
Homes baby og småbømsbazar

Her kan du sælge/købe brugt babyudstyr!!

søndag den 20. februar 2011 kl. 10-14 i Hornehallen
Entr6 20 kr.

BESTIL BOD.HURTIGT. FøRST TIL MøLLEI

Kontakt Ulla Lindvig, ut-lindviq@mail.dk - Jeanette Simonsen, i,s@maiLdk - Judith An-

dersen, iudith-andersen@hotmail.com

En bod koster 100 kr. - et bord der er ca.2 meter. Betaling foregår ved ankomst.

Hallens Cafeteria holder åbent ved arrangementet.

www. bricksite.com/hornesbomebazar

NYE ÅBNINGSTIDER I DAGLI.BRUGSEN

Nye åbningstider fra 1. janua r 2011
Alle ugens dage har vi åben fra kl. 8-20



DAh[.EL%
6AUT, EL-INSTALIÅTøRO

www.don-el.dk
Døgnvcgf Tlf. 75 2601 6

Ndr. Bounumvei 11

6870 Ølgod

T[.7s 24 12 33

Fax 75 24 10 8il

RlbeveJ 35 . 6800 Varde . Tlf.75 21 22 80
Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b
:Biltlf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttf. 7526 0467 - 7526 0520

IIorne
,ffi1rømråilot etoingJry@

T[f.75260214

EOLIQBY9CEAI rrrstirrr€rINDUSTBIBYQQEBI //I/ trG /il//
LANDaBaesayeeEBr ////SAnAi{ll/////
EBITIDSHASE ///// OlDNIli(l ltllt
EBPASASTIONSAEBEJDE
98O J EXT EEINq AE BY qqEEI

Knud Lund Hansen, 75260214
Morten' Henneberg, 7 5 2603 I 6

Oskar s Autoværksted ApS

Tlf,: 75 26 00 88
-dit værksted for fremtiden..!

Højvangen 1

Horne, 68OO Varde
Fax: 75 26 08 08

HNHAMHKEI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96

S@T VORE AililOilCøRER - OE STøTTER OS



GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENINGI ^f Å ]

'z-9(-s
Der afholdes generalforsamling 

'a'å,f'rto'

den Zl..februar. 2011 kl. 19.30 hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på gener:alforsamlingen, skal være formanden skriftligt

hænde senest 14 dage før.

Lene Jensens mailadr.: Lene-brianhansen@mail.tele.dk 
HGF/Lene Jensen

G RU PPEMøDE/G ENERALFORSAMLI NG

Slå. KFUM-spejderne Horne/Tistrup.gruppe afholder gruppemø;

Ilit 3fl;å:ililit;;:amrins 
tirsdas d.en 22' februar 2011 kr' 1e'21 i

*r.*I^--- Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening afholdes sam'
speJsefne tidig.

HORNE IDRÆTSPARK - GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Home ldrætspark

nsdag den 23. marts kl. 19.30 i hallens mødelokale

Med dagsorden ifølge vedtægteme.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Alle er velkomne - kaffen er gratis.
Bestyrelsen

HIP ORIENTERER

Efter stormskaden er HlPs telt nu rcpareret og klar til udlejning. Det er et solidt party-telt
på 6 x 6 meter af god kvalitet.

Pfis 500 kr. - hjælp til opsætning mod mindrc vederlag. lnd$eningen går ubeskåret til
drift af ldrætsparken.

Henvendelse til Thorkild Llndvig, 20327352
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HORNE AFTENSKOLE

Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt'

Maling på lærred
12. februar eller 5. marts kl. 1 0.00 - 1 5.00

Maks. deltagere pr. hold 4-5 personer

Du skal selv have dine lærreder med. Bedst med 30 x 30 eller derover.

Pris: 475,-kr. inkl, alle øvrige materialer + kaffe/the/kakao ad libitum.

HUSK madpakken

Undervisningen foregår i Lindbjerg hos Liselotte,

Tilmelding senest 2. februar på mobil 31 95 42 69 eller hnhn@mail.tele,dk

Pileflet (frisk pil)
Lørdag den 12. marts og/eller 19. marts 9,30 - 16.00 i Lindbjerg hos Maj Britt

Maks, 5-6 personer pr. hold

Vi skal plante pil i krukker, som så vil springe ud tilforåret.

Pris 300,-kr. + materialer (inkl. kaffe/the ad libitum)

Tilmelding senest 7. februar på mobil 31 95 42 69 eller hnhn@mail.tele.dk

Matas-aften
hos Matas iØlgod

onsdag den 9. marts kl. 18.30'ca.20.30

En rigtig hyggelig aften med fokus på hudpleje - for et begrænset antal deltagere (maks.

15 pers.).

Kom og hør om hudpleje generelt og få gode råd til make-up.

Der bliver også mulighed for at købe produkter i butikken.,,

Familie og Fritid sørger for et let aftensmåltid med et glas hvidvin/vand og senere kat
fe/te med lidt sødt.

Pris inkl. traktement og værdikupon på 25 kr. til at købe for i butikken (kun gyldig den.

e/3):

50 kr. for medlemmer af Familie og Fritid

70 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest onsdag den 2. marts til Mona Petersson på mobil 24 25 87 49 (ger-

ne SMS) eller mail: monabondenielsen@hotmail,com
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FAMTLIE OG FRlTlD, HORNE - GENERALFORSAMLING

Mandag den 21. marts kl. 19.30 i skolekøkkenet, Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forhandling af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttede regnskabsår.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

8. Valg af revisor.

9, Aftenskolens regnskab.

Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indsendt inden d. 7. marts

tilformand lvlona Bonde Petersson, Kærsangervej 43, 6800 Varde (evt. på mail: mona-

bondenielsen@hotmail,com)
Vi skal have fundet 2 nye til bestyrelsen. Har nogen lyst til en spændende forenings-

post? Henvend dig geme til formanden (mobil nr. 24 25 87 49) og hør nærmereO
Familie og Fritid, Home / Mona B. Petersson

FODBOLDTRÆNING - SENIOR--

Lørdag den 5. februar kl. 13.00 fløjter Home lF Seniorafdeling op til en ny sæson.

Vi træner en god times tid, hvorefter klubben er vært for en gang suppe'

Efterfølgende vil klubbens nye træner Tim Hansen, Søndenis fortælle lidt om den kom-

mende sæson.

Så mød op alle mand, unge som gamle.

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

ES

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14
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FÆLLESSPISNING PÅ HORNE KRO.

Så prøver vi med en gang fællesspisning. Meningen med arrangementet er ikke andet
end simpel hyggelig samvær på kryds og tuærs af alder og bopæ|. Vi håber, at rigtig

mange vil deltage, og lægger op til, at det skal blive en tilbagevendende begivenhed,
som vi kan se, det er i andre mindre byer. Har du lyst til at hjælpe med arrangementet
kan du ringe til Kroen på75 26 00 1 9. Vi mangler stadig lidt flere frivillige hænder.
Et evt. ovenskud på arrangementet vil gå videre i puljen til næste gang, vi afholder fæl-
lesspisning på Kroen, så mød op og vær med til at styrke hllesskabet i vores lokalsam-
fund!!

Tid: Onsdag den 2. februar 2011 kl. 17.30 - ca. 20.00
Sted: Horne Kro
Pris: 60 kr. pr. person/børn under 14 år halv pris/under 4 år gratis,

Ø1, sodavand, kande isvand 10 kr. pr. stk.

Menu: Dansk bøf med bløde lø9, kartofler, sauce og rødbeder.
Samt grønsagsstave og grovbrød til bømene!!
Kaffe og fastelavnsboller.

Tilmelding/køb af madbilletter på Horne Kro senest den. 30. januar, (Maks. 150
personer)

"My Band"
spiller nogle numre for os

i løbet af aftenenlt

Ilo*ae l(ro

På Horne Kro - er mnden altid go'

G dc s e ls kob s/møde lokalcr.

Hyggebg krostue og hrohøve.

W lcverer også mad ud af husd.

W ses hiken Kircten & Kurt
Tt r 7526(mr9
E-rnail: karsten.hansen@surfmail.dk

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -Ttf.75 24 4æ
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@
GODT NYTÅR TIL ALLE

Vi vil geme sige tak for året der er gået, og vi kan se tilbage på et år med nok at rive i.

Derfor har vi beslutte at lave lidt om på vores åbningstider, så der også kan blive tid til at
være en familie. De nye åbningstider er:

Mandag og tirsdag lukket
Onsdag 11.00.21.00
Torsdag 11.00.23.00
Fredag 10.00-24.00
Lørdag 10.00-24,00

Søndag 10,00.19.00.

Men ønsker man at afholde et arrangement eller at få mad ud af huset udenfor åbnings-
tiderne, så ring og vi vil så vidt mulig opfylde jeres ønsker.

Men venlig hilsen - Kinsten og Kurt Hansen, Home Kro.

Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

g-20

Dagli'Brugsen Horne, Homehmd 17, 6800 Varde 7526 0144

STøT VORE ANNOT{OøRER'DE STøTTER OS 7



BADMINTON ms
Så er vi igen klar med

Horne.meterskab i badminton I Horne hallen søndag den 27. februar 2011

Tilmelding skal ske enten på listen, der er ophængt i hallen eller til Anita Hansen på tlf.

40 68 60 08 eller Ullå Lindvig på tlf. 40 93 01 10 senest mandag den 21 . februar

: 20 kr. for single og 40 kr. for double
mødt til en hyggelig dag i hallen.

HIF badminton

VoLLEYBALL ffiw
så kom der godt gang i volleyball i Horne. Vi er ca. 8 mænd og kvinder, men der er åfiio
plads til flere, der vil være med til at få lidt motion og hygge
Vi træner hver onsdag i hallen fra kl. 20,00.21.30.
Vi er i gang med at anangere nogle kampe mod andre hold fra lokalområdet.
Så hvis du er mellem 18-99 år skal du være velkommen til at møde op til træning i hallen
eller kontakte Lene på tlf. 60 88 60 87
Kontigent for en hele sæsonen er på blot 400 kr,

VelMødt..

C-mix volleyball holdet i Home.

SPORTSUGEN 2011

I år starter sportsugen allerede lørdag den 4. juni og slutter med oprydning
12. juni,

Lørdag starter vi op med en ny spændende seniorfrokost : fl@rr1ere info følger. Gade-
fodbold finder stadig sted om søndagen.
Lørdagsfesten den 11. juni står iår idet irske tegn med stor lækker irsk ta'selv bord,
utallige irish coffee i baren, mens et irsk band leverer musikken. Det bliver et brag af en
fest!
Eftersom vi starter en dag tidligere i år, vil torsdag blive hviledag.

Vi glæderos til at se jer.

Voies nye mailadresie: sportsuo€r@omail.com

Sportsugeudvalget

@
søndag den

8 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS



INDSAi,ILING AF JULETRÆER

Håndboldudvalget vil geme sige tak for bidraget, vi fik ved juletræsindsamling den 8/1.

Det blev til knap 5,000 kr. i alt for Horne og Tistrup. Vi siger samtidig tak til dem som

hjalp med arbejdet' Vi kommer igen til næste år 
HTH Håndbordudvarg

ÆwE

HORNE SOGNEARKIV - BILLEDER

Torvedagsbilleder søges,
Horne Sognearkiv blev på Torvedag 2010 opfordret til at vise billeder fra tidligere Torve-

dage, en vifte af billeder fra forskellige torvedage gennem tiden lige fra den første torve-

dag i 1978 og frem til idag.
Men vi har, i arkivet, ikke mange billeder fra de enkelte torvedage, så vi vil gerne be' om

hjælp til at kunne realiserer dette ønske.
Hvis nogen har private fotos med årstal fra tidligere torvedage, som de vil dele med

Sognearkivet, så vil vi fonsøge at lave en udstilling.

Den udstilling som vi nu snart i flere år har haft med, er en billede-kollage taget af Niels

Øllgaard fra en af de første torvedage. Denne udstilling giver altid grobund for en go'

snak om gamle dage. Derfor vil vi gerne udvide udstillingen, så det bliver et bredt udsnit

fra så mange torvedage som muligt.

Alle jer som vil låne os de omtalte billeder kan henvende sig til Sognearkivet 1. sal Hor-

nelund 27, hvor vi er 1. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 14 - 17 eller kontakt Leif Søn-

derskov, t1f.75260527
Horne Sognearkiv

KOM TIL PRÆMIEWHIST I HORNE!! \I

Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallenr 
-rtorc

,l9.30 itidsrummet august - maj.

Februar 7. + 21,

Marts 7. + 21.

April 4. + 18.

Maj 2, + 16. + 30.

Velm ødUTorved agsudvalget

Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfunda. 

,u bben
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ER DU MEDLEM AF HORNE SOGNEFORENING?. E
Ellen vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at-blive det, Dit medlemskab vil støtte og

styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at

være et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforening:
Opsætning af julebelyining - juleoptog med Varde Garden + slikposer - medarrangør af
juletræsfest - medarrangør af høstfest - græsslåning af de grønne områder +'Vikinge=

lunden - snerydning i Home by - vedligehold af Vikingelunden, Vikingestien, bålhytten i

Vikingelunden og naturlegepladsen - vedligehold Home Torv og Krosvinget 6 - maler

borde/bænke på de grønne områder - vedligehold af byportaler og flag/flagstænger -

bevilling af fondsmidler - medanangør af Sankt Hans i Vikingelunden - hjemmeside -

afholder sognemøde efter behov - står for containerpladsen

Underudvalg: Torvedagsudvalget, der arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag

Vision Horne, der udtænker spændende nye tiltag for Horne sogn

Alle vi beboere i Home sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og

derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening.

I løbet af februar måned 2011 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din postkasse.

Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 1. marts, kan du kontakte kasserer Lise

Jeppesen på tlf. 75 26 02 66 eller på mail liseogvallel @tiscali.dk

lgen i år vil vi være i Home Brugs 3 lørdage fra 10 -12. Mød op og få betalt dit medlems-

kontingent:
Lørdag den 19. februar kl. 10 - 12

Lørdag den 26. februar kl. 10 - 12

Lørdag den 5. marts kl. 10 - 12

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn.
Horne Sogneforening

HORNE SOGNEFORENING ,'S

Stor tak til alle frivillige som i 2010 hjalp Sogneforeningen med vedligeh.ld .f K
og de grønne områder, plejning af Vikingelunden og Vikingestien, hjalp til ved diverse

anangementer og hjalp med opsætning og nedtagning af julebelysningen. Tak for lån af

traktor, vogn, lift m.m, Også stor tak til vores webmaster og til de hofaste traktorførere
og containerpladspassere' 

Horne sogneforening
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CYKELSTIEN LANGS GUNDERUPVEJ

Projektet kom godt i gang, men cykelstien blev ikke færdig til nytår - det satte sne og

frost en stopper for. Cykelstien kommer meget tæt på den fredede gravhøj i Gunderup -
så tæt at en dispensation var nødvendig. Da man i bronzealderen anlagde gravhøje,

begyndte man med at sætte store sten i en cirkel, og så lavede man jordhøjen bagefter,

så stenene dannede yderkanten af gravhøjen, men stenene kunne ikke ses - de blev

også dækket af jord. Da der blev gravet ud til cykelstien, kom man så tæt på gravhøjen,

at nogle af disse sten kom til syne. På et 50 - 60 cm langt stykke. Under stenene var der
ijordlagene en tydelig mørk stribe. Arkæologerne kunne se på jordlagenes helt specielle

udseende, at gravhøjen var anlagt på en gammel mark - en mark fra slutningen at sten-

alderen eller den allertidligste bronzealder. De har ikke mulighed for at undersøge tinge-

ne nærmere, da gnavhøjen jo er fredet, så end ikke arkæologer må grave yderligere.

Horne Sogneforening

I4ffi

VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE HORNES FREMTID?

SE HER

Gå ind på Homes hjemmeside www.Horne-varde.dk og følg med i, hvad vi i gruppen

Vision Home arbejder med. Vi er meget åbne for at høre Horne-borgernes ideer. Der er
sikkert mange gode. Skriv derfor til os!!!

Der er ikke nogen ideer, der er for dårlige - så kom med deml!

Har du ikke computer - find ån der har og få dem til at hjælpe. Du kan også aflevere

ideen pensonligt til en af gruppens medlemmer. Lad os stå sammen og hjælpe hinanden

i en god sag.

Det er Hornes fremtid det gælder og derfor også din!!
Stig Leerbeck Stig Larsen

Annemette Jensen Judith Pedersen
Dennis Friis Pedersen Jeanette Simonsen

Søren Dahl

KONTAKTPERSON: Jeanette Simonseni Thorstrupvej 146, 6800 Varde
nf, 75 26 06 02 / 51 27 36 07, Email: JS76@live.dk

Venlig hilsen Vision Horne

STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS 11



Fesfteilavmsfcst
6, Marts på Honmc Skoflc

K[ {CI,00 - G@o {2"30
Program: AØcg 

ø
* velkomst u*Å"j*rur^^,
* Tøndeslagning i 3 alders grupper. %ø^^"@eø
* Kroner uddeles. =Ød
* Kåring af bedste udklædning i hver gruppe.
* Servering af kaffe/te, saftevand og fastelavns boller.
* Spejderne har lavet sjove aktiviteter for alle,
* Senere kan der købes pølser mm.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Stor€gad€ 25 . 6862 Tistrup .hft.7437 69 30 i sydbank.dk
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HOPNE PENSnONTSTFOTENTNL

Alle møder begynder kl. 14.00

31.01 Frelsens Hær Musik og sang

07.02 Knud L. Kristensen Rejsen i lsrael med lysbilleder

14.02 Per B. Kristensen Arv og testamente

21.02 Erling Thomsen Kjoledamen

28.02 Preben Rudiengaard Tør du blive ældre og syg i dagens
Danmårk

07.03 Leo Aamann Jessen Campingtur til Lofoten

14.03 Ebba Mikkelsen Min mors vejfra Ruslands adel til sønder-

21.03 Generalforsamling og bankojysk 
præstefrue

Bestyrelsen:

Ellen Damsgaard t1f.7526 0663 eller 20147563, Erik Sørensen tlf. 7526 0215,

Kirsten Chnlstensen tlf. 7526 0147 , Kirsten Jeppesen tlf. 7526 0257, Tove Thom-
sen tlf. 7526 0203

PA HORNELUND

Følgende onsdage kl. 19.30:

9. februar, 9. marts . og vi slutteronsdag den 13. april,

Vi byder på kaffe med brød å 15 kr.

Traditionen tro kommer der mange, og alle er velkomne.
Homelunds Venner

HORNELUNDS VENNER

En stor tak
Hornelunds Venner havde den 28, november et godt og velbesøgt julemarked. Det var

med stor spænding vi i år skulle afholde markedet, da vi ikke i år havde dagcentret fra

hjemmet som hovedleverandør til fremstilling'af alle de effekter, ting og sager som skal

tii. Derfor havde vifået hjælp udefra, og mange kreative hjælpere kom med effekter, som

gjorde det muligt at afholde det julemarked, som vi så gerne ville væme om, og tusind

tak for det.

Samtidig med at vi takker, vil vi også geme allerede nu opfordre jer til at bidrage med

ting og iager til næste års julemarked, så vi igen kan indbyde til et hyggeligt julemarked

på Homelund Plejecenter til glæde for alle, der kommer, men sidst og ikke mindst til en

go' og hyggelig adspredelse for beboerne på Hornelund.

PS, Det er aldrig for tidlig at tænke på at skulle begynde

julemarked 2011,

at fremstille ting og sager til

Hornelunds Venner

STøT VORE ANNOI{CøRER - OE STøTTEROS 13



Nybolid Varde
v I Je sper Brors on H ans en
Tbrztegade 7, 6800 Varde

Ttf.75 2L2424



Vælg de holdbare løsnlnger:

r Llmprodukter af høl kvalltet

o Totalløsnlnger

r Punktllg leverlng

. Konkurtencedygtlge prlser

r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Undervlsnlng I korrekt valg
og brug al klæbestoffer

. 40 åru erfarlng

I
IPKI Ttr:7824O2,o

Fax 755110æ
wwttv.pkl.d<. pt@/d.d<

PKSt/F4JIyNS
WsffibleJA
7a@Ftffiia

mrcffi
PRIMO DAIYMARI( A/,S

, DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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Mikkel Holdgård, Anders Larsen, Dennis Jeppesen, BastianKnudsen
Holddeltagerne fia Horne Skole

NYT FRA SKYTTEFORENINGEN

Landsdelsskoleskydningsfinale
I den indledende runde af skoleskydning opnåede t hold fra Horne skoles 5. klasse at
gå videre til Landsdelsfinalen - det der tidligere hed Amtsfinalen - der i år blev afholdt i

Brørup Skytteforening lørdag den 20. november. Vi kørte hjemmefra tidligt lørdag mor-
gen. Resultatmæssigt blev placeringen for vores hold næsten som i den indledende
runde, så Skytteforeningen er rigtig godt tilfreds. lndividuelt var der to skytter, som gjor-

de detsærlig godt. Anders Larsen skød 191/3 og Dennis Jeppesen skød 190/3, hvilket
medførte at de begge to modtog en flot medalje. Som hold blev det til en flerdeplads. Et

stort tillykke ønskes fra Skytteforeningen med de fine resultater.
Vi vil også geme rette en tak til alle, der var med på turen, både elever og forældre for
den opbakning, vi følte, vi havde på hele dagen, Det er helt jeres fortjeneste at Skytte-
foreningen fortsat synes det er rigtig spændende at arbejde med Skoleskydning. Hjerte-
lig tak.
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Juleafslutning
luge 49'hav[e Tistrup Skytteforening juleafslutningsskydning og tirsdag den 14. de-

cember var der juleafslutningsfest i Homehallen. Der var sorn sædvanlig god tilslutning.

Aftenen startede kl. 19,30 med en sang og uddeling af præmier fra diverse stævner, der

har været aftroldt i efteråret og så selvfølgelig fra juleskydningen. Derefter var der en

rask gang bankospil, og aftenen sluttede med gløgg og æbleskiver, kaffe og kager. Kl.

21.30 vaien dejlig aften slut, børnesk$teme skulle jo op og i skole næste dag, så det

var på tide at sige tak for i aften. Tishup Skytteforening starter op igen mandag den 3.

januar og er godt i gang igen når defte blad udkommer. 
Bestyretsen,

Tistrup gPfff

Lundagervej 44 o Horne. 58{Xl Varde
T11.75260235. Mob.: 23 84 98 21
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MINDEORD OM INGRID KRISTENSEN

Endnu en gymnastikentusiast er død, Vi vidste i;odt at lngrid var alvorlig syg, men at det

skulle komme så kort tid efter hendes søster'Annas død, havde vi ikke troet. Vi vil gerne

have lov til at udtrykke vores taknemlighed for at have haft lngrid som gymnastikinstruk-

tør i Home Gymnastikforening igennem rigtig mange år.

lngrid var som på ung på Brejninggård Efterskole, Vestbirk Højskole og Ollerup Gymna-

stikhøjskole og gymnastikken, efterskole- og højskolelivet fik meget stor betydning for
hende igennem hele livet, Hun havde den store glæde, at være til 60 års jubilæum sidste

år på Brejninggård.

lngrid fulgte hvert forår gymnastikopvisningerne og havde også stor interesse i at følge

med i, hvordan det gik nabobørnene på efterskoleme og højskolerne.

Hun var instruktør i HGF indtil for ganske få år siden, men de senere år havde "ldræt om

dagen" fomøjelsen af lngrid som instruktør til gymnastikdelen,

lngrid så vi ofte i bybilledet og hun var et foreningsmenneske, men trods det at gymna-

stikken fyldte meget, har hun ikke siddet i gymnastikforeningens bestyrelse. Hun var dog

et sikkert bud, hvis vi skulle bruge en forsanger, da hun var rigtig glad for at synge og

lære nye sange fra Højskolesangbogen.

Rigtig mange i Horne sogn har med stor glæde haft lngrid som instruktør eller dyrket
gymnastik sammen med hende. Denne æra er nu slut og vi kommer til at savne hende
rigtig meget, men savnet bliver dog størst hos Niels Aage og Anne Marie.

Æret være lngrids minde 
Horne Gymnastikforening/Lene Jensen

Y1'-*$-

Tistnrp Dyreklinih

l^I Øgtpanken ?4 e BE|4O Oksbøl
30 50 13 75 / 75 eEl Oel slEl
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UDLEJNING AF KANOER

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

Home-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 Thomas Sønderskov tlf. 2337 3756.
Spejderne/ Kathrine

v
LOPPEMARKED

Til støtte forspejdeme i HomeTistrup gruppe.

Den første søndag i hver måned afholder "Lopperne" loppemarked på Hindsigvej
29 i Home fra kl. 9.00 - 12.00.
Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej. Priseme snakker vi om.

v
INDSAMLING AF LoPPER 

v
Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til Lofpe-
udvalget og lad dem kigge på sagerne.
Loppeudvalget består af:

Hans Guldager tlf. 7526 0501, Kansten Sørensen tlf. 7526 0078, Thomas Sønderskov tlf.
2337 3756, Claus Holgaard t|f,7526 0419, Poul H. Guldager.ttf. TS2O 0182 og Viota
Krog tlf. 7526 0042.

HIP INFORMERER

Klik ind på vores nye hjemmeside www,horneidraetspark,dk

qAFETERIA

A@4ffi'tr*Park

Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/lisbefi Stlg. dgpÅ,ei 33. l-lorne.6800Vorde
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Nanna Aarhus og lnger Maie Hansen skriver:

MANGE GODE ÅN PÅ HORNE KIRKEGÅRD

Meget er sket, siden vi blev ansat for hhv. 13 og 16 år siden.

XrlJtian Pallesen gravede dengartg gravene med skovl, stille og roligt arbejdede han sig

nedad. Der var ingen brummende maskiner eller i hvert fald kun få.

Det var også Pallesen, der kom og satte fyr op på gravene, når der skulle grandækkes.

Ligeledewar det Pallesen, der satte sin aflæsservogn med høje sider op til kirken, når vi

igån skulle have grandækningen af. Vi kørte med trillebør fra alle gravstederne til vog-

n]en, hvor vi smeå det op med en kartoffelgreb. Pallesen holdt selv øje med, hvornår

vognen var fyldt. Det blev så kørt ud til Svend Bruun i engen.

Nåi vi klippede hæk, kom Viggo Aarhus med sin trailer og kørte det hjem til sig, så var i

det også væk.

Aile tåg ansvar - ting blev gjort og det blev påskønnet af menighedsrådet.

Vi havde til huse i den ene ende af toiletbygningen, her var ca. 7-8 m2, og der var både

kontor, køkken og opholdsrum, Sjovt nok var der 1 lænestol og 2 alm. stole, så det gav

sig selv, hvem der skulle have lænestolen, nemlig graveren! Der var trangt, nåf alles tøj

skulle tønes, for det måtte ikke ligge på el-radiatoren.

Menighedsrådet købte så Engkanten 1, som blev vores dejlige kirkekontor, hvor der

også blev plads til kassererqns kontor. Før uar det hjemme privat.

Det er en lidt speciel arbejdsplads.

lngen af os havde tidligere haft tilknytning til kirkegårdsarbejdet og havde derfor ingen

forudsætninger for at kende til arbejdets indhold. Umiddelbart tænkte vi hver især fra

start, at "det her er vel ikke mere, end jeg selv ville kunne klare."

Men sådan er virkeligheden ikke. Der har været arbejde til alle.

Der kommer løbende nye regler for kirkegårdsarbejdet. Men regler alene gør det ikke.

I det daglige har det betydning at kende arbejdsgangen. Det er en arbejdsplads, der skal

opfylde flere behov, og der er mange, der skal snakkes med i forskellige sammenhæn-

ge, Kulturen omkring kirkegården og selve fornemmelsen for arbejdets mange facetter

kan ikke klares med regler.

Så set i bakspejlet har det været vigtigt, at der til hver nyankommen medarbejder har

været en overlevering fra erfame kollegaer om såvel den synlige som den usynlige kul-

tur på arbejdspladsen.
Vi vil sige TAK til alle, som vi har småsludret med i årenes løb og som har påskønnet

vores arbejde,

Vi har haft mange gode år i sol, regn og blæst. Alle årstider har sin charme - også på

kirkegården. Vi har nydt vores arbejde hver eneste dag. Også nu når snefnuggene daler

ned og vi er færdige med at grandække det sidste gravsted, er der ikke noget mere

fredfyldt som HORNE KIRKEGARD.

Farvel og tak til menighedsrådet' ingen nævnt 
t'ti..':if'[:.er fra Nanna og rnger Marie.

P.s. Vore nøgler er afleveret til Kristen.
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STOR TAK TII NANNA OG INGER MARIE.

Godt Nytår til alle og tak for året, der svandt.

Det er ofte ved et ånsskifte jeg føler en taknemmelighed over for mennesker, der har

gjort noget godt - Ydet en indsats.

Her falder mine tanker straks på Nanna og lnger Marie. De to har sammen med Kristen

ydet en rigtig stor indsats på vores kirkegård og ved vores kirke'

AttiO imøOltiommende og altid med et smil har de mødt os, når vores gang faldt forbi.

De to piger har nu sagt farvel til arbejdet ved Horne kirke, og alle skylder vi jer en ube-

skrivelig stor tak for det arbejde, I har ydetl

lsær ved juletid fryder man sig over jeres smukke kreationer på alle gravsteder - når de

ikke er dækket af sne, som i år og sidste år! Vi håber at kunne nå at beundre jeres store

arbejde, inden forårsblomsterne skal på!

Vi viisavne jeres glade smil og hjælpsomhed, jeres dygtige arbejde og tjenstvillighe{.

Jeg håber Horne menighedsråd er klar over, hvor stor en kapacitet, de nu skal sige

farveltil.
En stor tak til Nanna og lnger Marie for mange gode år!

Bruun

HIF. GENERALFORSAMLING
Uddrag fra formandsberetning 2010: 

@
Jeg har den opfattelse, at Home ldrætsforening skal drives stort set som enhver anden
virksomhed - hvor den primære opgave må være at skabe vækst og fornyelse, tilpasse
aktiviteter efter udbud og efterspørgsel, give gode trygge rammer, være et godt sted
man kan lide at være, og være et sted, hvor forældre tør sende deres børn hen.

En ting, som er meget vigtig for os i bestyrelsen at få debatteret i aften, er foreningens
opsparing.

Vi hører så tit nogen sige "det kan ldrætsforening bare betale de har jo penge nok" eller
"det går vi ud fra I vil være med til at betale, for I hæ jo penge nok"

Bestyrelsen - dvs. især hovedbesgre.lsen - har valgt at bruge af vore penge i HIF regi

og ikke 
nstrø" 

om os med midler til diverse formål i Horne Sogn som ikke umiddelbar
falder ind under foreningens formålsparagraf.

Vi har en velfungerende forening med mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrup-
per.

Jeg kan nævne, at Home lF lever 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 vi ikke har orden i

børneattesterne m.v., og ved seneste stikprøvekontrol var der ingen anmærkninger,

Vi kan ikke udvikle foreningen eller opretholde nuværende niveau, hvis ikke vi har hjæl-
perne nok, og nogen der er klar. Vi skal ikke nødvendigvis lave flere aktiviteter i Home
lF, men vi skal forholde os til, hvad udviklingen går i retning af. 

Forrsænes ..:"..r
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De enkelte udvalgsberetninger beskriver årets gang i udvalgene. Der ud over har vi

"udvalg" som Fed Lørdag, ldræt orn dagen, Sportsugeudvalg, Sponsorudvalg og Præ-

miespiludvalg.
- Fed Lørdag har afholdt 1 velbesøgt anangement i 2010, hvor en flok glade unge

mennesker havde en herlig aften i hallen
, ldræt om dagen løber af stablen hver onsdag formiddag i efterår og vintermåne-

deme med divene aktiviteter i hal og billardlokale samt kaffe og socialt samvær -

der deltager omkring 20-25 hver gang

- Sportsugeudvalget har til formål at arrangere en afvekslende uge i ldrætsforenin-

gens regi med diverse aktiviteter på stadion, i hallen og i det opstillede telt, her-

under at sikre en økonomisk gevinst til gavn for de aktive i Horne lF - det må vi

så rose dem for lykkedes mere end til godkendt også i 2010
- Sponsorudvalget kontakter diverse sponsorer, lave aftale m.v. med dem og bl.a.

hjælpe til ved OK-tanken ved Brugsen 2 gange årligt
- Præmiespiludvalget er også en væsentlig indtægtskilde for foreningen. I den net

op igangsatte nye præmiespilsæson er der solgt nøjagtig 594 stk. kort. Udvalget

har et fast månedligt møde, hvor de skal udtrække vindere. Præmiespil har kørt

siden 1977, så vi er i gang med 34. runde - imponerende arbejde,

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

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

Årets gang:

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

har afholdt en rigtig hyggelig og sjov bestyrelsesfest - hvor alle inkl. påhæng fiK lov til at

opleve hinanden uden for bestyrelsesarbejdet, Håndboldafdelingen stod for anange-

mentet.

Vi har deltaget på Torvedagen, hvor billardafdelingen havde lavet et alternativt billard-

bord.

Primo november er der afholdt en rigtig god revy i hallen med ca. 230 tilskuere

Der blev i 2009 investeret i et nyt flot pokalskab. Kroketafdelingen har fast arbejde som

pokalpudsere - super.

I august fejrede kroket-afdelingen 10 år jubilæum, med et indbudt arrangement, hvor ca.

60 personer troppede op - lokale og fra de omkringliggende klubber.

Der er startet en volleyball-afdeling op her i efteråret som forsøg. Der spilles hver ons-

dag aften i hallen indtil april. Efterfølgende skal der så evalueres og evl vælges en be-

styrelse for volley på generalforsamlingen i november 2011.

Vier stadig en økonomisk velfungerende forening, og vi kan for 11. år itræk præstere

ovenkud, når vi ser på Horne lF samlet set

En STOR TAK for 2010 til alle - ingen nævnt ingen glemt, men det er vigtig at vi husker

at små som store bidrag i den sidste ende er lige meget værd - det er helheden der gør

Home lF tildet den er idag og fremover.
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Jeg vil dog tillade mig at give en personlig stor tak til Else Marie t.Thorkil + øvrigt perso-

nale, til Kurt og Anna fra Hovedbestyrelsen og til alle øvrige udvalgsmedlemmer i alle

valgte og selvsupplerende udvalg.

Til slut viljeg sige en kæmpe tak til dig Niels Age, for de mange år, du har valgt at bruge

på foreningsarbejdet i hovedbestyrelsen - du har jo været vores alt mulig mand, vores

sekretær, vores mand der bare altid var klar til at sige ja til en opgave, Jeg synes det var

et flot punktum du fik sat, da du blev valgt til årets navn i år.

For Horne ldrætsforening/Dora Harck

HORNE IDRÆTSFORENING - UDVALG OG BESTYRELSE 2011

Hovedbes$relsen:
Formand Dora Harck Bienemosevei 35 (T) 75260472

Næstformand Kurt Burkarl Hindsigvej 29 75260469

Kasserer Anne Vig Nielsen Ølgodvei 121 75260408 :

Sigurd Møller

Fodboldudvalg:
Formand Henrik Jessen Mallevej 23 75260107

Dommer 11 og 7 mands (ansvar)

Kampfordeler 11og 7 mands(ansvaQ

Kontingenter ungdom, indefodbold ungdom

Kontingenter senior, materialer: Jørgen Lund Pedersen Ndr. Stavskærvej 32 75260040

lndefodbold senior, trøier senior

Dommer kontakt Mark Thygesen Ølgodvel 15 321 16899

lndefodbold ungdom

WEB, PR, ugeblad Ulrik Henriksen Vestergade 36 1 tv 22265298

Kursuskontakt Flemming Jørgensen Ndr. Stavkærvej 84 75260120

foOOolOtt ot., trøjer ungdom Peter Jeppesen Gl. Præstevei 93 75260266

Seniorudvalg: Jørgen og Ukik

Ungdomsudvalg: Flemming, Peter, Henrik og Mark

Kaåpfordeler o-g dommer (praktisk) Arne Albertsen Gunderupvej 14 75260045

Håndholdudvalg:
JHF Anne Grethe Mortensen Kirkebakken 7 30342543

DGI Anefte Mortensen Kirkebakken 2 75260218

Materialer Morten Mortensen Kirkebakken 2 25598900

Kasper Lindvig

Badminionltennis:
Formand Ulla Lindvig Fabriksvei 1 1 752601 't0

Anita Hansen Ølgodvei 107 75260766

Fortsættes .......
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Billiard:
Formand

Turnering

Lokaleansvarlig, pensionister

lT ansvarlig

Kroket:
Formand

Næstformand

Teater:

ldræt om dagen:

Sportsugeudvalg:

Fed Lørdag:

Sponsorudvalg:

Præmiespiludvalg:

Revisorer:

Michael Albertsen

Renå Guldager
Thorkil Lindvig

Kjeld Petersen

Karen Linding

Jes Jensen

Jørn Pedersen

Margit Gydesen

Kurt Burkarl

Thomas Linding

Herdis Andersen
Grethe Sørensen

Else Marie Madsen

Kirsten Plauborg

Lotte Andersen

Rasmus Bondesen

Sanne Knudsen

Holm Jensen

Søren Jensen

Torben Ellegaard

Gert Jensen

Tage Vig Nielsen

Søren Jensen

Erik Thomsen

Birtha Schmidt

Ulla Aarhus

Gunnar Ditlevsen

Bakken Strqbøl

Gunderupvej 14

Gunderupvej 10

Fabriksvej 1 1

Ølgodvejl6

Porsevel 6

Bjenemosevej 27

Bjerremosevej 3

Ølgodvej 130

Hindsigvej 29

Klokkedol 4

Stadionvej 5

Hølvangen 7

Lundagervej 36

Habrehøjvej 14

Højvangen'lA
Habrehøjvej 13

Gl. Præstevej 86

Blenemosevej 35 (T)

Hindsigvej 4

Ringkøbingvej 270

Ølgodvej 1 21

Bjenemosevej 35 (T)

Gl. Landevel 77

Stausvej 7

Porsevej I

Klokkedol 2

Gunderupvej 22

Lisbeth og Jørgen Lund Ndr. Stavskærvej 32 75260040

Ulla og Thorkil Lindvig Fabriksvej 'l 1 75299119

Bente og Lars Christensen Fruerlundvej B 75260'170

51240454.
601 63671

752601 1 0

75260358

752601 80

75200271
75260300
7526016'1

75260469

752601 1 6

7526A728

75260412
75260046

21257718
232881 63

22570499
76940990

75260472
75260202
75260024

75260408
75260472
i5260340
75:220367

75260294

75260299
752601 84

Udgave

312
313

stof senest

lørdag den 19. lebruar
lørdag den 2. april

bladet udkommer senest
7. marts
'18. april

HORNEFOSTENS REDAKTION

Birtha Schmidt,,StausvejT, 6800 Varde, tlf. 75 220367, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Vade, tlf. 75260074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, flf. 75 22 38 38
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HORNEPOSTEN SKAL UD !Rti {*tr{t
Sådanne tilkendegivelser kunne vi høre, da vi stod og manglede omdelere af Hornepo-

sten,

Vi har nu omkring 20 omdelere, som frivilligt vil bruge tid på at Horneposten kommer

rundt til alle husstande i hele sognet.

Her vil vi geme kvittere med at sige tak for jeres offervilje.

Det har været rart at kunne mærke både ved tilmelding, men også da vi stod og mang-

lede lige de sidste, at I tog godt imod vores opfordring om at blive omdeler. Vi er også

heldige med at alle omdelere bor geografisk godt, så man heller ikke skal køre land og

sogn rundt.

Når alt defte er sagt, så vil vi også lige opfordre omdelerne til at melde tilbage til redakti-

onen om I har det rigtige antal til omdeling, og til modtagere af bladet at kontakte redak-

tionen, hvis I ikke har modtaget Horneposten.

Det er vort håb, at vi med denne ordning kan beholde Homeposten i mange år fremover.

Homeposten er nu på vej ind i sit 40-årige lange aktiv for alle foreninger og private her i

Horne' 
Redaktionen/Horneposten

OMDELERE AF HORNEPOSTEN Skill{sir{i
Anne og Tage Vig: Dejgårdvej, Aspgårdvej, Ølgodvej 102-135, Lervadvej 1-5

Marianne og Frede Holm: Bounum Skolevej, Lervadvej, Ølgodvej 146-149, Ø. Bounumvej

Johannes Nielsen: Ndr. Bounumvej, Sdr. Bjalderupvej, Ndr. Bjalderupvej, Gødsvang-

vej, Ølgodvej 158.

Linda Møller: Bjenemosevej, Moesgårdvej, Vr. Bjerremosevej, Ølgodvej 72-95

Åge Jensen: Mallevej, Overby Mallevej, Strellevvej

Niels Age Kristensen: Transbølvej, Gunderupvej 43-72, Sdr. Mallevej, Hallumvej

Hanne Burkarl: Hindsigvej, Ndr. Hindsigvej

Palle Pallesen: Hornelund 49-81, Rotbølvej, Snorupvej

Poul Hansen: Fruerlundvej, Ølgodvej 33-51

Lisbet og Jørgen Lund: Ndr. Stavskærvej, Sdr. Stavskærvej

Anniog Erik Thomsen: Ølgodvej 1-17 + Sækbæk Kro

Svend Bruun: Gl. Landevej

Kristen Krog: Thorstrupvej, Gl. Præstevej.

Thomas Sønderskov: Ringkøbingvej 258-31 1

Karen Madsen: Lundagervej, Habrehøjvej, Rolighedsvej, Solvangen

Kirsten Harck: Klokkedoj, Porsevej, Høivangen

Nanna Århus: Kirkebakken, Stadionvej, Krosvinget, Engkanten

Mary Godt Hansen: Hornelund 1-41, Gunderupvej 1-33, Fabriksvej, Mælkevejen

I alt ca' 512 husstande hele Horne sogn: Heraf 239 i Horne By + Horne Land273

j' STØT rrORE Axl{Ol{GøRER - DE STøTTER OS 25



febr. 02.02.2011
09.02.2011

20.02.2011
22.02.2011
22.02.2011
27.02.2011
06,03.2011

09.03.2011

09.03.2011

18,03.-

20.03.2011

21.03.2010
23.03,2011
24.03.2011
26.03.2011
27,03.2011
13.04.2011
04.06.-

12.06.2011
05,11.2011
06.11,2011

AKTIVITETSKALENDER 201 1

Fællesspisning på Horne Kro
Hornelunds Venner. Sangaften
Baby- og småbømsbazar
Spejdeme. Gruppemøde/generalforsamling
Home Gymnastikforening. Generalforsamling
Horne-mesterckaber i bad minton
Spejdeme. Fastelavnsfest
Familie og Fritid. Matas-aften
Homelunds Venner. Sangaften

Horne Gymnastikforening. Forårsopvisning i Ølgod/Outrup
Familie og Fritid. Generalforsamling
Horne ldrætspark, Genenalforsamling
Nr. Nebel Brugsforening. Generalforsamling
Home Gymnastikforening. Lokalopvisning i Homehallen
Horne aftenskole. Afslutning/udstilling
Homelunds Venner. Sangaften

Florne ldrætsforening. Sportsuge
Horne ldrætsforening. Revy
Home Gymnastikforening. Sangaften

april
juni

n0v.

KIRKETIDER

Søndag 30.01.2011

Søndag 06.02.2011
Søndag 13.02.2011
Søndag 20.02.2011
Søndag 27.02.2011
Søndag 06.03.2011

kr.09.00
kt, 10,30

kt.09.00
kr. 10.30
kt.09.00
kr. 10.30

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorctrupvej 154, Horne
Home Kirke
Kirkeværge Ruth Jensen

flf. 7526 4055
flf. 7526 0042
flf. 7526 0085
flf. 7526 0078
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINFORRPTNING A/S

Aut. WS-inst

Ølgodvej 148, Bounum,6870 ØLGOD
Trf. 75 26 0l 55

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15,Ilorne
Trf. 7s260163 - bilflf. 2L22680u20330163
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www"malerstart"dK
Gt. Præstevej 63" Sig . AAOO V"ra"

Tff. 75 26 43 92 . Bir 21 77 06 92

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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-&. #[m'rdeilskm$sffirl smA
ffirwe{grt &dr$ $d rflFsr"N'

Frilskm ffiinffi
pffi din sfrnqnnffi$r{i i Hffinl
fr*r e,r lwrassert åf fefr$nfu'IiEd tr[ [wr* hunrdx il ,4'ffi'del*eåsÆ$r - bl.a" attmalNiu* rdlluår ry, l*kal.
h*mp*xent rådgiørrng.

Vi t*ge* udgawrgspunLt i dig cg din slu*ruormi og fo&userer pÅ {rlge eg ffuksrble $mning*r.
Hus,q*h s+ f+r et ulnrpligterrd* rurmd* wg $wr w,reget ffsere orm, &$-.'åd rli k*n goee lnr nJin

"ekcumnmi. lfiuenu wd* r*Ssku ,l{s}l wi ffiwlp* dlg rftr#S ffitS rrm*w qwd a$ d,il'lup pemge?

Hurk" at d*t er g;wn$s at ski{t'p til fr"wrdslslcassen, W d urdr+pr rlt de,t pru n{rfu*r, s.Å dst s,r
n*mrames;f lutu*ligt *mr dffi",

ff*dtr rnp't$r.

ltr-*rrm År:u*f"s$.x{hx*sq " Kr"mvrn$s[ d . ilmrurr n 6$r]ldt V*udn'" T*{s$mr SS W sS S}


