
39. årgang nr.304 jan./febr. 2010

KROKETUDVALGET

Vi ønsker vore medlemmer får
et godt og lykkeligt nytår

På kroketbanen er fred og ro
sneen har lagt dæmper på

Når foråret kommer vi starter igen
vi håber I finder gnisten frem

så spil og snak og hygge
vort sammenhold vil styrke

Nyd vinterens stilhed fred og ro
det gi'r kræfter til en ny sæson

Nytårshilsen fra Kroketudvalget - Jørn, Margit, Jes og Karen

mw

HORNE KRO

I anledning af vores 10 års jubilæum
vil det glæde os at se jer alle til reception

mandag den 1. februar kl. 15.00-19.00

Venlig hilsen
Kirsten og Kurt Hansen

Horne Kro

Læs også Nytfta Horne Vrsion

samt HUSK Flome Brugsfuenings ekshaordirrerc gemmlbrsanling
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HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING

Home Sogneforening afholder generalforsamling

Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19,00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne

Fonslag skal være formanden (Kjeld Petersen - stundsiqqlskole@mail,dl( i hænde se-

nest 14 dage før' 
Horne sogneforening

ffi
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Home Brugsforening aftrolder ekstraordinær generalforsamling med henblik på fusion

med Nt. Nebel Brugsforening

Mandag den 8.februar kl. 19'00 på Horne Kro

Håber alle medlemmer vil deltage. Se endvidere opslag i Brugsen.

Bestyrelsen for Home Brugsforening/Linda Møller

HORNE IDRÆISPARK - GEI,IERAIFORSAMLING

Der afrroHes gerenalbnsamling i l'lorne ldnæbpa*

Tircdag dan 16. marts kl. 19.3{l i hallens mtdeloltale

tiled dagsorden ifølge ved@bme. Folsl4 der ønskes behandbt d
generalbrsamlirgen skalrrære brmanden ihænde senest 15. bbruar.
Alle er.wlkomrn - kafien er gratis.

Søren lfi sGnsen/Flonn ldræbpark

HIP ORIENTERER

Efter stormskaden er HlPs telt nu repareret og klar til udlejning. Det er et solidt party-telt

på 6 x 6 meter af god kvalitet.

Pris 500 kr. - hjælp til opsætning mod mindre vederlag. lndtjeningen går ubeskåret til

drift af ldrætsparken,

Henvendelse til Thorkild Lindvig, 20327352
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::X.::::,::,#::I''HORNEGYMNASTIKFORENI*U'*;
den 23. feb. 2010 kl. 19.30 I hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægteme.
Fonlag, der ønskes behandlet på genenalfonsamlingen, skal være formanden skriftligt i

hænde senest 14 dagetør' 
HGF/Lene Jensen

UDVIKLINGSRADET

Generalfonamling i Udvikllngsrådet-den 11. marts i Hodde Tistrup H.ll.lrrO, 
ttot,

HORNELUNDS VENNER

Afholder ordinær generalforsamling

på Homelund Pleiecenter onsdag den 7. april kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægteme' 
Homerunds Venner

SANGAFTEN PA HORNELUND

også i år ajholder Homelunds Venner sangafiner på Homelund følgende onsdage kr.

19.30:

14. oktober, 11. november, 9. december, 13. januar, 10. februar, i0. marts - og vi
slutter onsdag den {4. april.
Vi byderpå kaffe med brød å 15 kr.
Traditionen ho kommer der mange og alle er velkomne' 

Homerunds Venner

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN

Januar

Februar
Marts

11. og 25,

8.o922.
8.o922,
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VI GENTAGER SUCCES'EN FRA 2(}()9

Så syng da Danmark lad hjertet talell

$ Ir0
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SANGAFTEN

Søndag den 7. marts 2010 Kl. 19.00 | gymnastiksalen på Home Skote

Fontandei Steffen Bendix Pedersen og hans lærerkollega Jacob Ømsbjerg fra Ladelund
Efterskole vil med ord og toner præsentere nogle af de nye sange og salmer, men vi
skal selvfølgelig også synge sange vi kender i forvejen.
De vil præsentere sangenes baggrund, hvorefter de vil lede og akkompagnere fælles-
sangen.

Viserfrem til, at rigtig mange vilopleve denne hyggelige og oplysende aftbn ifælles-
sangens ånd.
Alle er velkone.

Entre voksne inkl. kaffe/te med brød: 50 kr.
Entre bøm/unge u/16 år inkl. sodavand m/brød 30 kr.

På gensyn
De arrangerende foreninger: Horne ldrætsforening, Home 4 H, Horne Gymnastik
forening, Menighedsrådet, Familie & Frltid & Sogneforeningen.

ru
HORNE PENSIONISTFORENING 2(}09/201 (}

Mandag 25.01.2010 Frelsens Hær- Underholder med sang og musik
Mandag 01.02.2010 S. A. M. Nielsen, Gårde - Som jeg husker det
Mandag 08.02.2010 Poul Engsig, Varde - Pension
Mandag 15.02.2010 Generalforsamling
Mandag 22.02.2010 Kjoledamen,Varde
Mandag 01.03.2010 Bekendtgøressenere
Mandag 08.03.2010 Anni Nielsen - fortæller og viser billeder fra Peru
Mandag 15.03.2010 Bekendtgøressenere
Mandag 22.03,2010 Afslutning på vinteren

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS s



FASTELAVNSFEST

den {4. februar 2010 kl. 10.00-12.30 på Home skole

Alle er velkomne.

Entre 25 kr.
tr
ffiiderne

Anangøren Spejdeme

GRU PPE MøDE/G EN ERALFORSAMLING

Afå KFUM-spejdeme Home/Tistrup.gruppeafhotdergruppemøde/gene-t$" ralforsamling tirsdag den 23. februar2010 kl. ig-21, ispejderhytten.
iirtålae rne Generalforsamli n g i Spejdemes Støft eforen i n g afholdes samtiåi g.

UDLEJNING AF KANOER

Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM-Spejdeme i

Horne-Tistrup Gruppe. Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der sidde-
plads til 3 pers. Det koster 100 kr. pr dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.

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

Spejderne/ Kathrine

v
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Lundagervei 44 o Horne . 58(X) Varde
Tn. 75 26 OZ 35 . Mob.: 23 U 9A 21

Tistrup OPfff
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

1tf.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: lukket
fredag: 9.30 - 17.00
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"FoKUS PA LUET" AFTEN

onsdag den 3. februar kl. 19-21.

En spændende foredragsaften hos fodterapeut Britta Sylvestersen, Ølgod Fodklinik,

Torvegade 158, Ølgod.

Bdtta har anangeret et foredrag med idrætsskadeterapeut Bjøm Leander Borg, hvor der

tages udgangspunkt i deltageme.

Derer mulighed brat købe produkter i Fodklinikken.

Maks. 15 deltagere, derfor er tilmeldino nødvendiq senest den 28. januar på mobil tlf. 24

25 87 49 (geme SMS) eller e-mail monabondenielsen@hotmail.com

Pris inkl. kafiefte for medlemmer 75 kr.

ikkemedlemmen 100 kr.

Familie og Fritid, Home / Mona B. Petensson

TILLYKKE OG VELKOMMEN

Kære nyba$eforældre i Home BY og Omegn

Der er stor interesse for de nye genenationer i området
For bedre at kunne følge med oprettes på Homes hjemmeside:

STORKEN

Heropfordres I til at meddele følgende:
- Forældrenes navne
- Adresse
- Bamets fødselsdag
- Bamets køn + evt. navn + vægt og cm.

Oplysninger sendes til: webmaster@home-varde.dk

Nøne'All6 1 - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4F-33
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ER DU MEDLEM AF HORNE SOGNEFORENING?

€
Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte og

styrke vores forening, - hermed er du aktiW med til at sikre, at Home sogn vedbliver at
være et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforening:
Opsætning af julebelyining - juleoptog med Varde Garden + slikposer - medanangør af
juletræsfest - medanangør af høstfest - græsslåning af de grønne områder + Vikinge-
lunden - snerydning i Home By - vedligehold af Vikingelunden - vedligehold af de grønne

områder - vedligehold Home Torv - vedligehold af Vikingestien - fået lavet bålhyfte i

Vikingelunden i 2007/08 - fået lavet naturlegeplads i 2008 - fået lavet parkerings-
pladsfpark" ved Krcsvinget 6 i 2008 i samarbejde med Andelskassen Home - maler
borde/bænke på de grønne områder - byportaler - flag/flagstænger . bevilling af fonds-
midler - afholder Sankt Hans i Vikingelunden - underudvalg: Torvedagsudvalg (præmie-
whist) - hjemmeside - afholder sognemøQg efur behov - står for containerpladsen

Kan du sige dig fri for at benytte dig af ån eller flere af disse ting?

I løbet af januar og februar måned 2010, vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din
posfl<asse

Husstand (par) 150,00 kr.
Husstand (enlig) 75,00 kr.

Hvis du ikke har modtaget en opkrævning, kan du kontakte Lise Jeppesen, kasserer på

flf. 75 26 02 66 eller på mail liseoovallel@tiscali.dk

Sammen kan vi udrette noget for Home Sogn.
Home Sogneforening

:::ff::l:).'.il::_ il;:H:H-' €
Her får du mulighed for at betale dit medlemskab til Home Sogneforening.
Mød op og få betalt dit medlemskontingent

Lørdag den 13. februar kl. 10-12 
,,

Lørdag den 20. februar kl. 10-12
Lørdag den27.februar kl' 10'12 

Home sogneforening
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TISTRUP BOLDKLUB/HORNE IDRÆTSFORENING

Ungdomsudvalget

lnformation

Trænings tider for alle ungdomshold vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i Ugebla-

det Ølgod på et senere tidspunkt.

De, der spiller U 17 drenge (årg. 93 og 94), er meget velkomne til at træne sammen med

senior (tirsdag og tonsdag kl, 19.00 - 20.30). Fønste gang er tirsdag den 9. februar. De,

U17 drenge spillere, der ikke ønsker at træne sammen med senior kan selvfølgelig fort-

sat træne sammen med U15 drenge. Dog er det sådan, at hvis man er U17 dreng+

spiller, så skal man spille kamp på det U 17 hold, der bliver tilmeldt tumeringen.
Ungdomsudvalget.

FODBOLDTRÆNING SÆSON 2010, FORÅR

HW.
Så erdettid til en ny sæson i Home lF. Vi starter

Lørdag den 6. februar 2010 kl. 13.00 på Home Stadion.

Vitræner i en god times tid, hvorefter klubben er vært ved en gang suppe, og træner

Kurt Øllgaard vilfortælle lidt om den kommende sæson. Så ung som gammel, amatør

eller prof. alle er velkommen i klubben.

Derefter vil der være træning kl. 19.00-20.30 hver tirsdag og torsdag.
HIF/ Fodboldudvalget

t Døre / vinduer
*. Køkkener
* Om- og tilbygning
* Tagarbeide
* Lofte og gulve

v/Jan Dick. Mallevej 46. 6800Vard" Tlf. 2878 3432 . 7694 3432

STøT VORE ANNOIICøRER. I'E STøTTER OS



KÆW
HTH - Sif/Ansager

HTH - Kvaglund lF
HTH - lF 92, Esbjerg

HTH - Linbup U&G
HTH - Sif/Ansager

HTH - Team Helle Håndbold

HTH - Tjæreborg GF
HTH - Cø-05, Øgod

Team Nodl/, Øgod -Varde HK

Team Nordl/, Ølgod-Varde HK
HTH -Vejen HK

SPORTSFESTUDVALGET ønsker alle et godt nytår og løfter sløret lidt for, hvad

der sker i uge 23.

Talen du kender eller som trænger til at feste under armen og kom til bal lørdag, hvor
"Califomia" spiller hele aftenen. Så det er bare at sætte kryds i kalenderen nu.

Bage kage konkunence.
Bag en kage og vivil smage, mums - kagen bliver bedømt på smag og udseende.
Tilmeldingkanskepåmail:ryellersms42194721Sportsugeudvalget

I
Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeft St'rS. øgoå/ei 33. Home. 6800 Vorde

HÅNDBOLD I HORNE HALLEN

Tlrsdag den 26. Januar
Kl. 19.30 Sede 1 Damer

Søndag den 7. februar
Kl. 12.30 U12 Pige C

Kl. 13.15 U12 Drenge A
K|.14.00 Serie 1 Damer
Kl. 15.10 U14 Drenge A

Onsdag den 3. marts
1( 18.15 U14 Drenge A

Søndag den 7. marb
Kl. 13.15 U14 Drenge A
K|.14.00 Sede 1 Damer

Søndag den 28. marts
Kl. 11.50 U16 Pige A
KI. 12.50 U18 DrcngeAA
KI. 14.00 Serie 1 Damer

10 STøT I'ORE AililOiICøRER - DE STøTTER OS
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Tilmelding senest den 12. februar på ut-lindvig@mail.dk ellertlf. 75 26 01 10

4H PROGRAM 2(l1()

5. februar... Gen eralforcamling
12. februar...Hyggeaften med kreativ og lækker, mad.

5. marts...Tur At SKNTEHAL
7. marb...Sangaften med andre forcninger.

12.marh...Hyggeaften med kreativ og lækker mad.

13. marb...SYGNlNG AF KJOLE fa 7. kl.

25. maft...1. besøg.

6. apdl...SYH0LDfta4. kl. start. 16.30-19.00

6. april...HOBBYHOn 2 og 3 kl. start på SKOLEN 16-19
7. april...TRÆHOLD fra 2 kl. og spircrfra 0 kl. 16-18

13. april...[4ADHOLD for ØVEDE 1 6-1 9
14. april...tt4ADHOLD for BEGYNDERE 1-2 kl. 16-18 på skolen
16. april...Hyggeafien med krcativ og lækker mad.

6. maj...2. besøg.

1 2. juni...Udff ugt til Danfoss Universe
23. juni...3. besøg

Uge 31.,.MADSKOIE (på skolen)

2. september...4. besøg
11. september...4H SKUET iVarde

f . oktober...Årcmøde

1 2. november...AKTlv NAT

3. december. ..JULEFROKOST

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 11



HORNE ADVENTURE OG HORNE 4H

inviterer til hyggeaftener for alle fra 7. kl. og op til og med 18 år.

Fredage: 15. januar, 12. februar, 12. marts og 16. april fra kl. 16.30 - 21.00

Vi mødes i skolekøkkenet kl. 16.30, hvor vi sammen laver noget spændende, nyt, krea-

tivt og lækkert mad, som vi nyder senere på aftenen.

Vi har planlagt menuen til første aften, men I må meget geme medbringe en opskrift

fønste aften, som I kunne bnke jer at lave, så kan vi planlægge de næste menuer sam-

men.

Vi håber rigtig mange har lysttil at hygge, snakke og lave mad sammen med os.

Det koster 25 kr. pr. gang, som betales ved ankomst.

Tilmelding senest mandagen før hvert anangement til:
Home Adventure, Conni: 30709707

Horne 4H, Jette: 24818463

Det er selvfølgelig muligt at melde sig tilflere anangementer af gangen.

Viglæderos til at høre fra jer!

HORNE ADVENTURE
PROGMM FOR VINTER/FORÅR

Februar
Fredag den 12. - Madaften

Torsdag den 25. - Vi lærer at sætte smart hår til forårets konfirmationer. Saxofoni fr:a kl.
17.30

Marts
Fredag den 5. - Skøjteturfor HELE familien
Fredag den 12. Madaften
Tonsdag den 18. - Lær at sætte smart og nemt hår, Saxofoni fra kl. 17.30
April.
Fredag den 16. - Madaften

Udover dlsse planlagte anangementer, vil der bl.a. blive afholdt en golf-dag i
april/maj måned.
Hvis DU sidder med en fantastisk ide tll, hvad det næste anangement skal lnde.
holde, så hold dig ikke tilbage - ring eller skriv straks til os...,

VINTERSFMT
KRIEMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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SKøJTETUR MED HORNE ADVENTURE

Horne 4H har inviteret os med I Esbjerg skøjtehal
Fredag den 5. marts kl. 19.00 - 20.30

Skøjtehallen er ikke åben for offentligheden denne aften.

Alle HA'er, dvs. unge mellem 13 og 18 år, er inviteret
+ denne aften er jeres forældre og søskende også inviteret.

Vi mødes i skøjtehallen kl. 18.30, så har vi tid til at leje skøjter og er klar til at gå på isen

kl. 19.00.

Transport står man selv for, men prøv at snakke sammen, så bileme bliver fyldt.
(Hvis man ikke skal have sine forældre med og mangler kørelejlighed, meddeles dette

ved tilmelding, så linder vi ud af det.)
Det kosterS0 kr. pr. person atdeltage.

Skøjter kan lejes i skøjtehallen tilca, 30 kr.

I må geme medbringe aftenskaffe som kan nydes i hallen.

Vannt tøj kan anbefales, måske ski/cykelhjelm, hvis du ikke er for sikker på benene,
Tilmeldlng senest 1. marts til:

Anne Marle: 22359?05 eller Connl: 30709?07

. Hvis du er medlem af Horne 4H, tilmelder du dig til dem
Vi glæder os til en sjov aften sammen jer og jeres familier!

LÆR AT SÆTTE SMARTE FRISURER

I BÅDE LANGT OG KORT HÅR

Lisbeth Stig - Saxofoni - vil to aftener lære os at sætte smart hår, både til hverdag og til

konfirmationsdagen,

Tilmelding st<al Jke til Anne Mette (22991360) eller Trine Jeppesen (75260266) , geme i

dag , men senest 2 dage før anangementet.

Konfi rmationsaften - vi sætter lækkert hår til forårets konfl rmationer.

TorSdag den 25.02.2009 kl. 17.30 - ca. 21'00

Vl sætter lækkefi, men nemt hår

Tonsdag den 18.03.2009 kl. 17.30 - ca. 21.00

Du skal selv medbringe, elastikker, hårspænder og pynt mm'

Pdsen bliverca. S0 kr. Pr. aften.

STøT VORE ANNOI{CøBER- T}E STøTTER OS 13



I(ÆRE BORGER I HORNE

Jeg vil fønt og femmest geme sige mange tak for opbakningen gennem de Z% år, jeg
nåede at være i Home Brugsforening. Deter 2% år, hverken jeg eller min familie-vil
glemme.

Jeg vil samtidig geme slå fast, at grunden til min fnatrædelse udelukkende er den beslut-
ning, de to bestyrelser har taget i forbindelse med den planlagte fusion. Det har intet at
gøre med hverken svind eller at jeg skulle have stjålet fna kassen eller butikken, som der
ellens går rygter om i byen. Jeg håber, at disse ondsindede rygter meget hurtigt vil forta-
ge sig, ikke mindst for min families skyld.

Tak for samarbejdet til fonefringsforbindelser, borgere, erhvervsdrivende samt samar-
bejdspartnere i Home.
Til slut viljeg ønske Home Brugsforening og "mit" personale al mulig held og lykke i
fremtiden.

Henrik Andersen

STOR TAK

til alle som hjalp med at sætte julebelysningen op den 28. november, og til dem som tog

den ned igen den 30. december. Tak for lån af traktor, vogn, lift m.m.

Også stoi tak til Kirsten og Kurt på ftoen. De var sponsorcr for varm gløgg og dejlige

æbleskiverden2Slll' 
Home sogneforening

JULEMARKEDET PÅ HORNELUND

Homelunds Venner havde julemarked på Homelund Plejecenter søndag den 6. decem-

ber.

Homelunds Venner har også i år haft et bt samarbejde med beboere og venner, og

ikke mindst med Lene og Mary. Uden dette samarbejde kunne vi ikke holde defte traditi-

onelle julemarked, som i omfang var fuld på højde med tidligere år. Julemarkedet blev

så at sige skudt igang præcis kl, 14 af Vennemes formand Birte Strebø|, og få sekunder

efter var handelen ifuld gang. Der var som sædvanlig rift om alle de fine ting, der i årets
løb var fiemstillet. Eftermiddagen var også merc end køb og salg, for der blev også
snakket, grinet og drukket kaffe til hjemmebag. Endnu engang kunne vi glæde os over
en go' og fomøjelig eftermiddag, hvor anstrengelseme til fulde stod mål med indsatsen
og udbyttet' 

Homelunds Venner/Leif sønderrskov
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TDC ERHVERVSCENTER VARDE

TDC Erhvenncenter, Ribevej 35, Vade v/ Jan Hauge Hansen, er med i en "kæde" på 35

TDC Erhvervscentre i Danmark

Alt salg af efiverusprodukter fra TDC foregår i dag via "partnere". Salget omfatter alle
produkter indenfor fastnet- og mobil telefoni, bredbåndsproduKer samt løsninger og

tenninaler hedil. ( mobiltelefonerog lP telefoni)

I Varde har vi været med til mobiltelefoni siden 1978, fortæller Jan Hauge Hansen. De

første "spæde" trin blev taget af det medarbejderejede firma P. Skelmose Electronic ÆS,
som også byggede bllesantenner i hele Vestjylland samt på Østkysten. Først med
"Nordisk Mobil Telefonf (NMT), som dækkede Norden og de baltiske lande, og senere

med GMS telefoner, der idag anvendes i hele verden. I 1996 blevfirmaet delt og solgttil

hhv. TDC lGbelTV og KP Electronic i Rødekro.

Efter en ånække med skiftende navne som Unitalk, VIC-Center, TDC Mobil center, køb-

te den daværende butiksbestyrer Jan Hauge Hansen i 2005 fonetningen i Varde. Efter

overtagelsen af fonetningen, og indgåelse af en aftale med TDC Erhvervscenter, har

firmaef udviklet sig til at have 6 fastansatte samt 3 deltidsansatte medarbejdere, som

alle er med til at be$ene erhvervskunderfra Ringkøbing i nord til Ribe i syd.

Erhvervskundeme , ca. 80 %, består af håndværkerfirmaer, små og mellemstore virk-

somheder inden for service og produktion samt offentlige kunder indenfor Region Syd

Danmark samt kommunale kunder i Ves$ylland'

Derudover betjenes også et stort antal private kunder, som vi osørmen også er meget

glade for, sigei Jan Håuge Hansen. Disse er i alle årene kommet i vores butik for at få

råd og vejledning omkring køb af mobiltelefoner samt i brugen af disse.

På adressen Ribevej 35 er der udover butikken også lager, kontor, undervisningslokale

samt montageværksted til person-, vare- og lastbiler. Blandt erhvervskundeme ønsker

stadig flere åt få monteret håndfri be$ening i deres biler for at opnå sikker og lovlig brug

af deres telefoner.

Vi ønsker at nedvirke tll, at kundeme får den bedsfe udnyttelse af de produffier, som de

har vatg! at benytte srg af i det daglige - dertor er alle kunder, bMe pfivate og erhveru,

aftid meget velkomne tit at kigge ind til os - også for at tå rN og veiledning, siger Jan

Hauge Hansen

Jan Hauge Hansen har altid med glæde modtaget og læst Homeposten, hvorfor han

også geme vilstøtte bladet. Se annoncen side 2. 
Red.

I{orne - valget er dit... . . .
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NYT FRA VISION HORNE

Horne skal selvfølgelig også udvikle sigl

Som resulht af Borgermødet i efteråret 2009 blev der sammensat en gruppe, en såkaldt
styregruppe. S$regruppen nedsættes af S7 borgere i Home Sogn valgt på årligt bor-
germøde. Gruppen skal arbejde bt med Sogneforeningen og Udviklingsrådet. Måske
ændres til et lokalråd?? Lige nu kalder vi os VISION HORNE.

Gruppens opgaver:
-' sitåiig bredest mulig opbakning til sine tiltag i Home og omegn.

At indsamle og forædle ideer til udvikling af området
- At iværksætte virkeliggørelse ved hjælp af opgavespecifikke udvalg.
- Repræsenterer Home og opland og forestå kontakten udadtil.
- At arbejde med visioneme bag og udvikle Home som landsby frem mod 2020.

På det årlige borgermøde skal gruppen fremlægge følgende:
- refenat af sit arbejde det forløbne år.

- Et fonlag til vision frem til foreløbigt 2020
- Et idåkatalog, hvori også idåemes konsekvenser og pris søges belyst

Siden borgermødet I efteråret 2009 har Vision Horne deltaget i flere arrangementer
som vi fandt vigtige:

- Valgmødet 11/11-2009. Fik indblik i politikemes visioner for de små landsbyer
- Home ldrætsforenings genenalforsamling den 18/11-2009
- Møde om Blomsfrende Landsbyer i Tistrup. Et udviklingsprogram, som giver

landsbyeme mulighed for at synliggøre sig, og dermed skabe udvikling (et godt

rcdskab til hvordan vi i Home kan få hjælp til at udvikle os.) alholdt den23l11-'
2009

- Vision Home har afholdt 3 møder - den næste bliver den 2111-10, hvor vi skal
gennemgå de sidste ting inden oplæg til sogneforeningens generalforsamling

- Skal den 20/1-10 med til " Mere liv på landef - et visionsseminar, der afholdes i
,Tistrup.

Vision Home er i gang med følgende oplæg:
- Et til struktur for Styregruppen Vision Home
- Et idåkatalog med tiltag og arbejdsopgaver, der kan udvikle Home
- En målsætning - hvad skal Home arbejde hen imod?

Udvalgte proJekter som også fremlægges ved sogneforeningsmødet:
- lnftastruktur. (forsøg på at få etableret cykelsti fra Ringkøbingvej til Ølgod)
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- Synliggørelse af Home. (Hjemmesiden skal gørcs mere attnaktiv, der skal væ-
rc presseansvarlige i hver forening mm). Bedre skiltning af Vikingelunden, ln-

stiMioner, hal, hjortefarm mm. Siåkaldte blå skilte. Digital infotavle som iJande-
rup.

- Udvikling af Fællesskabet. Er i gang med at udarbejde et fonslag til en Vel-
komstpakke til alle nye borger i Home og Omegn.

Der er mange ting, vi som slyregruppe kunne tage fat på, men det er vigtigt at holde fast
i, at Home har rigtig mange gode aktiviteter, som blot skal frem i lyset. Hvis ingen ved

det, eksisterer det ikke...

Har Dt/l tyst til at hører mere om vores fonslag er du/i velkommen den 26. januar 2010
hvonsogneforeningens generalforsamling afholdes. Du kan også få indflydelse, hvis
du er medlem af sogneforeningen.

Vision Home: Søren Dahl, Stig Leerbeck, Stig Larsen, Dennis Pedensen, Judith Peder-
sen, Annemette Jensen og Jeanette Simonsen.

r.
Horne - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8 - 1g

Dagli'Brugsen Homeo Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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TANKER EFTER EN NÆR.VALGT OPLEVELSE,

Kun lå uger før Venstres ekstraordinære opstillingsmøde i slutningen af juni måned,
havde jeg ved et privat selskab siddet og udbredt mig om min absolutte uvilje mod at
lade mig opstille til en politisk post. Endda overfor en præst! Men jeg var i god tro om
man så må sige.
Få dage senere sagde jeg imidlertid ja til at lade mig opstille, og kort før sommerferien
vandt jqg kandidaturet ved en kampafstemning på Venstres opstillingsmøde. At det ikke
ville være en nem opgave, var jeg og min valgkampgruppe klar over fra starten. Dels
havde jeg indtil da ikke gjort mig synderligt bemærket. Nogle læserbreve i ny og næ og
ftemstilling af pjece og byskilte i forbindelse med byen-på-landet kampagnen. Dels er-
kendte vi allerede fra starten faren for, at min rival fra opstillingsmødet ville forsøge sig
som kandidat for Lokallisten
Vi kunne ikke gøre andet end atløre den bedst mulige kampagne. Jeg synes det lykke- r

des at stable en god kampagne på benene, og jeg synes vi blev mødt fantastisk positivt

ovenalt i Home og opland.
Da stemmeme var talt op og viste at ikke mindre end 285 Home-borgere havde stemt
personligt på mig, var jeg meget glad og tilfreds. I alt nåede jeg 319 stemmer, men det
viste sig at være 10 stemmer for lidt til en plads i byrådet. Det har imidlertid ikke rokket
ved min glæde ved den store lokale opbakning. Tak for det! Min eneste fortrydelse i den
sammenhæng er, at de mange vælgere ikke fik kredit for deres stemme. Men sådan er
spillels regler.

Hvad udadtil tabes må indadtil vindes

Disse ord, der blev anvendt efter nederlaget i 1864, er måske rigeligt store ord i denne
sammenhæng. Men fakta er, at Home nu er uden egen repræsentant i byrådet.
Den lokale valgkamps fokusering på Homes fremtid har været en øjenåbner. Både for
mig selv, men jeg bor også, det har sat tanker i gang hos rigtigt mange andre. Hvad vil vi
med vores lokalsamfund? Skal et lokalsamfund der strutter af resurcer bare sygne hen,

medens vi passivt ser til at busruter nedlægges, Brugsen forsvinder og skolen mister
sine elever?
Jgg tror, vi har erkendt, at Home må have et talerør udadtil som er forankret i et bredt
folkeligt mandat. Der skal være udbredt enighed om og forståelse for de tiltag der iværk-
sæftes i Home. Styregruppen som blev nedsat på borgermødet i november er et skridt
på vejen.

Skal Home værc en forstad til Tistrup? Det mener jeg ikke. Home har så mange gode

resurcer, at det til rigelighed kan underbygge et modeme aktivt og attraktivt lokalsam-
fund. Men vi har brug for tilflytning, og det må vi tænke grundigt igennem. Hvilke krav vil
det stille til vore rekreative områdef Til vores foreningsliv? Til vore institutionef Blot for
at nævne nogle områder.
Det vil der blive sat yderligere fokus på i den kommende tid. På baggrund af de store
fremmøder ved fr,emtidsmødeme 4. september og 4. november er der grund til optimis-
me. Godt nytårtil allel

Stig Leerbeck
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Ul0-holdet fra HTH har modtaget tasker fra Sydbank

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup . llf.74 37 69 30 . sydbank.dk

l^I TØMRER
Østpanken ?4 o BE}4O Oksbøl
30 50 13 76 / 75 PEi OEI ElEt
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HORNE KRO DE SIDSTE 10 ÅR OG NU

Ja, jeg er ikke i tvivl om, det gav Home noget at snakke om, da jeg sådan sprang ud

i mit eventyr som Krcmutter. Enlig mor på 27 år med 2 små bøm, lige hjemvendt efter 1 0

år i London og INGEN af jer kendte mig. Jeg kan lige forestille mig, hvordan det fik gang '

i snakketøjet. Men jeg ankom, og jeg har tit tænkt på, at man ikke kunne have ftet en

bedre modtagelse end jeg fik. I var imødekommende og viste overbærenhed overfor
mine bommerter. For opstartsproblemer det var der, og i dag kan jeg godt ryste lidt på,

hovedet over mig selv. Jeg havde jo kun erfaring i køkkenet, og nu skulle jeg pludselig til

at style det hele, snakke med kunder, lave regnskab, dække borde og tage ansvaret for,

at alt var som det skulle være hele vejen rundt. Tænk jeg havde mod på det. Mine sø-

skende spurgte mig nu også rigtig mange gange, om jeg nu også var sikker på, at det
var det jeg ville. Om det ikke var en panikhandling fordi man pludselig stod der helt d+'
ne, og skulle starte helt forfra igen med nyt arbejde, bolig og venner.

Men det viste sig at være den helt rigtige beslutning, og jeg kan huske at Palle Pallesen

sidst på aftenen til min ankomstreception sagde, at nu manglede Kurt og mig bare lige at
finde samme, for så kørte det bare for kroen. Men det var nu allerede sket, der var bare
ikke så mange der vidste det, for vi gik lidt stille med dørene. Så det tog ikke så lang tid
inden vi var blevet fire med fast adresse på Home Kro.

Når vi så sidder her og bnker på, hvad der er sket hen over'årene er der visse ting der
tnæder mest ftem. Stille og roligt har vi efterhånden fået renoveret en helt del. Nye vin-
duer, gulve og tæpper, tapetseret og malet, nye stole i krostuen og stueme og nye borde
i salen, fået kølerum, nye ovne og opvaskemaskine. Hvad taget angår ja, så var det da
planlagt, at der skulle nyt tag over salen, men ikke beregnet at stormen skulle vælte
gavlenden ud mod Andelskassen. Det gav frit lejde for vinden og inden længe begyndt

tagstenene atflyve af. Et uheld der kunne have haft katastrofale udfald. Det gav i hvert

fald et sug i mayen, da vi opdagede at murbrokkeme havde ramt et par, der var på vej

her hen til begravelseskaffe.
Når man så taenker på, at der to måneder forinden var gået hul på vores olietank, ja så

var det da ikke helt så sjovt at være krofolk i en stund. Vi vidste ikke, om vi var købt eller

solgt og havde mange bekymringer om fremtiden. Det hele var ved at være uoverskue-

ligt, men endnu engang følte man den store opbakning fra byen, og inden længe be-

gyndte man at se fremad med positive øjne. Og det er også det, der har fået os til at gå i

gang med en støne renovering i salen. Vi ved stadig ikke, hvordan oliesagen ender,

men har valgt at se positivt på fremtiden.

Det vigtigste er jo også, at vi er glade for at være her, og at krolivet fungerer for os. Det

er rart stille og roligt at kunne stå op med ungeme om morgen og sende dem i skole, og

.værc her når de kommer hiem, Det er skønt når Ryan og hans kammerater slæber kas'

sevis af lego ned i salen for at lege, eller Natalie og hendes veninder skal lege fine da-

mer på rcstaurant. For godt nok er der mange timers arbejde i at drive kro, men det giver

også en frihed at kunne vælge og bestemme selv.
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Vi har fordelt arbejdet mellem os, så vi ved, hvad vi skal forvente af hinanden, og når

tiden så stadig ikke slår til, så er det uundværligt med noget stabilt og dygtigt pensonale.

For uden gode hjælpende hænder kan det ikke lade sig gøre at drive kro, og vi har væ'

ret heldige at have tlofast penonale, der er med til at skabe en god atomsfære.

Så her til sidst vil vi bare sige tak for god opbakning gennem de sidste ti år, og det ville

glæde os atse jertil reception' så vi kan vise vores 
ffi'ffi'åX.Tl*,rn on Kurt Hansen

DAMEFROKOST I HORNE ANNO 2O1O?

Jeg læste for nogle måneder siden i det lokale ugeblad, at'enhver by med respekt for

sig ælv haren ådig damefrokosf.

Ganske vist har vi haft det tidligere her i Home, men dermed ikke sagt at skibet skal

blive ved med at være i dok, det kunne jo blive søsat igen, hvis der vel og mærke er

opbakning tildet.

Det er lige nøjagtig denne opbakning, jeg har følehomene ude efter her - hvis det skulle

vise sig, at opbakningen er der, så skal vi da selvfølgelig have skibet sat i søen igen.

Jeg tnor, de fleste, som har deltaget i damefrokosten tidligere, kan berefte om, at det har

været en meget god dag, ikke alene for dameme men også for mændene. For damer-

nes vedkommende giver det næsten sig selv, en dag uden forpligtigelser hvor man kan

hygge sig sammen med nabokoneme og venindeme.

For de yngre mænd var det en dag alene med ungeme - nogle gange er der ikke noget

bedre end en dag, hvor man rigtig kan råhygge, uden mor. For de lidt ældre, som ikke

har mindre bøm, er det jo en god anledning til at samles og få et slag kort eller noget i

den stil.

Som nævnt tidligere er dette kun de første følehom der er ude, der er ingen, der siger at

det skal ligge i sportsugen, som det gjode tidligere, men det kunne f.eks. være en faste-

lavns fest, hvor alle kommer udklædte, der bliver slået katten af tønden og hvad der nu

ellens hører til. Der kunne jo selvfølgelig også være noget helt andet, mulighedeme er

Fortsættes .......

21

Ilorrte ICro Gotle s els kab s/møde lokalc r.

Hyggelig krostue og krohøve.

W lzverer ogsfi mød ud at huset

W ses hiken Kirsten { Kurt
TtE 75260019

På Horne Kro - er maden øltid go' E+nail:

mange.
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Der er selvfølgelig nogle udgifter til sådan en damefrokost, men der er jo ingen, der siger
at der'absolut skal være levende musik - det er da hyggeligt med den slags underhold-

ning, det gør bare dagen lidt dyrere, mulighedeme er mange.

Der er mange foreninger, som dette kunne anangeres under, men som jeg ser det, er
det ikke et spørgsmål om at lave et overskud, tingene skal bare kunne løbe rundt, det

handler om at få en hyggelig dag, både for dameme men også skabe mulighedeme for
at mændene kunne få det.

Nu er der sikkert nogen der sidder og tænker " har knægten bare fået en lys ide, eller
hvad er det lige der ligger bag".

Jeg står ved, at jeg tidligere sad i udvalget, der besluttede at fase dameftokosten ud for

at prøve noget nyt, om det var den dgtige beslutning var og er der mange forskellige

meninger om, men lad nu det ligge og lad os kigge fremad i stedet for. Er opbakningen

til at vi søsætter skibet igen, viljeg geme bidrage med det som jeg kan, og jeg er sikker
på at der nemt ville kunne findes nogle ftivillige hjælpere der bakker op om dette.

For at få nogle tilbage meldinger på overstående, ville det være dejligt at få et par ord,
positive som negative, på mailen lundhansen@live.dk , for at vide om det er noget der
skal arbejdes videre med eller om skibet skal forblive i dok lidt endnu.

Eventuelle foreninger kunne også henvende sig, hvis det er noget, der falder i god jord.

Martin Lund Hansen

Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

. Punktllg leverlng

. Konkurrencedygtlge prlser

r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 åm erfarlng

Tlf. 762tto 240
Fx 759110æ
wwpki.dk. p*npki.e.
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PRIMO DANMARI( A/S

, DK€862 Tistrup
Denmark

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

Lødag 23.01.2010

Søndag 24.01.2010

Søndag 31.01.2010

Søndag 07.02.2010
Søndag 14.02.2010

Søndag 21.02.2010
Søndag 28.02,2010

Højskoledag - Thaysen

Fastelavn - Lesner

tuK1.09.30
lngen
Kt. 10.30

lngen
Kr.09.00
lngen
Kt.09.00

Sognepræst Finn Pedenen, Thorstrupvej49, Sig

Gnaver Kdsten Krcg, Thorstrupvej 154, Home

Home Kirke

Kirkeværye Ruth Jensen

flf. 7526 4055
ilf. 7526 0042

flf. 7526 0085
flf. 7526 0078

HORNE IDRÆTSFOREN1NG . UDVALG OG BESTYRELSE 2O1O
Hovedbestyrelsen:
Fomand
Næstbrmand
Kasserer

Sekrebr

Fodboldudvalg:
Fomand Mallevej23
Dommer 11 og 7 mands (ansvar),

Kampfordeler 11og 7 mands(ansvar)

Konlingenter ungdom, indefodbold ungdom

Kontingenter senior, materialer Jørgen Lund Pedersen Ndr, Stavskærvej 32
lndefodbold senior, bøjer senior

Dommer kontakt

lndefodbold ungdom

Mark Thygesen Ølgodvej 15

Dora Harck Bjeremosevej 35 (T)

KurtBurkarl Hindsigvej 29
Anne Vig Nielsen Ølgdvej121
Niels Age Kristensen Gunderupvel 64

Henrik Jessen

Jørgen og Ulrik
Flemming, Peter, Henrik og Mark

75260472
75260469
75260408
75260065

75260107

75260040

321 16899

22265298
75260120
75260266

75260045

75260226
30342543
75260218
25598900
75260456

WEB, PR, ugeblad Ulrik Henriksen Vestergade 36 1 tv
Kunsuskontakt Flemming Jørgensen Ndr. Stavkærvej 84
Fodboldskole, føjer ungdom Peter Jeppesen Gl. Præstevej g3

Seniorudvalg:

Ungdomsudvalg:

Kampfordeler og dommer (praktisk) Ame Albertsen Gunderupvej 14

Håndholdudvalg:
Formand

JHF
DGI

Materialer

Team Nord

24

Sigurd Møller Bjenemosevej 13
Anne Grehe Mortensen Kirkebakken 7
Anette Mortensen Kirkebakken 2
Morten Mortensen Kirkebakken 2
BenteJacobsen Habrehøjvej 3
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Badmintonltennis:
Formand

Billiard:
Formand

Tumering

Lokaleansvarlig, Pensionister
lT ansvarlig

Kroket:
Formand

Næsformand

Teater:

ldræt om dagen:

Sporbugeudvalg:

Fed Lørdag:

Sponsorudvalg:

Præmiespiludvalg:

Ulla Lindvig

Anita Hansen

Karen Linding

Jes Jensen

Jøm Pedersen

Margit Gydesen

Kurt Burkarl

Søren Jensen

Torben Ellegaard

Gert Jensen

Tage Vig Nielsen

Søren Jensen

Erik Thomsen
Birha Schmidt
Ulla Aarhus

Fabriksvej 11

Ølgodvej107

Porseve! 6

Bjenemosevel 27

Bjenemosevej 3

Ølgodvej130

Hindsigvej29

Michael Albertsen GunderuPvei 14

Renå Guldager GunderuPvej 10

Thorkil Lindvig Fabriksvej 11

Kjeld Petenen ØlgodvejlG

752601 10

75260766

5124M54
60163671

752601 10

75260358

75260'180

75200n1
75260300
75260161

75260469

75260065
752601 1 6

75260728
75260412
75260046

21257718
23288163

2257U99
75260858
76940990

75260040
752601 1 0

75260170

75260472
75260202
7526W?4

75260408
7526U72
75260340
75220367

75260294

75260299
75260184

lngrid Kistensen GunderuPvei 64

Thomas Unding Klokkedoj4

Herdis Andersen Stadionvej 5

Else Marie Madsen Høivangen 7

Kirsten Plauborg Lundagervei 36

Lotte Ærdersen Habrehøjvej 14

Rasmus Bondesen Højvangen 1A

Sanne Knudsen Habrehøjvei 13

Anita Terkildsen SnoruPvej 5

Holm Jensen Gl. Præstevei 86

Lisbetr og Jørgen Lund Ndr. Stavskærvei 32

Ulla og Thorkil Lindvig Fabdksvej 11

Bente og Lars Christensen Fruerlundvei I

Bjenemosevej 35 [t)
Hindsigvei4
Ringkøbingvej 270

Øgodvejl21
Bjenemosevej 35 (T)

Gl, Landevej 77

Stausvej 7

Porsevej 8

Gunnar Ditlevsen Klokkedoj 2

Bakken Strebøl GunderuPvej 22

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kr. 1e.30 os støt t.u"'"*T;i;;; 

tubben

Revisorer:
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2010

jan.

ftbr.

AKTNfiIETSKATENDER

Florne Sognefuening. Generalbrsamling

Fanllb og Fritd.'Fokts På litEf
4H. Crercralbrsamling
Flome Bnrgsbrenirq. Ekstraordinær generalbrsamling

l'lornelunds Venner. Sarqafun
Sæideme.F$latrsftd
Speideme. Gruppemøde/gercralbrsamllng
l'lorne q,rnnas{ikfuenfg. Generalbsamlirg
Home tulesbnløb i bdminbn
iltlJtlome Adventrre. Skøitefrrr br hele famllhn

Fdlesarargement Sfltgaften
l'lonpluttds Venner. Sangden
tHuikfingsrådet Gene'rdbmanling
HorE ldræ6p4fi . Cænel'dfusan$ng
Honp Gymnætilftrenirg. loltdopvisnilq
l'lome Afrenslrob. Atsluttitg og ttdstilliry

l'lorrelur$ Venrer. Genæalbrsamlittg
tlornelunds Vemer. Sargafrert
Fanilie og Ftitr. Genenalbrsamliry
Sognebænirqen. Sankt Hans ftst i Vikirydunden
Spoftft$

ViHbiery Cup

Tonedæ
4H. Arsmøde
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINFORRETNING A/S

Aut. VVS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
r!f. 7s 26 01 ss

LAMBORGHINI

AUTORISERET

KLOAK.

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Home
Trf. 75260163 - bittlf. 21226801120330163

effi EOFlVE
JOHN BORG HAI{SET{
HOiNE . 6!00 vaaDE . ILF: 7!i 26 dl Sl
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Stolagodo 19 . 586? Iirrup
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Hnntroi
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Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
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-ffi,A delskassen
-"scrnrnå$"k*n vi rnerc

snA

*e o*årblikou r'Colo ,,, ,,, 

oo"''' i

- og 2Ol l,2Ol2, 2015,...
I andelskassen får du rådgivning, der tager udgangspunkt i dig, din økonomi,

din hverdag og dine planer.

Grundlaget er Økonomisk Overblik - et møde, hvor vi kommer hele vejen

rundt om din økonomi, skaber overblik over muligheder og udfordringer og

sikrer, at du har de løsninger, der passer til netop dig. Nu og ifremtiden.

Kom ind i Andelskassen og hør, hvad vi kan gøre for dig i 2010. Og i årene

fremover.

Hor,neAn elskasse.KrosVinget{r}J616e,16g00Varde:r:telefoni$7.99,,3 5 ,: 
,,,, ,,i ,"


