og Tistrup skole' 
på vegne af skorebestyrersen på Horne skore

Anette $chmidl

HORNE SKOLE

Farvel og STORT tak til pedellen i Horne
Til 1. februar går John, Horne Skoles pedel, på pension, John startede som pedel den 1.

august.1990 og har passet, plejet og serviceret skolen såvel som elever og personale

lige siden.

I januar måned holder John ferie, men vil til tider være at finde på skole da han skal

have styr på det sidste inden han går fra.

Fredag den 27. januar, vil John sige farvel til eleverne og $enere på dagen vil skolen

holde et lukket afskedsarransement.

Tusind tak for mange gode år, vi nyder alle sammen at have dig lidt endnu.

Goddag til Marcus, ny pedel på Horne $kole.
Da skolen startede efter juleferien var det med Marcus Marcussen som ny pedel. Mar-
cus kommer fra Skovlund skole, hvor han har arbejdet som pedel.

Med hensyn til nøgler og lån af skolens lokaler, skal Marcus kontaktes fremover. Han

kan træffes på mobil30 35 70 76 eller privat 75 29 26 94.

Velkommen Mårcus, vi glæder os til samarbejdet.
På vegne af Horne Skole, Anne Øbo

STøT VORE AHI{OT{CøRER. DE STøTTER OS 11



HORNE PEN$IONI$TFORENING

Alle møder begynder kl. 14.00

SANCAFTEN PÅ HORNELUND

OnsdageH.l9.ill
14, decernber, ll.itrrutr, 8. fubruar, 14. rrta8.

2011

Dato Foredrageholder Ernne

23.01 Radmila Lukic-Bardak En beretnino am en familiefluot "over brosn"

30.01 Heinz Svolaaard Hvedt Foredræ fra blå blink til rollator

CI6.02 Bodil R. Jensen Emil Nolde os bibelske lysbilleder

13.02 Aae Jakobsen Mit liv som bonde i 50 år

20.02 Ame Rolighed, formand for
danske Densionister

Sundhed og aldedom - hvad ønsker vi?

27.42 Erlino Thomsen Kioledamen

05.03 Christian Møller Vestivder kan være mor$omme

12.03 Hornelund Creneralforsamling og bankospil. Vi håber, at

der vil være god opbakning og tilslutning til
åftånd6menl6rns

1s.03 Erik l'lenrikSen Et liv bao heqn o{ mure {Ribelund)

KOM TIL PRÆMIEWHI$T I HORNEII

Hornehallens store mødelokale kl. 19,30

November 1. + 28.

December 12.

2912.
Januar 9. + 23.

tcå
s{I
O
T

E

s
aDa-

tundagewei {4. Ho'tna . 680O l/brdg
Tlf. 75 26 02 35 o Mob.:23 84 98 2t
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Ånsnaøor ru$roN HoRNE IIEN 16. NovEMBER a011

Sammen med Home $ogneforening havde Vision Horne indkaldt til årsmøde tilbage i

novembsr. Mødet foregik på kroen, hvor dar var plads til mange flere end der reelt kom.
På hods af det fåtallige fremmøde så var det et ganske godt møde, hvor Visionen orien-
tsreds om, hvad der var sket det foregående år. Efterfølgende var der debat i grupper

over forskellige emner, emner der på fomkellige måder overordnet handler orn, hvordan
og med hvilke virkemidler vi kan gøre vort lokalsamfund rnere interessant og mere over-
levelsesdygtig i fremtiden.

Størsteparten af Vision Hornes bestyrelse havde valgt ikke at fortsætte,og der skulle
derfor findes nogle nye, der kunne tage over. Dette viste sig ikke at være nemt, så en-
den på defte blev at Visionen dog fortsætter, men med en mindre besgrelse. Der var
fcrskellige meninger om, hvorfor det skortede på interessen til at arbejde i Visionen,
Konklusionen fra den siddende bes$relse på dette var, at selvom der ikke pt, var nogle,
der ville tage over, så betød det ikke nødvendigvis at Visionen var ved at dø ud, tværti-
mod så er der måske blot et behov for at skrue lidt ned for blusset i en periode. De man-
ge ting der de seneste par år er kommet i gang, direkte eller lndirekte via Visionen har jo

været positiW, og de mange ideer og tanker der stadigvæk dukker op har jo forhåbenttig
også en fremtid igennem Visionen. Der er nok at tage fat på, så når tiden er til det, så er
der også folk, der får tyst til at tage del i Visionens arbejde, dette var de fleste af de
fremmødte enig i.

På mødet skutle det også forsøges, orn der kunne findes nogle, der havde lyst til at
komme i besgrelsen for udviklingsrådet, dette var heller ikke så let, så dette er en opfor-
dring til de, der skulle være interesseret, om at kontakte Home Sogneforening. For Hor-
ne fcrtsætter Anton Nielsen i rådet, men vi skulfe grene have to mere med. Herunder er
kort beskrevet hvad formåtet med udviktingsrådet er.

Der er nedsat I udviklingsråd i Varde Kommune, Udviklingsrådene skal være bindeled
mellem boryere, erhvervsliv, foreninger og Varde Kommune, Et samarbejde med alle

aktører i lokalområdet skal medvirke til at videreudvikle og fastholde et attraktivt lokalom-

råde.

Udviklingsrådet er tænkt $0m et bindeled og høringsansvarlig for lokalområdet over til
kommunen. [n hovedopgave for udviklingsrådet er derfor at opsamle og koordinere
indsatser mellem borgere, erhvervsliv og foreninger og kommune. Der kan læsris meget
mere på kommunens hjemmeside.

Harne $og neforening/Kurt

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

Banløklubben
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PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS 2012

Onedag den 8. februar kl. 19.30
Generalforsamling Homehallens mødelokale
Leo Aamann Jessen fortæller og viser lysbilleder fra Azorerne
I kaffepausen holdes havekredsens ordinære generalforsamting.
Alle er velkomne.

Lørdag den 21. april 2012
Bustur til plantemarked i Kiekeberg
Atgang fra Ansager Turist, Rugvænget 13, Ansager kl. 05.30 eller Korskro v. $heiltan-
ken kl. 06.00.
Hjemkomst kl, ca. 19,00.
På opfordring gentager vi en åndagstur til plantemarkedet i Freilichtmuseum am Kieke-
berg v. Hambuq.
Her er stort udvalg af mange forskellige planter, også nogle man ikke finder andre ste-
der, samt meget andet. En spændende tur for enhver planteelsker,

lag ælv stabelbare kaeser med,
På museet kan købes fonskellige madvarer, eller man kan nyde sin medbragte frokost,
Pris pr. deltager 37$ kr. . Prisen dækker bus, entre til plantemarked samt kaffe med
pålægsbolle pålæg på udturen og kaffe med kage på hjemturen.
Tilmelding til Lisbeth Broholm tlf, 75 29 87 00 eller mail lisbethbrohotm@mait.dk

Lørdag den 12. maj
Besøg på Herborg planteskole, hvor vi får en rundvisning, og der bliver mulighed for at
handle.

Medbring selv et stykke kage - planteskolen giver en kop kaffe.
Afgang fra kirken i Home kl. 13.00

Tirsdag den 15, maj
Vi besøger 2 haver i Ølgod * først hos Jytte og Knud Skov-Pedersen, Engdraget 7 og
derefter hos Anne Marie og Henning Breum Jacobsen, Hemingvej 36. For at følge ha-
vens forandring og udvikling laver viet besøg mere den 7. august.
Medbring selv kaffe og kage.
Afgang fra kirken i Home kl. 19.00
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Lørdag don 19. maj fra 10.00 - 12.00
Plantebytning på P-pladsen ved Brugsen i Horne.
Kom og byt eller køb dig til en plante du måske ikke har i forvejen * og husk, at de plan-
ter du selv medbringer, skal være sunde og rodfæstede.

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

07.15, Torvet i Ølgod kl. 07.30 og kl. 08.15 ved $hell-tanken, Korskro.
Hjemkomst kl. ca. 19.00.

Vi besøger Humlemagasinet i Hamdrup, ser den smukke park ramt bruger en halv time
på at høre en royal beretning om Kongehuset. $e mere på www.humlemagasinet.dk
Herefter går vi til Harndrup Fonamlingshus, hvor vi nyder en 2-retters middag.
Efter middagen besøger vi Hortensiagartneriet 4KLøVER i Brylle. Se mere på

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

$idste besøg gælder den 20.000 m2 store privathave Kongsdal, hvor vi drikker kaffe. Se
mere på ww.kongsdalaabenhave.dk
Pris pr. deltager 375 kr. - Prisen dækker bus, entre til Kongsdal og Humlemagasinet,
middag samt formiddagskaffe med en pålægsbolle og eftermiddagskaffe med kage.
Drikkevarer kan købes i bussen. Drikkevarer til middagen er for egen rEning.
Tilmelding til Lisbeth Broholm tlf. 75 29 87 00 eller maillisbethbroholm@mail.dk

Tirsdag den 7. august
Vi besøger igen de 2 haver i Ølgod - denne gang først hos Anne Marie og Henning
Breum Jacobsen, Herningvej 36 og derefter hos Jylte og Knud Skov-Pedersen, Engdra-
get 7.

Medbring selv kaffe og kage.

Afgang fra kirken i Home kl. 19"00

Lørdag den 29. september kl. 10.00 - 13.00

Plantemarked i Tambours Have
Traditionen tro afholder Vestjylland Afdeling efterårsplantemarked 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 haveinte-

ressersds, eller gå en tur i det 30.000 m2 store parkanlæg,

Tambours Have har også plantesalg.

Madkurven kan medbringes, og der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i

kiosken,

Fri entrå til plantemarked og parkanlægget.

Plantesælgere ekal melde sig til Lisbeth Broholm, tlf, 75 29 87 00 eller lisbethbro-

holm@mail.dk.

Tilmeldingen skal ske senest torsdag den 27' september' 
Forrsætres .......

STøT VOR€ ATIITIIOT{CøRER . DE $TøTTER OS 15.



Torsdag 11. oktober kl. 19.00

Foredragsaften i Kulturhuset, Vestergade 5, Ølgod

$eniorgartner Kim Greiner underholder med billedforedraget om "Den romantiske Have

på Frederiksberg", Landbohøjskolens Have.

Kim Greiner er forfatter til bogen "Fra høj hat til gUmmistøvler" fra forlaget Borgen og

den handler netop om Landbohøjskolens Have og med bygninger, kunstværker og hvad

der ellers hører til.

Det hele er krydret med ånekdoter og linurligheder, og vi får historier om havenymfer,

heksedoktorplanter, $torm P malerier m.m. så foredtaget er langt mere end et havefore-

drag. $e mere på www.rejsefortaelling.dk
Pris: 75 kr. Prisen dækker entre, kaffe og kage

lnfo: Lisbeth Broholm, tlf.75 29 87 00

Tilmelding til Lisbeth Broholm tlf. 75 29 87 00 eller- maillisbethbroholm@mail.dk senest

søndag den 7, oktober

24. november kl. 14.00

Julehygge i Hornehallens mødelokale

EESTYRE,ISF OG UDVALG 
' 

TIORfIJE,DRÆT$FOREf{II',6 2A12
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Formænd er fremhævet

HOVEDSESTYRELSE:
Dora Harck, Sigurd Møller, Kurt Burkarl, Niels Age Kristen-

sen, Jens Hansen

FODB0L0 udvalg:
Henrik Jessen, Jørgen Lund Pedersen, Jakob Vig Nielsen,
Mark Thygesen, Flemming Jørgensen, Claus Jensen

HANDBOLD udvalg: Kasper Lindvig, Anette Mortensen, Morten Mortensen

BADMINT0N udvalo: Anita Hansen, Ulla Lindviq

BILLARD udvalg:
Michael Albertsen, Kjeld Petersen, Thorkil Lindvig, Rene
Guldaoer

KROKET udvalo: Karen Linding, Jes Jensen, Jørn Pedersen, Margit Gydesen

IDRÆT OM DAGEN
udvalo;

Thomas Linding, Herdis Andersen, Grethe $ørensen

V0LLEYtsALL udvarg: Søren Kristian$on

SPORTSUGE udvalg

(selvsupplerende):
Lotte Andemen, Holm Jensen, Hanne Haaning, Dennis Pe-

dersen, Søren Dahl, Alf Jeppesen, Lene Hvolbæk

PRÆM|E$PlL udvalg
(selvsuoplerende):

Tage Vig Nielsen, Søren Jensen, Erik Thomsen, Ulla Aar-
hus. Birtha $chmidt

SPONSOR udvalg
(selvsuoolerende):

Gert Jensen - Torben Ellegaard - $øren Jensen

REVISORER: Gunnar Ditlevsen - Anni Thomsen

-



REFERAT
Horne ldrætsforenings generalforsamling den 30. november 2011

Efter formandens velkomst blev Tage Vig valgt til dirigent, $øren Oahl og Kjeld
sen valgtes tilstemmetællere, Referent er Kurt Burkarl,
Herefter fulgte formandens beretning, som kan læses andet sted i bladet.
Beretningerne fra udvalgene er omdelt til selvstudium.
Kasserercn fremlagde og gennemgik regnskabet for 2010 som viste et underskud på
næsten 34,000 kr. Regnskabet og beretningen blev herefter enstemmig godkendt.
Valg til bestyrelse og udvalg, (Se /isfe)
lndkomne forslag: ingen.
EW: Ulrik Henriksen gav udtryk for sin utilfredshed med at han var blevet valgt til sup-
pleant i badmintonudvalget, idet det forud for valg til udvalgene var alle bekendt, at han
stoppede som medlem i fodboldudvalget, fordi han ville have sn pause fra foreningsar-
bejdet. Ulriks kommentarer blev taget til eftenetning.
lnfomationsskabet ved Brugsen er HlFs, men må gerne benyttes af andne,
Der bør være information i Hom+posten om præmiespilsalg, førstart af salg.
Debat omkring en evt. udsendelse af kontingentopkrævninger pr. post,

Dirigenten afsluttede herefter mødet.

GENERALFOR$AMLING HORNE IDRÆTSFORENING 2011
ReferaUuddrag af formandsberetning:

Nå men, det var så 12, år som formand for Horne lF.

Oeneralfonsamlingen er jo der, hvor fremmødte kan komme med ris/ros til foreningen, så
vi har noget at arbejde med, gøre anderledes eller bare bfive bekræftet i, at vi gør det
$om det skål gøres - så det håber jeg, I er klar til,

På sidste års generalforsamling bragte vi et vigtigt punkt op til debat - " er vi noglå fedte-
røve, når vi ikke vil strø om os rned vorss op$pårede egenkaplfal for at sføtfe dirrerse
projekter uden for Home lF' Den klare holdning på generalfolramlingen var, at det var
posfM at vi laver overskud og af pengene bruges i Harne lF - an tilkendegivalse fra
generalforsanlingen, som vi har været glade for og som har givet os ro.

Der blev også spurgt til, om ikke nogle af de selvsupplerende udvalg kunne deltage som
hjælpere tildiverse anangementer, og vi log sfraks kantakttrt Mræt om dagen, der geme

ville være med og som så har daltaget i besfyrelsesm øderne hels året, og nu i affen ska/
der rælges udvalg, som alle øvrigø idrætstige aktiviteter, ldræt om dagen anangerede i
øvngf besfyre/sesfesfen $ammen med Badmintanafdelingen.
Ved seneste arrangement (revyen) var der jo faktisk rigtig mange der, uden at vi havde
sagt til, blev og hjalp til med at rydde borde, køre borde og stole væk og rydde den store
$cene væk, men jeg så også, at der stod nogle jeg ikke kendte, som trippede lidt for at
finde ud af. om vi havde brug for deres hjælp også - og der tror jeg, vi alle skal være lidt

Fortsættes .......
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bedre til al komme dem i møde for på den måde at få dem til at føle, at ja, iri har også

brug for jer.

I september anangerede vi sammen med Home ldrætspark en $uper god aften med

landstræner for kvindelandsholdet i håndbold - Jan Pytlick, De der kom, fik en rigtig god

aften, men desvære kom der alt for få til anangementet. Dsr kom kun ca. 75 i alt - men

det var ellers en aften for alle. Der blev lagt rigtig mange ressourcer i arrangementet, så

der går nogen tid igen, inden vi har tid og tyst til at etabte et lignende anangement op

igen - desvæne og øv.

Home lF lever stadig fuldt ud op til kravene om børneattester, opbevaringen af disse,

sletning af disse og fortroligheden i disse. Varde Kommune som vi får tilskud fra, kan

rent faktisk reducere eller helt slette tilskud til Home lF, hvis ikke vi har orden i bømeat-

testeme m.v. Vi har ikke haft kontrol det seneste år, men de skalvære velkomne.

Tilbage i 2010 henvendte nogle volleyball-interesserede sig til foreningen, og i

2010i2011 blev der så spitlet på fonsøgsba$i$, 0g hvis det faldt ok ud, ville det kunne

fortsæte, Volleyball er nu en aktivitet, som der skal vælges en bes$relse til. Jeg synes

det er et godt eksempel på, at der kan sættes nyt i gang, hvis nogen vil gøre arbejdet.

De enkelte udvalgsberetninger beskriver årets gang (fremlagt på generalforsamlingen).

Der ud over har vi udvalg som sportsugeudvalg, sponsorudvalg og præmiespiludvalg,

Rent faktisk er vi som forening meget alhængig af sponsorer, sportsuge, præmiespil og

Støtteforeningens årlige bidrag - uden dem ville regnskabet se noget anderledes ud.

Årets qanq:

Vi har deltaget ijuleanangement og høstfest sammen med andre foreninger i Horne. Vi

har afhotdt en rigtig hyggelig og sjov bestyrelsesfest, hvor alle inkl, påhæng fik lov til at

opleve hinanden uden for bestyrelsesarbejdet, ldræt om dagen og badmintonafdelingen

stod for anangementet, der i øvrigt bød på folkedans for alle - det var godt nok hårdt og

sjovt.

Der har traditionen tro været afholdt sportsuge - en velbesøgt god sportsuge, vi deltog i

Torvedagen, hvor håndbold stod for underholdningen, vi arrangerede en aften i selskab

med Jan Pytlick og der er afholdt en rigtig god revy i hallen med ca. 270 deltagere -
hvoraf ca.220 deltog ispisningen inden,

Fremtiden:
Hovedbestyrelsen har en plan fra næste bestyrelsesår. Vi vil være 5 medlemme'r, fordi vi
vil have mere tid og fritid, og fordi vi gerne vil forsøge at skabe mere tid til at være tætte.
re på udvalgene og bakke op, deltage i bestyrelsesmøder o,l, $amtidig kan vi også
mærke, at der stilles støne og støne krav til at drive en forening. For mig at se, er det at
driue en forening det samme som at drive enhver anden virksomhed, og det altså i friti-
den.
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Vi vil fremover stille støne krav til vores udvalgsmedlemmer. Opgaverne skal afleveres
til den aftalte tid, regninger skal afleveres til vores ka$serer, når de modtages og ikke
længe efter sidste betalingsdato - det er pinligt og et dårligt signal at sende til dem, vi

handler med, I det hele taget strammar vi op, så vi letter hinanden i det daglige fore-
ningsarbejde, og det gør vi kun ved fælles hjælp.

Vi har stadlg en økonomisk velfungerende forening, men jeg må desvæne sande, at i de
12 år jeg har været formand har de foregående 11 givet overskud, medens det 12. giver

underskud - øv siger og tænker jeg, men samtidig må jeg også sige, at det vigtigste ikke

nødvendigvis er at skabe overskud i form af penge - nej det vigtigste er at skabe over-
skud ved at alle føler, at vi har fået mere end vi har givet, og det synes jeg stadig vi har,

Vi kan godt leve med et enkelt underskudsår, det skal hare ikke blive en vane.

Atslutninq:
Jeg vif geme sige en ST0R TAK for 2011 til alle - ingen nævnt ingen glemt, men det er
vigtigt, at vi husker at små som store bidrag i den sidste ende er lige meget værd - det
er helheden der gør Home lF til det, den er i dag og fremover.

Jeg vil dog tillade mig at sige en personlig stor tak til Else Marie + Thorkil + Lisbeth +

øvrigt personale, til Kurt og Sigurd fra Hovedbestyrelsen samt alle øvrige udvalgsmed-
lemmer i alle valgte og selvsupplerende udvalg og tiljer, der - forhåbentlig kun for en tid
har valgt at sige stop med bestyrelsesarbejdet for Horne lF - jeg tror jo på, at I slet ikke

kan undvære det og melder jer på banen igen inden lor kort tid.

Til slut viljeg sige en kæmpe tak til dig Anna, $om har valgt at tage en pause fra fore-
ningsarbejdet. Du blev headhuntet til jobbet som kasserer, et job du har passet til mere
end perfektionisme gennem alle 10 åt. Du har virkeligt gjort en forskel. 0u har været en

benhård forhandler i forhold til vores samarbejdsklubber, når der skulle gøres mellem-
regninger op, du går i dybden med tallene, du tjekker op. Du sætter en stor ære i, at
tingene er gjort rigtig, du hader uretfærdighed, og jeg kan godt garantere jer alle, at
Anna snyder man ikke, Du har til tider været oppe imod at udvalg ikke har overholdt
afleveringsfrister for kontingenter, så du har haft kortere tid eller ja faktisk skulle smide,
hvad du havde i hænderne for at få dem lavet. Det har ikke været fair over for dig. Vore
revisorer roser dig for dit kassererarbejde. Anna vi har haft et supert samarbejde om-
kring foreningsarbejdet. Tak for de mange år du har valgt at bruge på foreningsarbejdet i

hovedbestyrelæn. Jeg er selvfølgelig ked af din beslutning om at stoppe $om kasserer,
men respekterer den også, og du har jo også meddelt, at du vil hjælpe den nye kasserer
lige så meget som der er brug fot, og det er altså guld værd for os alle.

For Horne ldrætsforening/Dona Harck
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STORT TILLYKKE tiI

Elna Lund Hånsen, der isommer havde 40-års jubilæum ved $KAT. Hun fik i den anled-
ning ovenakt fortjenstmedalje i sølv og har for nyligt været i audiens hos Dronning Mar-
grethe for at takke for medaljen.

CHRISTIAN GRAM HAR OVERTAGET øLGOD MA$KINSTATION

Sdr, Malle Maskinstation v/Chr, Gram har 1. januar overtaget Ølgod Maskinstation ved

Hans Knudsen. Hans Knudsen startede i 1$76 Ølgod Maskinstation sammen med to
brødre. $ammen med to medarbejdere, som flytter med til $dr. Malle Maskinstation, vil
han varetage nogle opgaver for $dr, Malle Maskinstation. Nogle af maskineme vil fortsat

blive stående iØlgod.
I ?010 overtog Chr. Gram også Tistrup Maskinstation,

HORNE SOGNEARKIV

Billeder
Som tidligere nævnt er vi i gang med at registrere vore konfirmandbilleder gennem de
sidste 100 år, men vi mangler lige de sidste årgange, Se sidste nr. af Homeposten.
Og vl er helt afhængige af din hjælp for at det skal lykkedes, så kik i jeres gemmer.
Lån os billedet eller ring, så henter vi det, skanner det, og du får billedet igen.

Flere billeder
$kote og klassebilleder har også Arkivets stor interesse, og her taler vi om billeder fra
både $tundsig, Bounum og Horne Skoler.
Hertil kommer holdbilleder fra Horne Gymnastik Forening og Home ldrætsforening. Alle

disse mange billeder vil være med til at sammenkæde og skrive bn historie om $ognet.
Dertil kommer alle de butikker og fonetninger som har været drevet i Horne Sogn gen-

nem de sidste mange år. Det skal forstås sådan, at man har haft en beskæftigelse scm
har været ens levebrød. Til det kan vi også bruge din historie, kort eller lang,

Kom derfor op og besøg os iArkivet
Alle som vil inspireres, og vit vide hvad vi arbejder med, er velkommen,

Vi har åbent 1, og 3, tirsdag i hver mdr. fra kl. 14 - 17

Noget for dig?
Hvis der skulle være ån der går og brænder for at være med i et interessant ftivilligt

stykke arbejde, som det er at bevare, registrere og fortælle Home Sogns historie, og

som samtidig kan håndtere en computer til husbehov, så er man altid velkommen til at

spørge os.

Som sagt. Kik op på Arkivet eller kontakt os på tlf. 24 61 55 50

Horne Sognearkiv/Leif $ønderskov
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Nybolig Varde
vffesper Brorson Hansen
Tortegade 7,6900Varde
tlt,76 2L 24 24
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fnsn
Horne * Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-20

Dagli'Brugsen Horns, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0lM
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N BANK

Udgave Stofs*nest Bladet udkammerssnert
4. marts
22. april

319 lørdag den 18" februar
320 lørd4 den 7. april
HORNEPOSTEN$ REDAKTION

Birtha $chmidt, $tausvej7,6800 Varde, t11,.7522 03 67, btrthaoqh$idt@mail.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Horne, 6800 Varde, tlf, 75 26 00 74

Leif $ønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf, 75 20 05 27 eller 24 61 55 50

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38

Nørre'Allå1 - 6870 Ølgod -Ttf.?5 2444 &l
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KIRKENNER

Søndag 22.U.2412 kl,09.00
$øndag 29,01.2012 kl. 10.30

Lørdag 04.02.2012 lngen Højskoledag i

$øndag 05.02.2012 kl. 19.30

$øndag 12.02.2012 lngen
$øndag 19.02.2012 k|.09.00 Fastelavn F. Gjelstrup
Søndag 26.A2.2A12 kl, 10.30

Søndag 04.03.2012 kl,09.00

$ognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, $ig tlf. 75 26 40 55

^W
Thorshup

flf. 75 26 00 42

ilf. 75 26 00 85
flf. 75 26 00 78

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Home Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

AKTIVITETSKALENDER 201 1

febr, 04,02.2012 HomeMenighedsråd,HøiskoledagiThorstrup
08.02,2012 HornelundsVenner.$angaften
08,02,2012 HomeHavekreds,Generalforsamling
19.02.2012 $pejderne.Fastelavnsfest
19.02.2012 Baby- og bømebazar

26.02.2012 Badminton. Hornemestenskab

27.02.2A12 Horne Sogneforening. Generalforsamling

28.02.2012 $pejderne. Gruppemødelgeneralfonsamling

29.02.2012 Home Gymnastikforening. Generalforsamling

marts 10.03.2012 Familie & Fritid, Køblsalg og byttemarked husholdningsartikler

14.03.2012 HornelundsVenner,Sangafren
24.03.2012 HomeGymnastikforening.Lokalopvisning

april 11,04.2012 Homelunds Venner, $angaften

17,04.2012 Familie& Fritid. Generalforsamling

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 .VARDE

TLF. 7s 22 14 14
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fistrrrp'Bounlm
SnilED€- og ilA$HII{FOBilIETNING Ve

Aut. W$-inst

Ølgodvej 148, Bounum,68?0 øLGOD
Tlf. 75 26 $l 55

W v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Ilorne
Tlf, 75260X63 - birtlf. 21226S01/20330163

H.orrr';r'grr*/futauar&a44
JOHil SOFC HåflTgil
HOnilE . 6fit0 våfiUE . nn 7tr 26 S t3

sKO. 0,Aiifiø|. HIRRffø,

Mødalokaler op til ca. 100 pers.

Mekanlker
Anders K Jeneen
Køb & Salg af biler

" $e bllsalg på wWvY.glensenb*iler.dh
Teidon 75 16 02 30
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