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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

F oto : Benediffie Hesse/und
Sognepræst Finn Pedersqns konfirmander i Horne Kirke søndag den 2. ftaj 2010.

Foneste række f.v.: Sinna Spicker Simonsen, Mia Juul Strømgård Hvid, Majbritt
Ricfardy Koch, Simon Hedegård Jessen, Mathias Schrøter, Allis Haahr Jensen,
Ceqille Boyskov Sell.

Ba$erste række f.v.: Jakob Rahbek Lauridsen, Trine Lillebæk Jeppesen, Marco
Kehlet Varberg Mortensen, Martin Karlsen, Carsten Bendiksen, Anne Clemmen-
sen, Anders Lykke Graversen
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SANKT HANS AFTEN
iVikingelunden

sankt Hans aften sørger spejdeme og Home sogneforening for, at grillen er tændt i
bålhytten iViklngelunden fra kl. 19.00.
Du skalselv medbringe mad, drikkevarer og service,
Pandekagedej kan købes, og pandekager kan bages på små bål.
Kl. 20.30 tændes det store bå|, hvorefter der er båltale.

Spejdeme og Home Sogneforening.

TOUR DE PEDAL 2()1() @""'tt
Cykelturene TOUR de PEDAL 2010 lakker mod enden. Afslutningsturen til Mejls Friskole
er på søndag den 30. maj.
Vi ioreslår, vicykler fra parkeringspladsen ved Home Hallen kl. 12.00 for at have god tid,

Der er gratis sodavand/øl til alle og pølser kan købes, Man kan også have egen mad-
pakke med, vi håber naturligvis vejret bliver rigtig godt.

De første lodtrækninger om divene præmier vil foregå kl. 13.00,

Der er kl. 14.00 lodtrækning om 3 cykler for alle som har cyklet med i dette års tour,
Tag kaffen med, vi medbringer kage vi kan nyde efterfølgende, så mød endelig op alle
friske cyklister!

Tak til alle spongoreme, dervar villige til at give mange flotte gevinster også i år:
Bo-Concept, Ølgod - Kelds Honning - Horne Hallens Cafeterla - DAN.EL - Oskars
Autoservice - Doris Kristensen - Strangko - KJærgaard Masklnfabrlk - Horne
Tømrerforretning - El-gården, Varde - Horne Andelskasse - Dagli'Brugsen, Horne
- HIF - HGF - Saxofoni og Horne Kro.
Tak for i år, med ønsket om gensyn næste år,

Else Jochumsen - lnger Lindblad - Hanne Burkarl - Linda Møller

Nøne Æ16 1 - 6870 Ølgod -Ttf. 75 24 & 39
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VIL NOGEN VÆRE MED TIL AT SPILLE VOLLEYBALL I HORNE?

Vi er et par sdkker som længe har snakket om, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne få

gang i noget Volley'spil i Home-hallen. Vi har forhørt os ved HlF, om det var noget, de

ville bakke op om. Derfor griber vi nu til handling for at høre, om der er flere end os, som

kunne tænke sig, at få et volley-hold op at stå, da HIF geme vil bakke op om det, hvis vi

kan ftnde folk nok. Vores tanker er, at vi skal træne en gang om ugen og samtidig være

meldt til i C-miks rækken. C-Miks rækken er en række hvor holdene er mikset mænd og

kvinder. Vi kommer også ud og spiller mod andre . Det bliver kampe, som ligger i hver'

dagen, så det ikke går ud over weekendeme.

Vi håber at kunne få et volley-hold på benene, og mødes til hyggeligt samvær og lidt

motion.

Hvis defte kunne have din interesse, vil vi meget geme høre fra dig. Geme inden den

1 5. juni på tlf. nr. 60 88 6087 (Lene) eller 40 41 65 84 (Søren) så vi ved, om det er noget

vi skal fortsætte med at få op at køre
Med venlig hilsen Søren Kristiansen, Ponevej og Lene Nissen, Mallevej

SPORTSUGE.LøB

Fredag i Sporbugen anangerer vi et lille lokalt løb for alle "Homefolk" @ Det vil være

muligt at løbe/gå 3,5 eller 5 km. Der vil være voksne på ruten til at holde øje og til at

guide folk dgtigt rundt. Dog anbefaler vi, at bøm kun løber ifølge med voksne.

Der uddeles diplomer for deltagelse med tid på, hvis man ønsker det. Der vil ligeledes

værc små præmier til f.eks. hurtigste dreng og pige, mand og dame. Brugsen sponserer

lidt forfriskninger til alle deltagere efter løbet.

Der er ingen tilmelding, så tag din familie, nabo, ven eller veninde med og mød talstærkt

op på:

Horne Stadion fredag den 11. juni kl. 17.00.

Spsrtslige hilsner Bente, Brift og Karin

tr

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tlstrup . lll. 7 4 g7 69 30 : sydbank.dk

t4
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øVELSE VED HJEMMEVÆRNSKOMPANI VARDE

Torsdag den10. juni vil Hjemmevæmskompani Varde holde øvelse i og omkring Home
by. Dervil mellem kl. 18.00-22.00 l(unne forekomme skydning med løst krudt fra lette
håndvåben.

Ved evt. skader eller klager kontaktes kompanich* Max F Nielsen på tlf, 2550 6341
Hjemmevæmskompani Varde.

STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS s

TORVEDAG

Lørdag den 21. august er der Torvedag i Horne

En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel chan-
ce for at gøre lidt reklame for Deres område og vi vil geme opfordre alle til at sætte De-

res egen særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig,

Vi vil I år geme opfordre bøm i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked,
hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj

Dervilogsåværeaktiviteterfordemindrebørniformafenhoppeborgogelbiler
lngen Torvedag uden konkunencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er vel-

komne.

Vær med til at gøre Home slnlig både for gamle Homeborgere, for tilflyttere og ikke

mindst for kommende borgere.

Vi mødes sædvanen tro kl. 9.00 midt på gaden til kaffe og rundstykker og får mulighe-
. den for at få en god sludder med gamle og nye venner efter at alle traditionen tro har
sunget med på Lundeborghymnen, Herefter kan der handles i alle bodeme og lyttes til
gademusikantemes skønne musik,

-7526 0257 eller
2987 0441

nogle helt fantastiske præ-

T

For en standplads kan du kontakte: Kirsten Jeppesen -
Hanne Haaning - 2

Indenden2.august. 

'-.:q-_
starten af august kan dei købes torvedagsnøgler til



15().()O(l KR. TIL TO PROJEKTER I VIKINGELUNDEN

Home Sogneforening har søgt og fået tildelt 100.000 kr, af LAG-midleme til etablering af
en handicapvenlig sti og et handicaptoilet i Vikingelunden.
Anefte Plauborg Schmidt står for et udendørs fittness projekt, som er støttet med 50.000
kr. ldeen er at etablere nogle natunedskaber, som kan bruges til styrketræning. De skal
være en naturlig del af skoven og kunne bruges af alle uanset niveau og behov.
LAG eren forkortelse af LokalAktions Gruppe, en ny konstruktion, der giver lokale kræf-
ter indflydelse på, hvodan der kan skabes job og bedre livsvilkår i landdistrikteme i

kommuneme.
Der er 95 mio. EU kroner til rådighed pr. år, foreløbig indtil 2013.

INDSAMLING KRÆFTENS BEKÆMPELSE @
Søndag den 11. aprilhavde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling.22 indsamlere var
fordelt på 8 landture og 6 byture i Home Sogn. Der blev indsamlet i alt 13,007,25 kr. i

Home Sogn,

Tak til givere og indsamlere, og tak til Home Skole, der lagde lokaler til og sponsorerede
rundstYkker' 

Bessie Aggeboe

HORNE HAVEKREDS

Tlrcdag den 6. Jull kl. 19.00

Aftentur til Rosenhaven I Tlæreborg - afgang fna kirken i Home - entre 20 kr,

bring selv kafie og kage

Lørdag den 31.lull kl. 13.30

Eftermiddagstur tll Enemærkets Hostahave - afgang fra kirken i Home - entre 20 kr.

Medbring selv kaffe og kage

Lørdag den 28. august 20,10 kl. 6.00 - ca. 19.00

'ffi
Med-

4H PROGRAM 2()1()

12. juni...tldffugrt til [hr&6s Universe
23. juni...3. besøg

Uge 31...trtADSKOLE (på skolen)
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NYT FRA FAMILIE & FRITID, HORNE

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: - Mona Bonde Petersson T11.75222004
Næstformand: Karen Margrethe Harck Tlf. 75 26 01 13

Kasserer: Ruth Jensen Tlf. 75 26 00 78
Annoncær: Britta Guldager Tlf. 75 26 05 01

Sekretær: Mamse Pontoppidan Tlf. 75 25 67 46

OBS: Bestyrelsen viltage rundt og sælge medlemskort fra 1. juni og frem til Tor-
vedagen. Prisen er fortsat kun 50 kr.
Hvis vi ikke kommer til netop dig, og du geme vil være medlem, kan du henvende dig til
Ruth eller Bdtta.

Det vil ikke længere være muligt at købe medlemskort løbende ved de fonkellige anan-
gementer, så medlemskort til sæsonen 2010/2011 skal købes senest til Torvedagen.

Husk at du som medlem af Familie & Fritid får rabat til vores anangementer, så med-
lemskabet bliver stort set gratis! Anangementeme annonceres i vores program i Home-
Postens septembemummer. Desuden støtterdu som medlem af Familie & Fritid også

vores super aftenskole, drevet af aftenskoleleder Henriette Nielsen!

Familie & Fritid, Home/Mona B. Petersson

HORNE KROKETKLUB 10 ANS.IUEILÆUM

Til august er det 10 år siden Kroket blev startet i Home. Man begyndte spillet på hånd-
boldbaneme, og efiermiddagskaffen blev nydt i Thorkils maskinhus, hvor vi havde fået
skaffet stole til rådighed. Så det var beskedne forhold til at begynde med. I 2003 lejede
ldrætsparken et stykke jord som blev til nye kroketbaner. De blev indviet den 29. maj
2003 og i 2004 blev klubhuset "HYTTEN" bygget og indviet. Dejligt at nyde eftermid-

dagskaffen inde, når vejret ikke er så godt og udenfor, når det er solskin og godt vejr. Og

det hele blev fuldendt, da vi fik toilethuset bygget, og vi har i dag meget gode forhold at
byde på, når vi får besøg af naboklubbeme til tumering og stævner.
Vi markerer jubilæet tirsdag den 24, august med reception i teltet ved kroketba-
nen.
Nærmere iugeavisen' 

Kroketudvarget

mw:

PRÆMIEUU}IIST I HORNEHALLEN

€Maj

Juni

3., 17.09 31.

14.
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TD TrL FORANDRTNG I GYMNASTTKFORENTNGEN

Så er vi i gang med at tilrettelægge den kommende sæson.
Hvert år ser vi på, om vi skal lave ændringer i inddeling af hold, I år gør vi os overvejel-

,ser, om at lave følgende ændringer.

ge. Det vil blive med leg, rytmisk gymnastik pg med brug af springredskabeme.

Det vil betyde, at vi ikke får noget rent drengehold. De øvrige hold vil fortsat være:

Det er altid spændende, når man laver nogle ændringer i holdinddeling i forhold til tidli-
gere, da nogle helt sikkert vil synes det er en god ide og andre synes at det skal fortsæt
te som det er. Arsagen er som ofte antallet af bøm i de forskellige årgange samt mulig-
heden for at få instruktører til holdene.
skulle der biandt læseme værc voksne, der kunne tænke sig at være med til at hjælpe
med holdet for bømehave- og 1. kl. eller springholdet, så hørcr vi geme fra jer.
Gymnastikforeningens bestyrelse består af:

-tro

Susanne Pedersen, Ølgodvej 15

Berit Gram, Sdr. Mallevej 15

flt.23U 4213
mail: Susanneoqmark@qmail,com
flf.21 22 68 01

mail: mail@sdr-malle,dk
Tine Christensen, Skovbrynet 13, Varde tlf. 60 24 69 81

mail: tina ebbesen@hotmail.com
Trine Gram, Fiskergade 1 b, Varde tlf. 51 27 57 98

mail: trynte q@hotmail.æm

Lene Jensen, Gunderupvej 71 If,40 25 4977
mail: lene-brianhansen@mail.tele.dk

- _,_: Home Gymnastikforcning/Lene Jensen

*f "il n,&Wl\i\
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HORNE PENSIONISTFORENING

Udflugten til Fyn er aflyst. Det bliver for dyrt.

Vi prøver med en tur til Heming-egnen. Pogram omdeles senere til medlemmer og

andre interesserede' 
Home pensionistforenings bestyrelse

HORNELUNDS VENNER

Homelunds Venner har haft ordinær generalforsamling. Her kunne formand Birte Strebøl
berette om et godt år med velbesøgte arrangementer. Ligeledes kunne vennemes kas-
serer Børge Andersen noterer, at foreningens økonomi var tilfredsstillende.

Vi kan her videresende hans hilsen til alle Homelunds Venners medlemmer med. Tak for
støtten, for selv om vi har mange medlemmer, er der altid plads til flere. Man kan altid

henvende sig tilformanden eller kassereren for et medlemskab.

Til punkt 5. Va[ til bestyrelsen, skulle vi vælge 4 Her blev lngrid Graversen genvalgt, og

da Birte Strebø1, Bessie Aggeboe og Børge Andensen ikke tog mod genvalg skulle der
vælges 3 ny. Det blev Kirsten Plauborg, Lis Hansen og Viggo Arhus. Som suppleant

blev valgt lngrid Kristensen og Kirsten Aas, og foreningens 2 revisorer Ame Hermansen

og Gunner Ditlevsen blev genvalgt

Tilde ny ibestyrelsen. Kinsten, Lis og Viggo. Velkommen, og til Birte, Bessie og Børge.

Tak for jeres store arbejde for Hornelunds Venner.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde har Homelunds Venner konstitueret sig med føl-
gende fordeling:

Formand. Oda Overgård.

Næstformand. lngrid Graversen.
Kasserer. Viggo Arhus.

Sekretær. Kathfi ne Beck.

Øvrige medlemmer: Kirsten Plauborg, Lis Hansen, Karen Madsen og Leif Sønderskov

l^I :r!=i
I TØMFIER

Etetpanken 24 r B84O okebø$
gc] 5cl 13 75 / 75 2Et OEI SlEl
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GOLFTUR MED I.IORNE ADVENTURE

Vi var 12 unge HA'ere som mødtes tidlig lørdag morgen kl. 9.15 på Home stadion. Vi
blev kørt til Outrup golf klub af frivillige forældre.
I Outrup blev vi mødt af instruktøren Torben fr:a golftlubben, han lærte os, hvordan vi
skulle slå tilgolfbolden, og lærte os regleme i golf. Vi øvede os på træningsanlægget i
en halv time, det var$deligt at vi var nybegyndere
Efter at vi havde øvet os, blev vi sendt ud på den store 11 huls bane. Her blev vi delt op i

4 hold og fik forklaret regleme til den mexicanske tumering. Tumeringen gik ud på, at
man altid rykkede frem til holdets bedste skud, så hvis man skød et dårlig skud, kunne
man bare håbe på at en anden på holdet skød bedre. lkke alle skud var lige gode, og
det var ikke kun den hårde vind, som var skyld i at flere af golfboldene røg uden for
banen. vi spillede i 2 ilmer, hvorefter vi spiste vorcs medbragte madpakker og fik kåret
en vinder af tumeringen, og så gik turcn igen til Home.
Vi havde en dgtig god tur, hvor vi igen fik prøvet noget nyt og udfordrende.

Home Adventure

TOUR DE PEDAL 2(}1O

32 friske cyklister mødte op onsdag den s. maj til årets første TouR de pEDAL aften.
Det var tørvejr og lidt blæsende, og vi bevægede os vest på, da vi var inviterct på kalve-
besøg hos Henriette og Hajse Nielsen i Malle.
En velkomstkomite af 6røbnde kalve, tog imod,'åa vi cyklede ned gennem de to store
kalve stalde. Der var netop kommel nye kalve denne dag, som jo lige skulle vænne sig
tilsit nye hjem, som de gav udtryk for, ved at brøle. Hyggeligil
Henriette fortalte om dagens gang blandt 636 stk. kalve, som der er,plads til i de to stal-
de på Ringkøbingvej. Kalvene kommer fra ca, 80 forskellige opdrætier fra nærområdet.
Kalvene starter med daglig at få 6 I mælk suppleret op med kraftfoder før de går over til
growoder. En overgang er de på en "mellem-stald", før de afslutter i stalden hJemme på
gården på Mallevej. Ugentlig leveres ca. 50 kalve til slagteriet.
ca. 657o bliver solgt til "Dansk Kalv". Kriteriet for at kunne få en merpris, som Dansk
Kalv giver er, at kalven er maks. 10 måneder og vejer maks.205 kg. Dansk Kalv bliver
solgt fna Coop butikkeme.

Der var mulighed for at vinde tre præmier, idet vi,blev stillet fem spørgsmål om det netop
fortalte efterfølgende.
1. præmien: Frank Hansen
2. præmien: Else Jochumsen
3, præmien:Otto L. Hansen

Der blev trukket lod om sponserede gevinster fra TouR de PEDAL udvalget. 14 gevin-
ster havde vi til denne aften, Sluttelig kunne vi kigge videre på kalvene, sbm strutter af

:10 STøT VOBE AilNONCøRER - DE STøTTEB OS
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sundhed og nysgenighed. De har en rigtig lav dødelighedsprocent, som naturligvis er
dgtig godt.

Nogle valgte på hjemturen at cykle forbi staldene på Mallevej 92, for også at se de snart
slagteklare dyr.

TUSIND TAK for fremvisningen og fortællingen om arbejdet, det var en rigtig spænden-
de aften.

Vi vil herigennem fortælle om vores oplevelse med Tour De Pedal den 12. maj.

Denne aften cyklede vi i samlet trop til Thorstrup skole. Ved ankomst blev vi budt vel-

kommen af skoleinspektør Kjeld Jochumsen. Han kunne bl.a. fortælle at skolen blev

bygget i 1960. Hele 3 skoler slog sig sammen. Yderik skole, Thonstrup skole og Sig

skole. Derefier skulle der indgås komprcmis. Skolen skullg hedde Thorstrup skole og

den skulle ligge i Sig. Denaf mystikken !!!

I 2002 blev der udvidet med flot aula,7. klasse og minihal.

Derefter var der rundvisning i de forskellige klasselokaler. Dejlige lyse, venlige og indby-

dende lokaler. Fra 3. klasse og opefter var der desuden nye flotte tavler (aktiv board)

Efter rundvisningen var der frugt og drikkevarer til alle.

Som altid var der fra Tour De Pedal udvalget udtrækning af sponserede gaver, Det er
altid et muntert indslag,

Så var det tid til at cykle hjemad - ruten bestemmer man selv.

Tak til udvalgetfor nytænkning med cykeltur kombineret med besøg og viden om.

Glæder os til næste onsdag med besøg på bigård, hyggelig samvær med de andre del-

tagere og motion.
Henriette og Hajse @

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 17. august: Tur til Samsø, rundtur på øen

Tistrup @PUK

Lundagervej tl4. l'lotne. 6800 Varde
nf. 7526 02 35 . Mob.: ?3.84 98 21

€c
PIt!

I,I
E
E

s
ttc

, ,. C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Stqregade 23, 6862 Tistrup

T'/1.75291287

Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17,30

onsdag: lukket
fedag: 9.30 - 17.00
lørdag: lukket
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HEJ HEJ - JA DIG!!

Vores hjemmeside er blevet mere aktiv.
Det er super, at alle gør en indsats. Godt gået!! I Vision Home arbejder vi med at gøre
hjemmesiden endnu bedrc - i samarbjde med vores webmaster John.
Vi kan dog ikke gøre det alene, så fortsæt det gode arbejde, og hvis tiden er til det, giv
den en ekstra skalle.

Når vi oplyser om arangementer i HomePosten eller skriver et oplæg af andre årsager
kunne vi godt gøre det tll en vane at henvise til hjemmesiden. Tingene kan jo godt være
begge steder. Noget er måske oplagt at uddybe på hjemmesiden.
Håber I vil bakke op omkring det!!

HEJ JOHN WEBMASTER)

Hjemmesiden er ved at være godt beSøgt, og Vision Home takker mange gange for den

indsaF du gør hver dag. Du følgef op på de ting vi skriver og hjælper geme en compu-

temørd i nød. Et stort skulderklap for dit flotte arbejde.

VISION HORNE . HVEM ER VI??

Vision Horne arbejder med byens udvikling i samarbejde med Sogne-
foreningen og Udviklingsrådet.
Vi vil geme vææ synlige i området, så folk opnår tillid til os. Der skal

ikke være lang fra idå til handling. Få mere at vide DERFOR

Mød op til sportsuge og bæøg vores stand

Søndag den 6. juni 2010.

OBS

Mulighed for at tippe 13 dgtige og vinde en præmie!!

PROJEKTOVERSIGT
Med så mange ivrige sjæle i sognet er det vigtigt, at vi ikke falder over hinandens ben,

så at sige. Derfor har Vision Home indsamlet information om så vidt muligt alle igangvæ-

rcnde prcjekter i Home Sogn,

Formålet er synliggørelse, således at vi alle kan have overblik over hvilke projekter, der

kører og kan komme i kontakt med hinanden.
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Listen er tænkt til at være dynamisk og under løbende udvikling. Den vil altid kunne
findes i opdateret version på www.hofng-vgrde.dk,

Hvis du har pbjekter i støbeskeen (eller blot idebanken) og en kontaktperson, så hen-
vend dig til Vision Horne v/Stig Leerbeck, der bestyrer listen på e'mail: stiqleer-
beck@mac.com

Projekt Regi Tovholder Status
Aktiv i naturen Eget Anette Schmidt Ansøgning

Tlf./e-mail 75260150 / Fam@schmidt.mail.dk
CykelstiGunderup Sogneforening Christian Gram lgangsat

Tlf./e-mail 20330163 / mail@sdr-malle.dk

Gykelsti Nord-Syd Vision 2020 Søren Dahl Andersen Under udredning

Tlf./e-mail 75260560 / dahl.modellerinq@mail.dk

Fund-raising

Tlf./e-mail

Vision 2020 Stig Larsen ldå

75260570 / hindsio@larsen.mail.dk

Fællesspisning
Tlf./e-mail

Lene Jensen Planlægning

40254977 / lene-brianhansen@mail.tele,dk

?

Kælkebakke ? Christian Gram lde

Tlf./e-mail 20330163 / mail@sdr-malle.dk

Landsbypedel Vision 2020

Tlf./e-mail I
tde

Lunden Sogneforening Gert Pedersen Løbende

Tlf./e-mail 75260236 / seilpedersen@dlsmail.dk
Masterplanudvalg Vision 2020 Stig Leerbeck Under opstart

Tlf./e-mail 75260236 / stiqleerbeck@mac.com

Revy ldrætsforening

Tlf./e-mail

Birgitte Antonius Løbende

2945587 2 / birqitteantonius@hotmail.com

5ct Hans Sognerorenrng/ Else Jocnumsen Løoenoe

Tlf./e-mail Speiderne 75260414 / iochumsen@os.dk
Skiltning i Horne Vision 2020 Dennis Friis Ansøgning

Tlf./e-mail 32191614 / dennisfriis@mail.dk

Iorvedag
Tlf./e-mail

Sognelorenrng Hanne Haanrng LøDENOE

2987 0441 / hannehaaninqhorne@hotmail.com

Velkomstkomite Vision 2020 Annemette Jensen Planlægning

Tlf./e-mail 22991360 / annemetteie@omail,com

LøDCNOCvlKngestren
Tlf./e-mail

Sognelorenrng Gen Peoersen

7 5260236 / qeilpedersen@dlsmail.dk

lEblelunden Tiskup
Tlf./e-mail Borqerforeninq I
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ERLTNG JENSEN, 80 AR oc 30 Ån nleo HoRNEposrEN. r-l.l,
Gdr. Erling Jensen tyldte 80 år den 10 maj. Da Erling i øjeblikket venter på en ny hofte,

måtte den store fødselsdagsfest aflyses, men familie og gode naboer tog initiativ til at

holde en festforfamilie og naboer hos Anni og Etik Thomsen.

Erling Jensen kom med i Homepostens bladudvalg i maj 1980, albå for netop 30 år og

233 bladmøder siden. Erling har sine meninger, og på bladudvalgsmødeme har der ofte

udviklet sig nogle fomøjelige diskussioner. Erlings store interesse er kulturen, og han har

endviderc bidraget med r4ange referater samt små historiske fortællinger.

Tillykke Erling' 
Birtha, Leif og Kurt

BøFFELHORN

Den 13. maj skulle mig og mine venner og mange andre til Bøffelhom i Vikingelunden,
hvor emnet var vikinger. Da vi ankom, skulle vi bygge vores lejrplads op, det vil sige
indgangsportal, bålplads og vi skulle sætte telt op. Det var både sjovt og hårdt at lave så
meget arbejde. Da vi havde bygget det, skulle vi spise vores madpakker, som vi selv
havde medbragt. Derefrer skulle vi på løb rundt i hele Vikingelunden, og det var hådt,
da vi skulle sejle om kap i kano, men det var en god oplevelse,
Fra klokken elleve til et om aftenen skulle vi på natløb i hele Vikingelunden, det var hårdt
til sidst, fordi vi var så trætte, så der var ikke særlig meget fut i os da vi var færdige. Efter
natløbet lik vi varm kakåo og suppe, det var bare lige det man trængte til, og bagefter
det skulle vi i seng, og klokken var efterhånden blevet halv to,
Om natten kom en af vores ledere og sagde, at vi skulle på et løb, som de store havde
lavet. Da vi havde fået alt vores tøj på, gik vi op og meldte os klar, som vi plejer at gøre,
og vores post var at sove 5 timer og 3 kvarter. Om morgenen blev vi vækket 7:21, og vi
stod op og fik morgenmad i bålhytten. Efter det skulle vi på løb igen, det hold jeg var på
lavede fønst perler af ler, og så slåssede vi som vikinger, og så lavede vi pandekager. Til
sidst skulle vi lave vores helt egen.srnør. Til det fik vi et krus og noget fløde, så skulle vi
finde en gren, og så var det bare at piske på livet løs. Det var hårdt, men vi fik da lavet
smør til sidst. Efter det lavede vi så vores egne navne med runer, og det var rigtigt sjovt.
så skulle vi lave næsten vores egen mad. Vi skulle lavet salat og fladbrød, og der var

:lavet ben til os, vi bar lige skulle varme lidt. Efiqrdet skulle vi pille vores lejr ned, og så
skulle vi finde ud af hvem, der havde vundet. Nogle fra Home vandt, fordi de var de
eneste ideres alder, så vi vandt ikke helt,

Det var så den spejderlejr, og det var både sjovt og koldt.

Skrevet af Simbn Guldager, Gunderupvej 10, Home

v
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Stiftet 20. april 1903

SIDORTSIIGII
I

trONNE
6. juni - 13. juni

SPORTSUGE I HORNE

UGE 23
Nu er det endelig tid for igen at holde sportsuge og få samlet
hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et pro-
gram for hele familien og ikke mindst for hele byen. Vi glæder
os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbak- r

ning til vores arrangementer som de foregående år.

Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Mens der i hal-
lens cafeteria vil være rig mulighed for at købe pølser, sandwich mm.
Derudover vil der i teltet være salg af toast.

i[:n:*1,,r,,*:;ff,T:!"i"'*L"'å"'r"'"' ffi
3"'t"j:å'j:t?"å#:""?#*'ilål:Ji;H1"" -wmflrl
Det er på EGET eNsven at benyne hoppepuderne. t%

Vi opfordrer alle til at cykle til stadion, hele ugen

STOT SPORTEN I AORND ls



KI.9.30
KI.9.30
Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 18.00

Horne Hallens Cafeteria serverer morgenkaffe
Teltet åbner
Fælles opvarmning med Tina Hedegård og Karin Møllei
Gadefodbold starter / Entr6
Sæbebobler for børn
Rafl etumering (se omtale)
Sidste tilmelding til mandagens kagekonkrurence

RAFLETURNERING

Mandag kl. 14.30 starter årets rafletumering. Vi rafler poker og
der vil være opvannning/tilmelding fra kl. 13.30 - startgebyr: 30 kr.
l. præmie 1 fl. Whisky + pokal
2. præmie
3. præmie
4. præmie

3 fl. vin
2 fl. vin
I fl. vin

Mandag den 7. juni

Kl. 17.00 Teltet åbner
KL 18.00 Fodboldkamp 7 mands

U-t2 drenge B: Hoine - Blåbjerg ungdom
Fodboldkamp 7 mands
U-[2 piger C: Horne - Kroager

Kl. 19.15 Fodboldknmp 7 mands
U-|8 piger C: Horne - Skovlund/Ansager

Kl. 19.30 Kagekonkurrence (se omtale)
K.22.00 Teltet lukker

KAGEKONKURRENCE

Tag din nabo, bedstemor, havemand eller bare en god ven med til ugens
kagekonkunence. De tilmeldte "bagere" (sidste tilmeldingsfrist er søndag
kl.: 15:00) vil dyste om at bage byens bedste kage, hvor der dømmes bå-
de på smag og udseende. Dommerne, som er uddannet henholdsvis bager
og konditor vil komme og kåre Homes bedste kage, hvorefter der vil væ-
re mulighed for at smage på alle de læke sager. Kaffe kan købes i teltet.
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Tirsdag den 8. juni
Kl. 9.30 Generationsdag (se omtale)
Kl. 15.00 Teltet åbner
Kl. 15.00 Børnedag (se omtale)
Kl. 16.30 Underholdning med Peter Nørgaards bømeshow (se omtale)
Kl. 18.00 Fodboldknmp 5 mands

tJ-| drenge 1: Ølgod t
Fodboldknmp 5 mands
U-8 drenge 2: Outrup

Kl. 19.00 Fodboldknmp II mands
Polcalkamp mod Tistup - kbm og hep på Hornes drenge!

KL22.00 Teltet lukker

GENERATIONSDAG

Så er vi her igen, fra kl. 9.30 til kl. 12.00. Der vil
være underholdning med bømesange og gymna-
stik i teltet, hvor alle kan være med.
Derefter bliver der serveret boller, saftevand og
kaffe.
Vi vil meget geme se jer alle, og husk at invitere
bedsteforældre mm.

BØRNEDAG

Spejderne og 4H vil være på pladsen, hvor der vil
lave pandekager og popcorn over båI. Og bømene
flot i ansi$et med ansigtsmaling.

være mulighed for at
kan blive malet rigtig

PETER NøRGAARD BøRNESHOW

Sjov og levende underholding (også for voksne). Peter
er børnenes ven. Han leverer en sjov og levende fbre-
stilling - og så kan han trylle... Meeenn det er ikke altid
det går helt så godt som Peter selv havde regnet med.
Men heldigvis er der altid nogle børn blandt publikum,
der er friske på at hjælpe ham med tryllenummeret.
Showet er en stor blanding af tryl, balloner, bugtaling og gags.
Gå ikke glip af dette fantastiske show for bøm og barnlige sjæle.
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Onsdag den 9. juni

Kl. 17.00 Teltet åbner
Kl. I8.00 Spareribs med salat og flutes. (se omtale)
Kl. 18:00 Fodboldkamp 7 mands

U-L3 drenge CI: Ølgod
Kl. 19.00 Land /By - Dyst (se omtale)
K.22.00 Teltet lukker.

AFTENSMAD

Der vil denne aften være aftensmad og hygge i teltet. Menuen består af
spareribs, salat og fliites til kun 75 kr. pr snude. Bøm under l0 år er gra-
tis. Husk selv at medbringe service. Bindende tilmelding skal ske til San-
ne Knudsen på sms 2257 0499 eller mail shk@bestsales.dk senest tirsdag
kl. 20:00. Der vil også ligge en tilmeldingsseddel i baren. Bealingen sker
til aftensmaden.

LAND / BY DYSTEN

Hvem er bedst - landet eller byen?
Kom alle sammen og hep på dit favorithold. Aksel Hansen stiller op med
sit stærkeste hold fra byen, mens Torben Ellegaard udfordrer ham med sit
stærkeste hold fra landet. Der vil blive dystet i konkutencer som Cylin-
derklipperstynløb, Holdstyrkeprsve, Ølstafet og Holdfiskedam. Der vil
med sikkerhed blive kamp til stregen! Og vinderholdet får en flot præ-
mie.
Du har mulighed for at sponsorere 100 kr. på dit favorithold, hvor der er
rigtige flotte præmier på højkant til de heldige.

Mødelokaler op til ca. 100 pers. Vtisberh $lg. øsodvei 33 ' l-lorne . 6800 Vorde
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Torsdag den 10. juni

Kl. 17.00 Teltet åbner - Happy Hour
Kl. 18.00 Gratis mad (se omtale)
Kl. 19.30 Hvid Slavehandel (se omtale)

Kinesisk aktion (se omtale)
Kl. 24.00 Teltet lukker
Vi opfordrer alle til at tage cyklen denne aften pga. bankospil!

GRATIS MAD

Igen i år vil der være gratis aftensmad som bestfu af de lækreste sand-
wich sponsoreret af Horne Hallens Cafeteria. Fra kl. 17:00 - 18:00 vil
der i baren være HAPPY HOUR på drikkevarer. Alm. Fadøl til 15 kr. og
sodavand til 8 kr.

TIVID SLAVEHANDEL

Søren Dahl har igen i år udarbejdet en omgang Hvid Slavehandel.
lløbet afugen kan der bydes på de forskellige slaver - buddet afgives på
tavlen i teltet.
Auktionen afsluttes torsdag aften fra kl. 19.00

KINESISK AUKTION

Vi afholder kinesisk auktion, på bl.a. flotte malerier, en spinningtime og
andre spændende gaver.

Kinesisk auktion foregår ved at hver gang der afgives et bud, afleveres
beløbet til auktionarius.
Mindste bud er 20 kr. og den der afgiver det sidste bud får præmien, dvs.
at det er ikke sikkert man får præmien selvom man har afgivet et eller
flere bud. (husk småmønterne denne aften.)
Reglerne gennemgås selvfølgelig inden auktionen starter.
Eks. på aktioner.

o Protrætfotografering af Hessellund Foto.
Vinduespudsning af Lundagervejens Vinduespudser

o Else Jokumsens berømte hjemmebagte kage
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Fredag den 11. juni

Kl.8.l5 Morgensang
Kl. 8.30 Idrætsdag (se omtale)
Kl, 17.00 Motionsløb (se omtale)
K. 19.00 Fodbotdkamp 11 mands

Serie 4: Nr. Nebel

Hygge i teltet hele aftenen. Tag gerne kortspil og raflebægre med.
KI.24.00 Teltet lukker

MOTIONSLøB

Så er det på med løbeskoene! Karin Møller og Bente Dinesen, som i for-
året startede et løbehold op, med løb hver tirsdag, vil denne dag lave et

spændende motionsløb. Då laver en 3 km-rute samt en 5 km-rute, hvor
man kan få sin tid. Dette motionsløb er for alle, unge som gamle, og ru-
terne kan også sagtens gås, så er du en habil stavgænger er du mere end

velkommen til at møde op. Vi håber at se byens borgere få sved på pan-
den.

IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN

Vi gentager succesen fra sidste år med at aftrolde sund idrætsdag for
Horne Skole.
Et stærkt team har igen i år sammensat et program, der geme skulle få
sveden frem på panden for de fleste. I pausen vil der blive serveret vand,
f.ogt og sunåe iportsboller, i samarbejde med Horne Kro, Horne Dagli
Brugs og Lundagervejens vinduespudser.
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig og oplevelsesrig dag.

Medbring gode sko og vand

fro*ne ICro G dc s els hab dnto dc lokalc n
Hyggehg hrostue og krohave.

W l.averer også qad ud af huset

W ses hiken Kirsten & Kurt
t G 7526(W9

På Horne Kro - er maden altid go' E*nail:
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Lørdag den 12. juni

Kl. I0:00 Fodboldkamp 7 mands
U-I I drenge B: Ølgod

Kl. 14.00 Hornes Fodboldopgør/ Entre (se omtale)
Kl. 12.30 Fodboldkamp 1l mands

Serie 6: Vrøgum
Kl. 19.00 fuets TeltfesV Entre (se omtale)
KI.02.00 Teltet lukker

HORNES FODBOLDOPGøR

Mads Guldager har taget initiativet og samlet alle de udeboende gamle
fodboldspillere som vender hjem og møder Hornes nuværende l. hold
(serie 4). Entre 25 kr. Og der vil være underholdning i pausen samt ud-
trækning af flotte præmier på indgangsbiiletten. Oer vil Jære pølse- og øl
salg under kampen, så læn dig tilbage og nyd kampen mens du lader op
til ÅRETS FEST.

Ånnrs TELTFEST

Vi afslutter sportsugen 2010 med et brag af en fest. Hvor CALAFORNIA
spiller op til dans og sjove indslag. Baren vil være fyldt op med kolde
drikkevarer og efter spisningen vil vores helt egen bartender Heidi Elle-
gaard i et par timer mixe og shake farvestrålende cocktails frem.
Medbring selv service og festhumør
Bordbestilling og tilmelding skal ske, geme samlet, til Sanne Knudsen
2257 0499 eller Anita Terkilsen 4219 4721.

Entrd: 80 kr. pr. person

Menu fra Home Kro.

Pris: 125 kr. for 2 retter

t50 kr. for 3 retter

Menukortet vil komme i teltet i løben af ugen.
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Søndag den 7. juni

KL. 10.00 Oprydning, alle er velkomne

Vi glæder os til at se jer alle!

Sportsugeudvalget 2010

Rasmus Bondesen
Sanne Knudsen

Holm Lykke Jensen
Lotte Andersen
Anita Terkilsen

f.ryn
- Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-18

Dagli'Brugsen Home, Hornelund 17, 6800 Varde 75260144

22 STOT SPONTDN I trONNN



VELKOMSTPAKKEN

Vision Home synes, at tilflyttere skal tilbydes en velkomstpakke som består af en kurv
med blomster, kalender, informations-materiale omkring tilbud i byen samt et kuponsy-
stem. Kuponsystemet går ud på, at de forskdllige erhverv i byen sponsorerer fonkellige
gaver, som den nye Home borger selv skal ud at hente. Dermed møder de hurtigt ån
masse mennesker i vores by og får en viden om, hvad vi har af muligheder i byen.

Formålet med pakken er Vision Homes målsætning som lyder:
Tilflyttere skalopleve en stærkere tilknytning til området på kortere tid.

Pakken består også i en værtsfamilie ordning. En nabo bliver udvalgt i samarbejde med
velkomstpakkeudvalget. Naboens opgave bliver at inddrage de nye, så meget de nu,
ønsker det. Det kan eksempelvis være at tage dem med til sportsuge eller høstfest. Det
er nemmere at komme sammen end alene.

Der har været sendt brev ud til foreninger, erhverv samt institutioner i byen, men vi har
på fomemmelsen, at I har brug for lidt mere tid til at forme det informationsmateriale, I nu
vil byde ind med. Derfor har vi sat en ny dato for indlevering.

13..juni 2010

Håber alle vi gøre en indsats så vi får en super pakke.

- €tT'P:arinef
dw.,,,;,.k&n re$ne,med :
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Nybolig Varde
a lJesper Erorsan Hansen
Torvegade 7,680AVarde
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NYBOLIG VARDE

Nybolig, Torvegade 7, Varde v/ statsaut. ejendomsmægler Jesper Brorson Hansen,
er en del af en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, som tilbyder salg af huse, ejer-
lejligheder, private andelsboliger, nedlagte landbrug, fritidslandbrug samt udlejning af
fast ejendom.
Nybolig i Varde er en lille ejendomsmæglerbutik i en rivende udvikling, fortæller
Jesper Brorson Hansen, der overtog fonetningen 1. januar 2009 efter Poul Erik Pind og
efterfølgende ansafte statsaut. ejendomsmægler Palle S. Rasmussen i firmaet.
At købe eller sælge ejendom hører til nogle af de vigtigste beslutninger, der træffes
gennem livet, siger de to ejendornsmæglere, der aktivt arbejder for at få både tilfredse
købere og tilfredse sælgere.
De giver geme en gratis og uforpligtende vurdering af boligen, ligesom de også skriver
skøde for sælgeme,

Jesper og Palle glæder sig til at byde velkommen ifonetningen.
Jesper Brorson Hansen er gammel Hornedreng, hvor han både er født og opvokset og
boede indtilsit 19. år.

Han har et godt lokalkendskab til Home, hvor han også har solgt en del ejendomme.
Jesper Brorson Hansen har altid læst Homeposten og er glad for at kunne støtte bladet.

Red.

Jesper Brorson Hansen træner i øjeblikket til en triatlon i "lronman" klassen, hvor delta-
gerne skal igennem 3,8 km svømning, 180 km cykling og et maratonløb på 42,2km.

OPLYSNING

Den "skilte jungle" der er opsat ved Gl. Landevej 70 er lavet i samarbejde med kommu-
nen og politiet grundet den ombygning vi er i gang med.

Den vil stå der, indtil vi er færdige med det udvendige arbejde. Vi håber det ikke er til alt
for meget gene, og at man vil respektere skiltene af hensyn til håndværkeme.

Hilsen familien Andersen

Ps Famllien er ifærd nled at bringesfuehuset titbage til sit oprindetige udseenrde.

Red.

DAGLI'BRUGSEN

Husk fiskemanden hver onsdag fra kl. 17.00 - 17.30
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GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK DEN 23/3 2O1O

Dirigent Sigurd Møller,

Referenl . Holger Schmidt.
Stemmetæller: Berit Gnam og Lene Jensen Hansen.

Formandsberetnino v/ Søren Kristensen:
Ved konstitueingen efter generalforcamlingen, bød vi velkommen til 2 nye ansigter,
lrene Bennetsen val$es som sekrefær og efter lang frds søgen, havde Anja Berfelsen
infuilget i at hjælpe os sorn ekstem lrasserer. I den forbindelse havde vi, med midler fra
Støfteforeningen, indkøbt et nyt og fidssyarende regnskabs-program. Det gamle pro-
gram kunne ikke afvikles på en nyere PC og desuden havde Varde Kommune stillet krav
on en ensaftet regnskabs-opstilling for halleme ikommunen.
Renoveingen af køkkenet blev færdiggjort, vifik dog en kedelig ovenaskelse, da Føde-
varestyrelsen ikke ville godkende vores toilefter, da de ikke havde dobbeft-døre. Vi blev
dertor nødsaget fil af sfoppe for serueing af mad i billard-lokalet og ombygge toiletteme
ved persond*indgangen og ved mødelokaleme.
For at få en ide on opbakningen omkring en hal-udvidelse, besluftede vi at faretage en
rundspørge ihele sognet. Ved frivllliges hjælp, blev alle husstande kontaktet og spørge-
skemaer udtyldt. Resu/faf blev i store træk, at man generelt var positM stemt q ville
geme stille arbejdskraft til rådighed men den massive økonomiske opbakning udeblev

desvæne. Der er nu nedsaf en arbejdsgruppe, der undercøger nulighedeme for et pro-
jetimindre målestok.
Vores sponsor-aftaler trængte til et'360 grders eftersyn'. Alle aftaler er nu revideret,
flere nye sponsorer er kommettil og enkelte skifte er pillet ned.
Varde Kommune betænffie os lrge pludselig med 140.p00 kr, til tag+enoveilng. Sådan et
tilbud siger man ikke nejtil, Rygningen på hallen og taget over billard-lokalet blev udskif-
fet
I sensommeren måtte vi desvæne konstafere at ldrætspafuens økonomiså kafas0ofal
ud, Dårlig iniljening icafeteriet grundet renoveringen, samf et sammenfald af opkræv-
ninger til bl.a. forslking og energi havde skabt røde tal overaft i regnskabet. Endnu en-
gang trilte Støfteforeningen til med en hjælpende hånd iform af et lån, der gjo,rde at
der igen var penge tll den daglige drift, Eftefølgende har økonomien reftef srg og vi ser
igen lyst på fremtiden.

Den lmge ventede hal-harmoniseing iVarde Kommuno ser endelig ud til at blive en
realitet. Efter dallige møder kom Kommunen med et udspil, der be$der at Home ld-
rætspark nu modtager et årligt driftstllskud på 100,000 Rr, Men der er stadig lang vejtil at
samarbejdet halleme imellen kommer til at køre optimalt. Halleme under IFV har stadig
svært ved at acceptere at de små haller skal have tilskud og medbestemmelse, på lige
fod med de mqtige svømmehallør og idræts-centre. Men detkommer detil...
Formanden for bestyrelsen Kurt Buftarl, valgte desvæne at forlade besfyre/sen af per-
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son,,ge årsager. suppleanten blev indkaldt og undertegnede overtog formandsposten
indtil denne generalforsamling. Jeg vil geme bertyfte lejligheden, til at srge Kuft tak for
hans store engagement i besfyrelsesarbejdef.
I decenber blev regnskabet endelig overdragqt 1000/o til Anja. vi har nu et up-to4ate
regnskabsprqram der giver os en længe ventet mulighed, for at analysere dfiften på
ktyds og tværs. På denne måde kan vi, som enhver anden modeme virksomhed, se
hvor pengene fyenes og ikke mindst hvor de tabes. Def bliver så den nye besfyrelses
opgave at trimme ldrætsparkens dnft, så vi .ud i fremtiden kan drive en iund forietning.
Et title minus er desværre, at det er næsten umuligt at sammenligne den nye udgaveåf
regnskabet, med de fonige år. Men det skal Anja nok komme nærmere ind på.
I tredje forsøg lykkedes def os så endelig at blive godkendt hos sMr som en almennyt-
tig forening. Det giver bidragsydere nogle store skattemæssrge fodele, som vi regner
med at udnyfte iforbindelse med en eventuel hal-udvidelse.

Af støne opgaver, eller reftere sag udfordringer, som der tigger og venter, vitjeg nævne
et par s$kker. Vores parketgulv i hallen skal renoveres i år. Det kan absolut-ikke ud-
skydes længere. Det er en omgang der koster i omegnen af 250.000 kr., men vi har
storø fohåbninger om at varde Kommune vil give os ef frhkud via en putje der er opret-
tet i forbindelse med h al-harmoniseringen.
Diften icafeteiet skalved hjælp af blandt andet det nye regnskabsprqgram kigges nøje
efter. Som det er i dq, aner vi ikke om vitjener penge eller ej, det er btot noget gæfte-
værk. Der er ingen fuivl om at personalet gør en sfor og professronel lndsafs, men vi har
længe savnet et overblk over drtften.

Til sidst er det traditionen tro tid tlt at uddele tak, ros og skuldeftap.
Taktilbestyrelsen for et godt samarbejde.
Tak til Søren Jensen der efrer mange års besfyre/ses arbejde forlader os.
Tak til Anja for en kæmpe rndsats med at få vores nye regnskabsprogram startet op.
Tak tilvores sponsoøi sfore som små og ikke mindst Støfteforeningen.
Og endelig tak til vores personale Thorkil, Else-Marie, Usbeth og alle de unge for indsat-
sen i året der gik, Det er Jer der får hjulene til at køre rundt.
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HELGE OLSEN

Tidligere var Korskro banen stedet, når det drejede sig om to, tre og firhjulet sport.

Mange husker sikkert de legendariske Grand Race løb på "Korskroen" helt tilbage i 50-

eme.

En af køreme fra dengang var Helge Olsen fra Malle, søn af Sigrid og Svend Olsen. Han

kørte 500 ccm standard motorcykel på jordbane, og senere også motorcross,

Helge Olsen fortæller, at interessen for motorcykel havde han allerede i skolealderen,

hvor han fik lov til at sidde bagpå motorcyklen, når læreren i Bounum skole, Kjeld

Kjeldsen, kørte til Korskroen for at se motorløb.

Den første motorcykel købte han selv i 1954 hos motorcykelforhandler Øllgaard

Christensen i Strellev. En B.S,A, Gold Star. Senere købte han også 9n, som han kun

brugte til bane. Maskineme havde 4 takts motor, og kørte på alm. benzin,

I 1956-57 begyndte han at træne og køre løb på Korskro banen. Det var besværligt, da

han ingen varevogn havde til at transportere cyklen på, så Helge fortæller, at han ofie

har cyklet til Tarm for at leje en varevogn for at transportere motorcyklen til Konkroen

eller andre steder hen, ( tr:aileren var ikke opfunden ! ) Nogle kom også kørende til løb

på motorcyklerne. lnden løbene pillede de så nummerpladen, lygten, værktøjskassen

samt venstre fodhviler af, Hvis de kom i finalen, satte de måske et nyt dæk på,

Helge mindes de store Grand Race løb, hvor der blev kørlløb med både solomaskiner,

motorcykel med sidevogn samt midget cans (små racerbiler), Til Grand Race i 1957 var

der hele 30 starter med solomaskiner. Folk kom kørende langvejs fra og der var indsat

busser for at køre folk fr:a toget i Esbjerg til Konskroen. Der var helt sort af mennesker på

lægteme omkring banen. Helge fortæller næsten ydmyg, at også gårdmændene fna

Malle startede deres biler for at se ham køre,

Desvæne har han ingen avisudklip fra dengang, men Helge trak også overskrifter.

Helge Olsen fortæller, at det var Jørgen Hdm og Frank Hansen fra Esbjerg Motor Sport,

som anangerede de store løb,

Jørgen Ho'im husker godt Helge Olsen. Han var gevaldig flink, venti! og behagelig. Han

havda en B.S.A. maskine, og Rørte 500 cmm standard. Helge Olsen har sat sine spor
på Korskroen.
I 1957 flyttede Helge Olsen til Sønderborg, hvor han blev medlem af Sønderborg

Motorklub, hvor han kørte motorcross, og senere var med i foreningsarbejdet og

arbejdede med anangementer, Til hans 50 åns jubilæum i klubben, blev han udnævnt til

æresmedlem,

I Sønderborg havde han fønst arbejde på JF fabrikken, senere på Danfoss, Derefter var

han mælkehandler og kørte med cocacola. I en ånække havde han en Faxa depot,

inden han aFluttede arbejdslivet på margarinefabrikken Solo i Sønderborg.

Helge Olsen tyldte 75 år i foråret 2009, Han ber' os hilse alle kendte i Horne.
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Helge 0lsen trænede ofte med motorcyklen i Kr, Ditlevsens grusgrav, som lå syd for
Mallevejen. I dag er grusgraven jævnet og planeret, så kun en lavning på marken
afslører, at her lå engang en stor grusgrav. Os drcnge kørte dengang ofte med vore
cykler i samme spor i grusgraven og legede "Helge Olsen". Og når vi med et par

tøjklemmer satte et stykke pap mellem egeme på baghjulet legede at vi kørte
motorcykel, så kørte vi B.S.A,!!

Vi havde også vort idol,

Kurt Nielsen

MIDLER FRA FONDEN TIL EORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Aftast'09 -'10:
lndestående:
I alt til uddeling

75.771,56 kr.
+519.62 kr.

76.291,18 kr.

Der indkom i alt 8 ansøgninger om fondsmidler - der var ansøgning fna Horne Jagtfor,
ening og Home Sogneforening.

Fondsmidler' 1 0 bevilget således:
Jagtforeningen:

Sogneforeningen:
Revisor:

Vedligehold grønne områder:
Belysning Cykelsti Home-Tistrup
Homes hjemmeside
Beklædning af vægge grillhytten

Vedligehold julebelysning

Afdrag på lån

I alt bevilget

'1.500,00 kr,

2.250,00 kr.

21.310,82 kr.

10.000,00 kr.

3.381,82 kr.

5.740,63 kr.

2.190,80 kr.

29.917,11kr.
76,291,18 kr.

Forbehold : De bevilgede beløb kommer kun til udbetaling, hvis der senest 15. decem-
ber 2010 er fremsendt ægning til formand Kjeld Petensen, Ølgodvej 16, Stundsig, 6800
Varde, stundsiqqlskole@mail.dk

llome Sogneforening

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE
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PRIMO DAI\N'TARK AIS
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 7529 97 69
www.primolister.com
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Skolebestyrelsen Home Skole
Anette Plauborg &hmidt, Moesgårdv. 13
Home, tlf. 7526 0150

Home Sogneforening
Kjeld Petersen, Ølgodvej 16

Stundsig, tlf. 7526 0358

Home ldrætspark, HIP
Søren Kristensen, Ndr. Bjalderupvej 4
Horne, ilf. 7524 1080

Horne Gymnastikforening, HGF
Lene Jensen, Gunderupvej 71

Gunderup, tlf. 7526 0005

Home ldrælslorening, HIF

Dora Harck, Bjenemosevej 35
6862 Tistrup, tlf. 75260472

Home Hallen, Stadionvej 21

Thorkil Lindvig

Home, tlf. 7526 0352

Horne 4H

Jetts Poulsen, Dejgårdvej 1 2
Horne, tlf. 7526 0356

Hornelunds Venner
Oda Overgaard, Gunderupvej 65
Home, tlf. 7526 0241

FORMANDSLISTE

Legestuen
Liso Jeppesen, Gl. Præstevej 93
Home, tlf. 7526 0266

Bømehavon Regnbuen
Nina Gejl Pedersen, Mallevej 104
Home, Uf. 7526 0605

Familie & Fritid, Home
Mona Bonde Petersson, Kærsangervej 43
Varde, tll 76727765

Home Jagtforening
Flemming Christensen, Hornelund 41
Horne, tlf. 7526 0205

Home Aftenskole
Henriette Nielsen, Mallevej 92
Horne, tlf, 7526 0438

Horne-Sig Venstre
Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48
Horne, tlf. 7694 5000

Horne Støtteforening
Marianne Holm, Ør. Bounumvej 6
Bounum, tlf. 7526 0'103

Mini-Legestuen,
Karin Møller, llf. 7526 0555
Ulla Lindvig, tlf. 7526 01 10

KFUM-Spejdeme
Jørgen Andersan, Habrehøjvej 6
I'lome, tlf. 7526 0204

Horne Havekreds
Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej
Home, tlf, 7526 0239

Horne Menighedsråd
Morten Henneberg, Homelund I
Horne, tlf. 7526 0316

Home Pensionistforening
Ellen Damsgård, Engkanten 12
Horns, ttf. 7526 0663'

Home Husmandsforening
Hans Thomsen, Lundagervej 42
Home, tlf. 7526 0203

Dagli' Brugsen, Hornslund 17

Uddeler Martin Ørts Hansen
Trf, 7526 0144

Horne Sognearkiv
Leif Sønderskov, Lundagervej 30
Horne, tlf. 75260527

{. Alt tømrerarbeide udføres
{. Døre / vinduer
t Køkkener
t Om- og tilbygning
* Tagarbejde
* Lofte og gulve

Tlf, 2878 3,432. 7694 3432
$,

v/lanDick. Mallevej 46 . 6800 Varde

SITøT VORE ANNO]ICøRER . OE StrøTTER OS 31



TISTRUP SKYTTEFoRENINGS SÆSONAFSLUTNING Ån zolo

Den 26, marts 2010 havde Tistrup Skyftefor-
ening afslutning på vintensæsonen. Skytter
med pårørende var som sædvanligt mødt

talstæ*t op, tak for det. Formand Laila Høj-
gård startede med at give en orientering om,

hvad der var sket siden sidst. Mellem ti og

femten skytter har deltaget i flere forskellige
stævner og med mange gode resultater, Med-

lemmeme har bl,a. deltaget i Ølgodskydning,
Helleskydning, 2. Hovedkreds og Amtsskyd-
ning, så der var mange præmier og pokaler til
uddeling. Det blev en festlig aften. Efter præ-

mieovenækkelsen var der fælles kaffebord og

burger og sodavand til bømene. Der blev
rigtig hyggesnakket over kaffebordet, det blev

en dejlig afslutning på en god sæson. '
Den 27 marts, dagen efter var der afslut-

ningsskydning i Vingsted på landsmesterska-

beme. Tistrup Skytteforening havde otte skyt-
ter med. Bedste resultat opnåede Dennis

Højgård med sammenlagt 399/21 point i åben

kl. 2 cal. 22. Det gav en førsteplads og guld-

meda$e samt pokal, det bedste resultat i

mange år, Flot klaret og stort tillykke fra Ti-
strup Skytteforening

Sommerskydning i Helle.

En stolt Dennis Højgård har lige fået over-
raK sin guldmedalje og pokal i Vingsted

Bestyrelsen har også i år lejet Helle Skytteforenings 50m. baner hver tirsdag aften i

sommerhalvåret, det bliver ligesom sommeren 2009, Helle Skytteforening har investeret
i elektronisk anlæg, så det følges på små skærme helt uden skivetræk. Sæsonen starter
tinsdag den 13. april. Har du lyst at være med, så mød op ved kommunepladsen på

Krarupvej kl. 18:30. Vi fylder bilerne op og kører samlet til Helle. Du kan sagtens nå det
endnu, selv om vi har været i gang en måneds tid, når defte blad udkommer. En skyd-
ning koster 20 kr., medlemskort for børn 50 kr. voksne 100 kr. Ønsker du flere oplysnin-
ger kan du ringe til Laila på tlf, 7526 0233 eller Svend Åge på tlf. 7529 9409.

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

,u bben
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

30,05.2010
06.06.2010
13,06.2010
20.06.2010
27.06.2010
04.07.2010
1 1 .07.2010
18.07.2010
25.07.2010
01.08.2010
08.08.2010
15.08.2010

22.08.2010

29.08.2010

Kr. 10.30
Kr.09.00
Kt. 10.30
Kr. 10.30
Kl.09.00
Kr. 10.30
Kr.09.00
Kl. 10.30

Kr.09.00
Kr. 10.30
lngen
Kt.09.00
Kr. 10.30
Kr. 14.00

Tulinius

Buelund
Vestager

Buelund
Friluftsgudstjeneste Tambours Have

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Gnaver Kristen Krog, Thonstrupvej 154, Home

Home Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

flf. 7526 4055
flf. 7526 0042

tlf. 7526 0085
flf. 7526 0078

INDUEG

Homeposten er og har altid været åben for folk, som har noget på hjerte,

Efter debatindlæggene i de to sidste numre af Homeposten, har bladudvalget modtaget

henvendelser fra folk, som er kede af at uenighed i sognet på denne måde udstilles.

Homeposten læses også uden for sognets gftEnser.

Da vi til dette nummer ikke har modtaget flere indlæg fra de involverede debattører, ser
vi hermed emnet som afsluttet i bladet.

Venlig hilsen Bladudvalget,

HORNE SOGNS
LOKALHISTORISKE ARKIV

Åbnhgstlder: 1. og 3. tlrcdag I hver måned fta kt. 14- iZ,
dog holder vl ferlelukket I luli

Home Sogneartlv har nu tll huse på Homelund PleJecenterc l. sal,
hvor alle ervelkommen
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AKTIVITETSKALENDER 201 (}

maj 30.05.2010 Tour de Pedal. Afslutning
juni 06.06.2010 Spejderne, Loppemarked

23.06.2010 Sogneforeninger/Spejdeme. SanktHansfestiVikingelunden
uge 23 Sportsfest
uge 26 Fodboldskole

juli 04.07.2010 Spejdeme. Loppemarked

14,07.2010 HomePensionistforening.Udflugt
29.07.-

aug. 01.08.2010 Vildbjeq Cup
01.08.2010 Spejderne,Loppemarked
21.08.2010 Torvedag
24.08.2010 Kroketudvalget. Jubilæumsreception

sept. 05.09.2010 Spejdeme. Loppemarked

25.09.2010 Høstfest
okt. 01.10.2010 4H. Årsmøde

03,10.2010 Spejderne. Loppemarked

24.10,2010 Udstilling af modeltog. Home Hallen
nov. 07.11.2010 Spejdeme.Loppemarked

24.11.2010 Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lanternefest

dec. 03.12,2010 4H. Julefrokost
05.12,2010 Spejderne, Loppemarked
17.12.2010 Juletræsfest i Home Hallen
19.12.2010 Sogneforeningen.Juleoptog

Jan. 25.01.2011 HorneSogneforening.Generalfonsamling

God sornmer

iAFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN

Udgave

308

309

stof senest bladet udkommer senest
lørdag den 7. au[ust 23. august

lørdag den 4. september 2l.september

HORNEPOSTENS REDAKTION
Biilra &hmidt, Sbusvej 7, 6800 Vade, ff . 7 522 0367, birthaschmirtt@mait.dk
Eding Jensen, Gl. LandeveJ 69, Såkbæk,6800 Varde, flf.7526 0074
LeifSøndeakov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf, 75260521
Kurt Vig Nielsen; Vesteryænget 3, 6800 Varde, flf, 7522 3838
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINTORRETNING A/S

Aut. WS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Ttf.75 26 01 55

I

v/Chr. Gram, Sdn Mallevei 15, Horne
Ttf. 75260163 - bibn. 2L226E01/2033.0163

ew on;lg_g &dauanåoted
JOHil BORG ItATsEl{
XORNE . 610 YAf,DE . TLf: 75 æ flt 9t

Dlil
IøITAXD

BRUUN
Stotqo& l9' 6E62tdnf

llf. 75 29 t0 92

st(o
DtftTnt
mnFo

www"malerstart"dk
Gl, Præstevej 63'. Sig . ilAOO Vara.'
nf. 75 2A &.92 . Bir 21 77 06 92

Mekanlker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk

Telefm 75 ?6 02 30
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&Amdets
sa{nt

SDA
Horne Sognearkiv
Anna Uhre Schmidt
Lundagervej 34
6800 Varde
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tril$ dfrm øflsmffiffirTTil

Forår er lig med frisk luft ag blå hrimrnef. t\rtåsks trænger du til at få set på din
økcnomi nred friske øjne?

Scrn kunde i Åndelskassen får du rnasser af fondele: attrfiktive vilkår, kompe-
tent rådgivning og økCInomisk averblik.

Kontakt cs {or et ufnrpligtende nrøde og hør meget metre $ff!, hvad vi kan
gøre far dig cg din økononri"

I'lorne Andeiskasse " Krosvinget 4 . Horne . {i800 Varde . telefan 87 Sg 39 50


