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Midtvejsindvielse af eykelstien mcllem Horne og Tisfrup,
Læs historien....
JANUAR
Areb fønste måned er opkaldt efter den lomerske gud Janus, som var udstyæt med to
ansigtsr - et gammelt og et nyt, så han kunne se både tilbage til brtiden og ud i fremtiden.

Månedens gamle danske navn var glugmåned. AAedt af glug, hullet hvorigennem man
kunne se ind i det nye år.

Homepstens redaktion ser fiemad'mod et nyt år. Vi har sendt regninger ud til vore
annoncører, og håber på forbat velvilje til støtte br foreningslivet i Home og til glæde for
beboeme, ligesom Henrik Dinesen har lovet at
le bladet til samtlige husstande i Home

bftætte det stoæ arbejde med at omde

sogn.

Red.
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EL-INSTALLATIONER
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PLC & PC STYRINGER
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SALG & REP EL-MOTORE
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Se Oskar's autoværksteds nye annonce

Tømrer-

/

snedkerarbejde

Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri
v/

Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b
Bitflf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttf. 7526 0467 - 75260520

snedkermester

Jan Dick
Tlf. 28 7a 34 32

llolre
ift T ø rnre *to rretnin g
-

Oskar's Autoværksted ApS
,å.--

Tlf.r 75 26 00 88 Jæf@ 'Ttf.752602t4
-dit værksted for fremtiden..!
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Højvangen 1
Horne, 6800 Varde
Faxr 75 26
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Tømrerm-:

Ing.:

'Knud

Lund Hansen, 75260214
Morten'Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvej
6870 Ølgod

T[. 75 24 12 33
Far 75 24 10 83
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HORNE SOGNEFORENING . GENERALFORSAMLING

-R

Home Sogneforening afirolder genenalforsamling

Tirsdag den 27. ianuar 2009 kl. 19.30 på Home

lfio

Dagsorden ifølge vedtægteme.
foåtag skalvåre formanden (Bent Knudsen) i hænde senest 14 dage før.
Home Sognefotening

HORNE JAGTFORENING . GENERALFORSAMLING

'"--%-

Home Jagtforening afholder genenalforsamling

Fredag den 6. februar2{t09 kl. 19.00 i Home Hallens mødelokaler
Dagsoden ifølge vedtægteme.
Horne Jagtforening

HORNE GYMNASTIKFORENING - GENERALFORSAMLING
Der afiroldes genenalforsamling

den 24. februar2009 kl' 19.3{l ihallens mødelokale

D4soden ifølge vedbgteme.
Fonlag, der ønskes'behandlet på genenalforsamlingen, skal vææ formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage

før'

HGF/Lene Jensen

HORNE IDRÆTSPARK - GENERALFORSAMLING
Home ldræbpark afirolder generalforsamling

Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.30 i hallen
med dagsorden ifølge vedtægteme.
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FORI(ÆLELSESAFTEN HOS WOMAN I øLGOD
,l7
Torsdag den 26. februar kl.

-

ca. 20

Fdsør Mona Jørgensen har sammensat en spændende aften til dig, der geme vil forkæ'
les ien mørk tid!
Sammen med Tina, Care4You fra Lyne og Britta, Ølgod Fodklinik anangeqr hun en
afien med brkælelse fia top til €.
Har du lyst til at prøve det - så meld dig - der er begrænsede pladser!
Pds: 175 kr. (medlemmer)/200 kr. (ikke medlemmer) inkl. lidt at spise og drikke.

Tilmelding til Mona Petesson senest den {9. februar påflt.24258749 eller på e'mail
monabondenielsen@hotmail.com

øLSMAGNING, øLGOD BRYGHUS
Onsdag den 18. marts kl. 18.30
Vi lår en rundvisning

i

Bryghuset og smager på forskellige øl ledsaget af lidt mad fra

spisekortet...
Der serueæs et bræt rned 4 brskellige øl (i alt % lite| til 50 kr.
Fna spisekortet kan der vælges imellem: 3 sft. Bryghuseb smønebrød, 60 kr.Æ tikadeller m. rødkå1, rugbrød og smør, 60 kr./Bryghuseb s$emeskud, 80 kr.

Tilmelding tit Mona Petersson senest den 9. marts af hensyn til madbestilling på tf.
24258749 eller på +mail monabondenielsen@hotmail.com. Husk at angive, hvad du
ønsker at spise, da det skal bestilles på fothånd.
Familie & Fdtid/[ilona B. Petensson

Tistrup
.

OPTX

tto
e
It

{g

C. B. Lange

6

tb

Opti ker & kontaktlinseoptiker

o
o
o
E

Storegade 23, 6862 Tistrup

I

\1.75291287
Åbningstider:

man., tirs., tons.: 9.30
onsdag: 9.30 - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00

lørdag:lukket

4

R

-

17.30

c
at

Lundagervej

44. Horne.

6800 Varde

T]lt.752602 35 o Mob.:23 84 98 2t
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badminton søndag den22. februar 2009 i Horne hallen
Et stævne for alle, der kan li' at spille bdminton 0g man
behøver ikke være medlem br at stilb op til en hyggelig dag i hallen.
Tilmeldingssedler vil blive hængt op i hallen i brbindelse med
Julebadminton, og der er ogsa mulighed for tilmelding senest 1 ' februar 2008
til Ulla Lindvig 75 26 01 10
Vel mødt i hallen søndag den22. bbruar 2009
HIF/ badminton

Sponsor for Home lrlesterskab 2009:

I-AGERSALG IGRINDSTED
FIBERNET I HORNE OG OMEGN
lfonige Homeposten opbrdrede vi til, at man tilkendegav sin forhåndsinteresse forfiber
i Home.
Der har været nogle misforståelser omkring det beløb, som HIP modtager br hver til'
meldt. Når man er forhåndstilmeldt oq så evt. senere bliver koblet på fibemetet. så bliver beløbet udbehlt til HlP. Pengene bliver udbetalt af Sydenergi og er derfor ikke en
udgift, man som kunde skal behle.
Der er inqen foroliqtelser forbundet med at brhåndstilmelde siq.
Med dette nummer af Homeposten følger en blanket til brhåndstilmelding, brug den. '
På Homes hjemmeside www.hom+varde.dk vil der være link til mere inbrmation om
priser etc.
Kun ved massiv forhåndsinteresse bliver der nedgravet fiber i Home

* otTå;

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

Vi gentager succes'en fra 2008
Så syng da Danmark lad hjertet tale!!

$ Ils

- J_f_ t

*Ittt

SANGAFTEN
Søndag den 8. marts 2009 Kl. 19.00
iGymnastiksalen på Horne Skole
Knud Haahr Bagger vil igen med både ord og toner præsenterer nogle af de nye sange
og salmer, der har fundet vej til den nyeste udgave af højskolesangbogen (2006).
Han vil præsentere sangenes baggrund, hvorefter han vil lede og akkompagnererfællessangen.
Vi serfrem til, at rigtig mange vilopleve denne hyggelige og oplysende aften
sangens ånd.

Entevoksne inkl. kafiefte med

brød:

50 kr.
Enhe børn/unge u/16 år inkl. sodavand m/brød 30 kr.
På gensyn

iblles-

ru

De anangerende foreninger

Horne ldræbhrening, Home 4 H,
Horne Gymnastikforening, Menighedsrådet,
Familie & Fdtid & Sogneforeningen.

SANGAFTEN
Fem foreninger og menighedsrådet er igen gået sammen om en ftelles sangaften søndag den 8. marb. iskolens gymnastiksal, hvorde nye sange og salmerfia Høiskole
sangbogens nyeste udgave (2006) vil blive præsenteret af Krnud Haahr Bagger, som er
tidligere højskole og eftenkolelærer, senest på Vesterlund Ungdomsskole. Nu arbeider
han som organist og korleder ved Vejlby, Strib og Røjleskov kirker ved Middelfart. Det er
en aften for alle aldersgrupper, så vi håber at rigtig mange vil finde vej til denne sprudlende sangaften.
Se annonce andetsteds.
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Mawdage EL. t+.oo
26. ianuar
2. februar
9. februar
16. februar
23. februar

Ema Vesteruård
Bente Launa Paoaard. Ølqod
Erlino Thomsen. Varde - kioledamen
Generalforsamling
Lone Kielsen - underdyner

KFUil-spejderne HornelTistrupgruppe afholder

TF

gruppemødelgeneralforsamling
tirsdag den24l2- 2009 kl. 19-21 i Speiderhytten.
Speidemes Støtteforening
Generalforsamling
afholdes samtidig

qf

Spejderne holder fastelavnsfest
den22li2- 2009 kl. 10.00-12.30 på Horne skole.

d$"ijderne

iffiderne

i

Entrå 25 kr. -Alle ervelkomne.

SPEJDERNES JULEWEEKEND 2()O8

v

Så er der gået endnu en jul, og dermed har vi haft endnu en juleweekend. Selvom vi
fy$ede foi vejret, blev det slet ikke så dårligt. Selvom der ikke var "skyggen" af sol,
sneeOe elbr regnede det heller ikke. Lørdag eftermiddag hyggede store og små sig med
et spil Stnategoi levende live, men ledeme abrød, under mange protester, da det efterhånden var så mørkt, at alle løb ind i hinanden. Og så var der aftensmaden, som vorcs
dejlige "tantef havde kokkereret flæskesteg med kartofler, rødkål og brun sovs, næsten
figåså god som julemiddagen. Detvaren tilbængtbrandring fa den normale, en smule
fød@ spagetti og kødsovs, som vi harfået de sldste år. Aftenen sluttede med leirbål
med underhoidning fia båJe store og små. Morgenen efter skulle de store op på løb, det
var koldt! Selv ledeme måtte indrømme det efter lidt tid. Vi sluttede som sædvanlig med
kager af stort set alle former og hrver, hvoæfrer vt tog hiem. Vi bdod Assenbæk frætte
men med fulde maverog minderfra endnu en dejlig urcekend.
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øSTER HERREDS SENIORKLUB

- PROGRAM

2OO9

Tirsdag den 17. februar - højskoledag på Løgumkloster Høiskole. Højskoletime og
histodsk byvandring med kirke, refugiet og museet Holmen. Afgang Tistttp Torv kl. 8'15.
Onsdag den 18. marts kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus. Generalfosamling - derefter vil
Anne Mette Sfebel vise lysbilleder og fortælle om turen med gymnastikholdet'Gys'til
Califomien og lvlexico i2008.

-

heldagsbustur til Heming. lvled guidet tur rundt i byen. Lars
har frokos$akke med. Kl. 14.00 ser vi Møldrup optagelseshjem, film, kaffe og rundvis-

Tirsdag den 28. april

ning. Afgang Ølgod Torv kl. 8.30.

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00.21.30 besøger vi Musikgalledet Søndergade 20, Ansager v/Helge Engelbrecht. Parkering v/Grødevej. Vi kørcr i egne biler - men husk tilmelding er nødvendig.

juni-

Mandag den 15.

mandag denZ1.juni. S.dages

turtil

England.

Tirsdag den 11. august - eftermiddagstur i bus rundt iVarde Kommune med borgmester Gylling Haahr som guide

Tlrsdag den 8. september-torsdag den 10, september. 3-dages

turtil Vendsyssel

med besøg i Skagen, en turtil Læsø m.m. Vi boriAlbæk.

Tirsdag den 20. oktober kl. 18.00. Efteårcfest på Home Kro med spisning, sang og
dans.

Tirsdag den 10. november kl. 13.30 i Kulturhuset i Ølgod. Fhv. formand i Folketinget
Chr. Meidahl kommer og fortæller.

Tirsdag den 8. december kl. 16.30. Juleafslutning iGfindsted med bowling, iulefre
kost og pakkespil

lngrid
Erik

Jacobsen

Andersen

Helge

Linding

75299162
75246855

AageJensen
Søren

75260320

Sørensen 752M213

75260180

EITIEIAf,IGIEICI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96

s
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HORNE IDRÆTSPARK INFORMERER
Så er det blevet 2009 og ligesom alle andre steder, så går også tiden i HIP

brfædelig

hurtigt. Arbejdet med brberedelseme til en evt. udbygning er stadig godt i gang, en del
af plånen var, at vi i efteråret skulle rundt til samtige husshnde for at undersøge, hvor
meget man hvert sted ville bidrage med økonomisk.
Af årsager der er ligeså vigtrge, så har vi måttet udskyde denne rundtur.
Som vi har sagft og skrevet før så er det vigtigt, at der overfor ldræbparken og dens
bestyrelse udvises tillid og ikke mindst opbakning. HIP er jo vores allesammens, nu og
forhåbentlig langt ud ifiemtiden.

I bestyrelsen har vi erfaret, at nogle fejlagtigt har lået den opfattelse at ldræbparken
fonsøger at konkuneær med Kroen. Dette har dog ikke hold i virkeligheden og så

kotigt

som det nu lader sig gøre, skal det pointeres, at HIP ikke hverken vil eller skal konkure
re med Kroen, dette har aldrig været meningen, og bliver det heller ikke. For det videle
arbeide med firemtiden i HlP, så var det nødvendig at gøre noget for at komme 'konkurrencespøgelsef til livs, dette blev gjort med en række møder med Kroen, som har udmøntet sig i en aftale om, at vi hver især, HIP og Kroen, bakker hinanden op samt hvor
det er muligt, samarbeider.

Den længe ventede og planlagte ænovering af køkkenet og cafeteriet går nu snart i
gang. Køkkenet skal udvides og modemiseres, så de forbatte øgede krav i fofiold til
håndteringen af fødevarer kan overfioldes. Ligeså vigtig er det at artejdsfotholdene
bliver gjort nutidige.
Cafeteriet skal have en tiltrængt overhaling, muæn ud mod hallen planlægges erstattet
med glas. Dette giver så mulighed br at man uden at miste kontakten til, hvad der sker i
hallen, kan nyde endnu mere kafh eller hvad man nu har lyst til.

m

Husk genenlforsamlingen den 10 marts kl. 19.30 i hallen.

Oil

ELITE SMILEY'ER

l':mrl=*l

Siden 2001 har de 4 smiley'er vist dig, hvor gode dine lokale bnetninger og restauranter
er til at følge regleme.
2OOA har de fået følgeskab af den nye elitesmiley. Fire stoi-smilende
smiley'er i træk belønnes med den nye elitesmiley hvis butikken ikke har fået anmærkninger på nogen kontrolrapport de seneste 12 måneder. Jo flere glade smiley'e1io
bedre er virksomheden til at følge regleme, som skal sikre at fødevaresikkefieden er i

Fra 10. måre

-

top.

Home Hallens Cafeteria/køkken harfået en ELITE SMILEY
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HANDBoLD I HoRNE HALLEN

KÆw

Onsdag den 25. februar
Kl.

18.00

Ul2DrengeB HTH-C0l-05,

Ølgod

Onsdag den 4. marts
Kl.
Kl.

19.00
20.10

Søndag den 8 marts
Kl.
Kl.

13.00
13.45

U14 Pige
U14 Pige

M
B

Søndag den 15. marts
Kl.
U12 Drenge B
Kl.
U10 fhenge
KI
U14 Drenge
Kl.
Serie 2 Damer

12.55
13.40
14.25
15.10

-

Kolding lF 4
Blåbjerg HK

HTH
HTH

-

Tønder SF
Team Vest Håndbold 2

HTH

-

Ribe HK

Sede 1 Damer HTH
Sede 2 Damer HTH

A HTH - ScI-Hårdbold,
B HTH - UH Esbjery 3
HTH

-

Esbjerg

HK Kvik, Esbjerg 4

Onsdag den 20. marb
Kl.
U16 DrengeAATeam Nord/7- Bramming lF (Gl)

19.30

Vælg de holdbare løsnlnger:
.

Llmprodukter af høl kvalltet

r Totallasnlnger

.

o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng
o Undervlsnlng I korrekt valg

og brug al klæbestoffer

Punktllg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

.

40 årr erfarlng

PKISUWIyNS

Tlt

7621ozn

v€6,|Etbs/i€,tt€læ Fax: 759ø1 039

7000Ftffih
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www.N.dk.p*Ktpki.dk
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OPSTART EFTER VINTERPAUSEN

Så skalvi have fundet støvleme ftem fra hylden, da viskal igang med udendørsfræningen igen.
Træningen starter lørdag den 7. februar klokken 13l9o på Home Shdion. Her vil der være

en let gang bæning, og efterfølgende vil der blive serveæt suppe.
Tirsdagen efier starter bæningen lige som det pleler at værc, nemlig tirsdag og tosdag
fra 19.oo+a.21.oo
såvel nye som gamle spillere mød op fra
HrF Fodbordudvarget

shrt!

TRÆNINGSTIDER UNGDOMSHOLD
Træningstider for 1 1 -mands ungdomshold annonceæs i Ugeavisen.

ø@w
HIF Fodboldudvalget

ES

FODBOLDTRÆNINGEN ER STARTET

Trditionen tro startede fudboldtræningen br oldboys og vetenaner den 1. ianuar 2009.
Også i år var der 30 spillere mødt op, her i blandt flere senionspillere, der er meget vel-

kommen, indtil de selv begynder træningen.
Gunnar Diuevsen bød velkommen, og efter lidt opvarmning blev de 30 spillere delt op i 4
hold, hvor de spillede en tumering.
Træningen forbætter hver lørdag kl. 13.00 indtil påske, og alle, der har lyst til at å rørt
bentøjet, er velkommen.

CAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

v/Lisbeft Stig. Øgodvel 33

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER
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KROKET 2()O8

2008 blev et godt år for krokebpilleme. Et år der vil blive husket br mange gode ting.
Den største glæde var dog byggeriet af toiletbygningen. Det var et stort proiekt. Der er
blevet udført ved hjælp og rådgivning fra håndværkere, og en storfrivillig arbejdsindsats.
Tak til alle der har ydet en indsab.

Tumeringen gik gådt - alle med rimelige placeringer. fuets Xrofetnavn blev Erling
Anthonsen
Vi har det altid nrt og hyggeligt med spil og socialt samvær, og vi håber, at nogle nye
spillere kunne hnke sig at være med. I er altid velkomne til et spil og til at lææ spilleb
regler
På udvalgeb vegne/Karen Linding
Endnu engang hk til vore sponsorer for det I har ydet til os ved opførelsen af den nye
toiletbygning. Tak til:
Dan El, Torvedagsudvalge[ Sdr, Malle ilaskinstation, Tistrup. Bounum Smede &

Maskinfonetning, Jensen.byg, Stark

i

Ølgod, Home Tømredonetning og Horne

Murerne

Transport i vest
AIt

r
o
o
o

i transport

- så er vi bedst!

udføres med:

Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og Grisetransport
Containere - store som små

Leveringsdygtige i:

r

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slaggerog Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA. JENSENå/s
evej 6.6852 Bil

Tff. 75 25 A3 17

Fax75259117
svaaiensen@os.dk
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SiliYfi EFORENING

EN

Her til vintersæsonen har Tistrup Skytteforening lige som sidste år modtaget 10.000
skiver sponseret af sammensluhingen Skovlund Øse, Thorstrup og Home Andelskasser. Bestyrelsen takker varmt på foæningens vegne, det er sbrkt medvirkende til, at
skytteforeningen kan holde priseme på skydning på et absolut rimeligt niveau til glæde
for alle vore medlemmer.

Der blev holdt juleatslutning mandag den 15. december 2008 i Home Hallen. Der var
som sædvanligi stor opbakning fra forcningens medlemmer. Aftenen startede med en
julesang.
Formanden kom med en kort redegørelse for, hvad der var sket siden sidst. Sommerskydningen i Helle var som tidligere år med masser af hygge, m9n rned den forskel at vi
i åi skød på deres nye elektnon6ke anlæg. Ved Skoleskydning gik be hold videre fra den
indledende runde. Et hold fra Tistrup Skole 5 a, et hold fra Tistrup Skole 5 b. og et hold
fra Home Skole skød sig videre til arnbfinalen, derblev afuiklet på Helle S$tebænings
baner. Her skød Kristotrer H. Jørgensen med 195/3 og Hans B. Mark med 193t9 s'tg
individuelt til en broncemedalje. Et stort tillykke med det. En stor tak til Tistup og Home
Skoler for godt samarbejde.

Kommun*kydning, (gammel Ølgod Kommune) i uge 46 blev aftoldt i Gårde.
Der blev atrbnt Uniiævne i øgod Skyfleforening i uge 49 med god dethgelse af

Ti

stup skyffer.
Eftei påmieovenækkelsen var der bankospil, og så sluttedg ui .f

md gløgg og æbl+
gang
med det nye år, og
vi
i
fuld
er
udkommer,
bl3fl
dette
Når
og
småkager.
sfivei katre
Vi ønmedlemmer.
i
for
breningens
deltage
at
aktiviteter
og
sævner
der ei masseiat
godt
Nytar
sker alle et

oBs
Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRøV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.homevarde.dk www.raleiqhbikes'dk
Vi ses

Cykelfonetning
Svend Aage Østerberg
Ttf.7526 6tOZ-20437711
Home

Garagen Fåborg

vl/illy Pilgaard
TIf.7519 5061 -4089 5061
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MIDTVEJS INDVIELSE
En cykelsti rnellem Home og Tistrup er ved at se d4ens lys, endda så meget at man
følte det skulle fejres, og hvorbr så ikke bjæ det på den gamle grænse mellem de to
sogne, lige her på dette sted er der en gammel frugtharc som er stillet til rådighed for en
pause$und på cykelturen mellem Home og Tisfrup, og her mellem jul og nyhr var over
50 personer fra Home og Tistnp, samt rcpræsentanter fa byrdet så mødt op br at
markeæ ibrughgningen af 80 % af den nyanlagte cykelsti, som året taget i betaghing
allerede falder pænt i med landskabet og stykket mellem Lundager og Homelund Bæk
gør endda tuæn herigennem til en sand nafur bmøjelse. Turen brbi den gamle Eg og
lige en tanke tilbage tilbrtiden - at det var her på marten mod syd de berømb guldspænder blev fundet.
Der mangler jo 20 o/o af cykelstien endnu. Passagen orcr Homelund Bæk og forbi den
gamle skydebane vil helt sikkert blive i pagt med nafurcn, men også den sidsb shækning forbi Letbæk Plast og skoven ved Tisffup Shdion bliver i smukke omgivelser, og
man kan konkludeæ, at den ny cykelsti mellem Home og Tistup - eller omvendt - ikke
barc bliver en trafiksikker men også en natursmuk oplevelse at cykle på.
Hlstorien om cyketstien blev brhlt af Christian Anneberg. En historie der mest lyder som
et eventyr, men ikke desto mindre eren hisbrb om en ildspl, der med sin entusiasme
næsten kan flytte bierge.
Historie om cykelstien tog faktisk sin begyndelse br mange år siden, den gang man
indledte samarbeidet mellem Tlstrup Boldklub og Hone ldræbbrening. På dette tidspunkt havde Christian Annebery måske lidt i sjov nævnt, at en cykelsti ville være et godt
aktiv for sikkerheden, når de unge mennesker skulle cykle veien mellem Tistrup og Horne.

Tiden udviklede sig mere i retning af, at furældrerp kunne fiagte bømene i bil, det var
den sikreste måle attransportere bømene på.
lvlen tideme har bnandret sig, q, det er igen bbvet merc athaktivt at cykle, også for at
ta' hensyn til miljøet.
I Hodde havde man pabegyndt planeme med en cykelsti herfta og til Tisbup, og på et
møde i det nystiftede Udviklingsåd kom ldeen til også at lave en cykels{i fia Tistrup til
Home på bordet.
Kommunens planer for udvidelser af cykelstineftet i den ny storkommune var lagt, men
en cykelsti mellem Home Tistrup Hodde lå lan$ nede på listen og synes næsten
uopnåelig.

-

-

En ildsiæl som Chdstian Anneberg, der havde luftet tankeme om en cykelsti, kom pludselig på ideen med en kombination af kommunal støftet og ftivilligt arbejde på cykelstien,
og med en velvilje fa lodsejeme, så ville man kunne etablere en cykelsti i bedste kvalitet
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til halv pris. Det blev, med Christian Annebergs optimislqke gå+Hltod måde at hkle
opgaven på, bælagt kommunen, som ikke kunne modstå ldeen'
trj,im* SOi. trrtanJUaskinstation ind i billedet og indehaveren Christian Gram var med
på ideen om en cykelstitil halv ptis.
med
Eter sommertedån gik man i gang med arbeidet, og på rekordtid var man tærdig
80 % af cykelstien.
At vi var samlet til denne midtvejs indvielse her mellem iul og nylår kan tilskrives Christian Gram og alle hans medhjælpere, som virkelig har udført etfanhstisk stykke arbejde'
men også åt udtryf fot uores taknemlighed over br, at der findes sådanne mennesker
på pletFo*."nOtn br Vårde Kommunes fetnit og Forsyning Preben Olesen var også
ten med rosende bemærkninger og lykønskede og hkkede for projektet.

der
Her til slut kan ieg ikke lade værc med d rose det frivillige arbejde og de lldsiæle,
på
at
de
i
bestræbelseme
lid
til
vores
skal
sætte
vi
står bag. æt ei iisse mennesker,
små samfund kan overleve.
når Oen endelige indvielse af cykelstien kommer til foåæt eller sommer, vil der blive
genlejlighed tit at møde op og lette på kasketten og tilkendegiræ en hk til dem, som
nemførte proiektet Home

Slæden,

-

efter

Tistrup Cykelstien.
Homepostens red./Leif Sønderskov

ilor. malte Maskinstation,

der stod

for entreprenørarbejdet iforbindelse med etableringen af cykelstien.
Den fungerer på dån måde, at gravkoen graver ud og sanrtidig trakker slæden,
der er fyirlt med slagger. Slaggeren "læsse8" så af og glattes santidig ud.
Foto: Srend Svendsen, TistruP
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F.v.: Niels, Rigmor, Henning og Lise Bruun
Foto: Svend $vendsen, Tistrup

5(I-ARS FORRETNINGSJUBII.ÆUM HOS BRUUN I TISTRUP
For godt 50 år siden startede Rigmor og Niels Bruun heneekviperingsfonefiring på
adressen Storegade 2 i Tistnp. Abningssalget blev hoHt den 11. december 1958. På
det tidspunkt var der to skræddemestre i byen, men tiden var inde til at åbre en konhktionsbutik mente Rigmor og Niels Bruun. De første år var de alene om at drive bnetringen. Den førs:te lærling blev ansat sidst i 60'eme. I 1968 flyttede de til den nurræænde
adresse Storegade 19.
Midt i 70'erne shrtede et såkaldt gercrationsskifte, da sønræn Henning og dennes hustru Lise begyndte at købe sig ind iforæhingen.
Da fiu Lyhne lukkede sin skobutik i begyndelsen af 70'eme, valgte Bruun at udvide
fonetringen med en skoafdeling, da de mente, at det var nødrændigt at brtsætte salget
af sko i byen. Sko og tøj hørcr jo uløseligt sammen.
Og da Kroghs tøjbutik lukkede i 20m, bestemte Lise og Henning Bruun at forbætte
salget af dametøj i byen.
Fonehingen har således gennem årene udviklet sig. Man har taget over, når andre
butikker har lukket.
Bruuns foræfiirg er med ikædeme Din Tøjmand og Zjoos (tidligeæ Den grønne skobu
tik). Det sikrer et moderigtigt og ffssvarende vaæsortiment, dermed er fonetningen
også med i en landsdækkende bytteservice. Det giver kundeme støne frihed når de
handler.
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I betragtring af Tistrups størelse er det fantastisk, at der findes en så velassorteret tøjog skobritik i byen. Men det viser, hvor langt man kommer med en pensonlig kundebe
$ening med stor vægt lagt på fonetningens mål: En meget venlig og kyndig behandling
uanset det drcjer sig om små eller store indkøb. Kundekrcdsen rækker da også langt

udover Tistups grænser med mange kunder fra Home.
Bruun har i en lang ånække støttet Homeposten med en annonce. Vi ønsker tillykke
med detflotte

jubilæum.

Red.

HORNE IDRÆTSFORENING . GENERALFORSAMLING
Uddng af formandsberetning 2008
Ved generalbrsamlingen i 2006 og igen i 2007 lykkedes det os ikke at vælge nyt håndboldudvalg. Det blev efterfølgende afialt, at Brian Hansen ville gørc den igangværende
håndboldtumering fterdig. Vi skrev brev til alle aktive håndboldspillere og unge aktive
håndboldspilleres forældre om, at hvis ingen meldte sig, lukkede håndbolden i Home,
når tumeringen 2007/2008 væ slut. Vi havde forinden da taget kontakt til vores samarbejdspatuø THGU og brelagt situationen.
t it. time reagercde en gruppe, der var villig til at gøæ et forcøg på at danne et håndboldudvalg i Home lF. Openationen lykkedes, der er nu igen gang i håndbolden som
aldrig før. Der er sket en masse nye tiltag, bl.a. er der indgfoit en rigtig god samarbejd+
afiale med Skjem Håndbold, et samarbejde som $der på at blive dgtig spændende.

-

det gør det noget lettere for os i
Udvalgene under Home lF arbejder selvsbndi$
hovedbestyrelsen, at vi kan koncentnere os om det overordnede.
Vi skal inddrage forældrene endnu mere fiemo\rer, og vi skal også have mete ffi i de
unge mennesker fta ca. 15 år og opefter br brbat at udvikle og gøte aktiviteter atfal<tive, men vi kan også blive nødt til at æcepteæ, at enkelte aktiviteter eller et enkelt hold
måske et år ikke kommer i gang, simpeltren fordi der ikke er hjælperc til r&ighed lor
aktiviteten. Man kan ikke plukke hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og hænerc ned fra

ffiJlå ['åTft:$ffi:;ifJ$fri ni*,* rl, br at det here kan rade sis søre - og

hvem er mere nærliggende til at hjælpe end dem, der selv engang har nydt godt af foreningen eller i dag er forældre til bøm, der nyder godt af at komme i Home lF eller de
aktive selv. Hvis ikke de aKive selv bidrager, hvem sku så.
Foranlediget heraf afiroldt vi i sidste uge et brmøde - brud br foædraget med Jesper
Jensen og Cansten Thyssen fta Skjem Håndbold - for vorcs unge aktiræ ldræbudøvere
tn 14-25 år nehp fur at forblle om vigtigheden af at bidnage til breningsarbeidet
overskrtften tilformødet havde vi passende kaldt "Uden dig - ingen

-

"*n,nn"ronr*res .......
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På mødet

hrhlte vi om, hvordan breningen er bygget op - hvilke arbejdsopgaræi der

kan være og ikke mindst vigtigheden af at give en tøm med.
Til brmødet var mødt ca. 25 unge mennesker op, og det var en positiv oplevelse br os i
Home lF. Faktisk var der flere af de unge frremmødte, der var klar til at være aktiræ for-

eningsledere, hænere, føl m.v.

Vi gjode de unge kla( at det var vigtigl at vi som forcning overholdt, hvad vi lovede
dem, nemlig at de skulb starte med små opgarær og så bygge rnere på eftertrånden
som de ønskede og magtede merc. De skulle love at sige til, hvis vi ikke holdt, hvad vi
lovede og naturligvis også omvendt

Carsten Thyssen fra Skjem Håndbold kom i øvrigt ind på'samme emne underbredraget
- for som han siger Skjem Håndbold er bygget og som Home lF - ingen
klub, hvis ikke derertivilligt atejde.

om afienen

Det har altid vææt sådan i Home lF, at vi har brsøgt at tilpasse udbuddet af aktivtteter
til medlemmemes ønsker og behov, men vi har også altid sagt, at skulle der være en
gruppe der går med en hnke eller ide, jamen så lad os få den ftqn og se om det er
noget vi kan tilslutte os - lad os måske prøve den al men der skal være nogen til at
gøre arbejdet.
På den måde blev f.eks. Fed Lødag rent taktisk til, og det må jo siges at være blevet en
succes, fordi der er nogen, der brænder for at løse den opgarc.
Der breligger skdftlige beretringer fna FodboH-, HåndbolG, Badminton/Tennls-, lfrokel-,

Billard- og Teaterudvalg, og derudover har vi udvalg som Fed Lørdag, ldræt om dagen,
Sporbugeudvalg, Sponsorudvalg og Præmiespiludvalg.
Fed Lørdag har aftoldt 2 anangementer i 2008, som hver blev besøgt af ca. 300 glade
unge mennesker, der havde en herlig afren i hallen. De serreste arnangementer har
værct rigtig godt besøgt, og jeg tnor også, at udvalget har fundet et koncepl nu, der passer ind i de unges smag.
ldræt om dagen løber af shblen hver onsdag hrmiddag i efterår og vintermånedeme
med diverse aktiviteter i hal og billadlokale samt kafb og socialt samvær. Der deltager
omkring 20-25 hver gang.
Spotbugeudvalget består af en god blanding af prsoner, der sammen har påtaget sig

at lå anangerct og atuiklet den årlige sporbuge. Sporbugeudvalget har til formål at
arangerc en afuekslende uge i ldræbfoæningens ægi, med diverse aktiviteter på stadion, i hallen og i det opstillede telt - herunder at sikre en økonomisk gevinst til gavn for
de aktive i Home lF.

Sponsorudvalget har på@et sig arbefrlet med at kontakte diverse sponsorer, lave aftale
m.v. med dem, hiælpe til ved OK-tanken ved Brugsen 2 gange årligt og i det hele hget
følge op og pusle om sponsoreme. Udvalget gør det rigtig godt og der er mange gode
kroner i arbejdet til foæningen.
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indbgbkilde i foæningen. I den netop igangprærniespilsæson
alt
589 stk. - flot. Udvalget har et fast månedligt
er
der
solgt
satte nye
har kørt siden 1977, så vi er i gang
vindere.
Præmiespil
udhække
møde, hvor de skal
arbejde.
rned 32. runde - imponerende
Præmiespriludvalget er også en væsentlig

Rent faktisk er vi som forening meget ahængig af sponsoær, sporbuge, præmiespil og
Støtteforeningens årlige bidrag - uden dem ville regnskabet godt nok ikke se godt ud.

Vi har delbget i juleanangement og høstfest sammen med andre foæninger i ttonre. Vi
har afrroldt en rigtig hyggelig og sjov bestyrclsesfest anangeæt af Kroketafielingen.
Der har tnaditionen tno været aftoldt sporbuge. En velbesø$, god, lun spoGuge, som
økonomisk blev et af de absolnt bedste, vi har haft i nyerc tid.
Vi har delhget på Torvedagen og her i november er der aftoldt en fonygende god ævy i
hallen med ca. 250 tilskuere + et rigtrg godt anangement i sidste uge med Jesper Jensen og Carsten Thyssen

fa

Skjem Håndbold

Vi haren økonomisk velfungeænde brening tør jeg god afrløre inden Anna tager over.
Vi har oplevet en kommunesammenlægning, men der er langt fia de samme tilskudskmner til Home lF som før sammenlægningen, men vi klarer det nok - vi har fosøgt at
tilpasse os itide.

Vi lægger 2008 bag os og ser firem mod et spændende 2009. Vi går i gang rned at an
lægge en petanqu+bane i 2009. Banen kommer efter al sanGynlighed til at ligge ved
kmketbaneme, da vi synes, de 2 aktiviteter hænger sammen
Derudover- ja, det skalde nye udvalg, der vælges i afien være med til at bestemme.
For Home ldrætsforening/Dona Harck

Ilorrte ICro

G oile s els k ab s/mø delokalc

r.

Hyggelig krostue og krohave.
W leverer ogsfi mød ud. af huset

På Horne Kro

-

er manlen øltiil

go'

W ses hilsen Kirslen & Kurt
ntc 7526(mt9
E-rnail: kirsien.hansen@surfmail.dk

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE
TLF. 7s 22 14 14
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HORNE IDRÆTSFORENING. UDVALG OG BESTYRELSE 2OO9
Hovedbestyrelsen:
Dora Harck
Kurt Burtarl
Anne Vig Nielsen
Niels Age Kristensen

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretiær

$enemosevej35(I) 7526M72

29
Gunderupvej 64

ØgodvE121

75260469
75260408
75260065

23

75260107

Hindsigvej

Fodboldudvalg:
Henrik Jessen
Formand, stiævner,
Dommer 11 og 7 mands (ansvar),
Kampfordelø 11og 7 mands(ansvar)

Mallev$

Dommer konbkt, kontingenter Kurt Poulsen
Anders Møller
PR, ugeblad og
Flemming Jørgensen
Kursuskontakt, SFS, Vildbjerg
Jørgen Lund Pedersen
Peter Jeppesen
Kampkort, tøjer ungdom

Øgodrcj75
Bjenemosevejl3
Ndr. Stavkærvej 84

hjemmeside

C.
og

Materialer

Ndr.Starakærvej32

75260672

752æ226
75260120

Gl.Præstevej93

75260040
75260266

Gunderupvejl4

75260M5

Bjenemosevejl3

75260226

sEvner
Seniorudvalg: Anders og Jørgen
Ungdomsudvalg: Flemming, Peter, Henrik og Kurt
Kampfordeler og dommer (praktisk) Ame Albertsen

Håndholdudvalg:
Sigurd Møller
Lars Christensen
Anette Mortensen
Team Nord

Sarah Nielsen
Bente Jaæbsen

75260170
Fruedundvej 8
752ffi218
Kirkebakken 2
Sdr. Blalderupvej 10 (ø)75241239
75260456

Ulla Lindvig
Anita Hansen

Fabriksvej 1 1
Øgodvej 107

Habrehøjræj3

Badmintonftennis:
Formand

Billiad:
Formand
Tumering, pensionister
Lokaleansvarlig
Tumering, hjemmeside
Sekretær

Renå Guldager

Øgotlvejl6
Fabdksvej 11
Mælkevejen I
Gunderupvej 14
Gunderupvej 10

Karen Unding
Jes Jensen
Jøm Pedersen
Margit Gydesen

Porsevej6
Bjenemosevej2T
Bjenemosevej 3
Øgodvej 130

Kjeld Petersen

ThortilLindvig
Hans Bertdsen
MichaelAlberben

Koket:
Formand
Næstformand
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752601 10

75260766

75260358
75260110
75260390
75260045
75260501

75æ0180

75200n1
75260300
75260161
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ldræt om dagen:

Kistensen

lngrid
Thomas
Herdis
Else Marie
Kirsten

Unding

Andersen
Madsen

GunderuPvej 64

75260065
75260116

Klokkedoj4
Stadionvei 5
Høivangen 7

752ffi728

75?ff/.12

Plauborg

Lundagervej 36

75260046

Hansen

Lundagervej ,14
Lundagervej 44
Højvangen 18

752æ235

Sportsugeudvalg:
Anne Marie

Hansen

Frank
Anne Mette

Jensen
Carsten Boettdrer
LofteAndersen

75260235
22991360
40806270

Højvangen 18
Habrehøjvej 14

5115758

Habrehøjtæj14
Dahl
ÆritaRic{rardy Habrehøjvej10
Conni Poulsen Homelund 79
Søren

212?;n18

Dennis

28953794
30709707
22191614

Pedersen

Homelund 79

Fed Lørdag:

Sponsorudvalg:

Usbetr og Jørgen Lund Ndr. Stavskærvej 32

75260040

Ulla og Thorkil Lindvig Fabriksvej 11
Bente og Lars Christensen, Fruerlundvei 8

752601 10

Jensen
GertJensen

Gunnar
Bakken

I

75260408

752æ472

Hindsigvei4

Nielsen

Jensen
Thomsen
Schmidt
Aartrus

l^

WoduE121
Bjenemosev$ 35 (T)
Gl. LandevejTT

Bjenemosevej 3S

Tage Vig
Søren
Erik
Birfira
Ulla

Revisoren

Ringkøbingvej 270

7526M72
75260m2
7526N24

Søren

TorbenEllegaard
Præmiespiludvalg:

Ditevsen

Strebøl

75260170

fi)

Shusvei7

75260340
75220367

Porsevej 8

752æn4

Klokkedoj 2

75260æ9

GunderuPvej 22

75260184

;l-Ei

TØMtrEFI

Østpanken e4. 6E}40 C)ksbøl

30 50 13 75 / 75 e6 oEt slEl
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N$ spillesæt sponseret af Bounum Produkt
Ul4 piger A ffa HomeTistrup har fået nye tøjer og bukser. Stor tak til sponsor.

Fry

HOfne

- Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-18

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144
22
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Nyt spillesæt sponseret af Bounum Produkt
Ul4 drenge B fra Horne.Tistrup har fået nye

tøjer og bukser. Stor tak til sponsor.

PRÆiIIEW}IIST I HORi{EHALLEN
Spilledage i2008/09:

Februar:

Marb:
April

tvlaj:
16.
30. Juni:
14 + Tl;,

2. +
2. + 16. +

----

11.+25.

e

8.

Tonæd4sudvalgel

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
fubben
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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ELITE SI'ILEY'ER

-

TILLYKKE

Et par klik på computeren, og man kan se, hvem der har faet
Fødevarestyelsens smibf er.
Hele 4 storcmilende Elitesrnilefer hager nu i Fløne og
byder kundenn velkommen lil

Dagli'Brugsen, Horne Kro, Home Hallens Gafeteria og
Hornelund Plejecenter FLOT

mrcffi
PRIMO DANMARI( A/S
DK€862 Tistrup
Denmark

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

3hiil{*irdi
udgnve
298
299

ctofrenest
lørdag den 21. februar
lørdag den 28. marts

bMcltdkommersenæt
9. marts
13. april

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, flt.75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, Åf .75260074
Leif Søndenskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, fl[75260527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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KIRKETIDER
søndas 25.01.200e kt.1o.3o
Søndag 01.02.2009 kl.09.00
Søndag 08.02.2009 kl. 14.00
Søndag 15.02.2009 lngen
Søndag 22.02.n09 k|.10.30
Søndag 01.03.2009 kl. 09.00
Søndag 08.03.2009 kl. 10.30
Søndag 15.03.2009 lngen
Søndag 22.03.2009 k|.09.00

@
Marianne Lesner

Marianne Lesner

Sig
Home

Sognepræst Finn Pedenen, Thorstrupvej49,
Gnaver Kristen Krcg, Thorstrupvej 154,
Home
Kirkeri'ærge Ruth

Kirke

.J,

Jensen

tlf. 7526 4055
tlf. 7526 0042
tf. 7526 0085
tlf. 7526 0078

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

2A

AKTIVITETSKALENDER
20ql
jan.

27.01.2009

febr.

06.02.2009

22.02.2W9
22.02.2010

24.02.20W

apdl
mai

juni
juli
aug.

sept.
okt.
nov.
dec.

24.02.2009
26.02.2009
01.03.2009
08.03.2009
10.03.2009
13.03,15.03.2009
15.03.2009
18.03.2009
21.03.2009
25.03.2009
05.04.2009
23.04.2009
03.05.2009

uge27
07.06.2009
05.07.2009
30.07.02.08.2009
02.08.2009
15.08.2009
06.09.2009

-

Home Sogneforening. Generalforsamling
Home Jagtbæning. GeneraForsamling
Homemesterckaber i badminton
Spejdeme. Fastelavnsbst
Spejdeme. Gruppemøde/generalfiorsamling
Home GymnastiKorening. Generalforsamling
Familie & Fritid. Forkælelsesaften
Spejdeme. LoPPemarked
Fællesanangement. Sangaften
Home ldræbpark. Genenatfosamling
Gymnastik. Forårsopvisning i Helle Hallen
Gymnastik. Forånsop$sning for bøm i Oksbøl
Familie & Fdtid. Ølsm4ning
Gymnastik. Lokalopvisning i Home Hallen
Familie & Fritid. Aftenskolens atslutning
Spejdeme. Loppemarked
Familie & Fritid. Genenalforsamling
Spejdeme. Loppemarked
Fodboldskole iHome
Spejdeme. Loppemarked
Sæideme. LopPemarked
Speideme. Loppemarked
Vildbjerg Cup
Torvedagen
Spejdeme. Loppemarked

26.æ.2009

Høstbst

04.10.2009
01.11.2009
06.12.2009

Speldeme. Loppemarked
Spejdeme. Loppemarked
Spejdeme. Loppemarked
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Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreatu*lippere samt nye knive på lager.
Nye Winther og Raleigh cykler på lager.
For at få mere fti, flemer ieg de faste
åbningstider, så ring først når cyklen skal

www"malerstart,dk
Gt. Præstevei 63 ' Sig ' 6800 Varde
rtf.75 26 43 e2. B!! 2! 77 06 s2

repareres eller I ønsker en nY'
HORNE CYKELFORREINING

Vlsvend Aage Østerbery
Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
Teleton

75 26 02 30
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