
SOGNEPRÆST FINN PEDERSEN MED KONFIRMANDER
Den 8. maj 2011

Nederste række: Rikke S. Hansen, Kimmie Andersen, Camilla Mortensen, Mathilde

Nielsen, Rebecca Grant.
Midterste række: Mefte Dam, Michelle Andersen, Anne Mefte Bejder, Rikke K.

Hansen, Nadia Bundgaard.
Midt 2: Morten E. Larsen, Per Hjørngaard, Tobias Strømgaard, Sebastian

Hessellund, Martin Albertsen.
Øverst: Maikel Bloch, Nicolaj Tradsborg, Casper Svenningsen, Mads Sørensen.

Foto: Birgitte Hessellund
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SANKT HANS AFTEN I VIKINGELUNDEN

Sankt Hans aften sørger Spejderne og Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i

bålhytten iVikingelunden fra kl. 19.00.

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.

Pandekagedej kan købes, og pandekager kan bages på små bå|.

Kl. 20,30 tændes det store bå|, hvorefter der er båltale.

Spejderne og Horne Sogneforening.

TA' PÅ TUR

Torsdag 16. iuni
"V i ki n g esti e n - H or n el u n d'V a r d eu

En nistårisk tur gennem tiden og den smukke natur omkring Linding å's start'

Tid: kl. 19.00, Mødested: Home Kirke.

Turleder: Jes Østergaard, Tlf': 75 26 00 51 Mobil 2227 36 51

Pris: Voksne 20 kr. - børn u/14 år 10 kr.

Bemæ*ninger: Turen er på ca. 3,0 km. Der afsluttes med en forfriskning ved Svane-

søen, Hornelund. Der kan være vådt, så medbring støvler'

Arr. : Horne Sogneforening. E'mail: homelund@oestergard'com

TENNIS ffiw
Så er tennisbanen klar til en ny sæson. Nøgler kan købes i Hallens cafeteria.

Pris: 300 kr. for en sæson gældende for 2 personer.

Kom og mød

JANPWLICK
I Horne Hallen den 7. september 2011

HIF og HIP arrangerer en spændende foredragsaften
i med landsholdstræner Jan Pytlick.

. Reserverallerede nu denne aften.
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NYT FRA FAMILIE OG FRITID, HORNE

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Britta Guldager, Home tlf. nr. 27 18 38 08

Næstformand Karen Harck, Malle tlf, nr.75 26 01 13

Kasserer Ruth Jensen, Horne tlf. nr. 75 26 00 78

Annoncer Lisbeth Juhler, Malle tlf. nr, 75 26 04 99

Sekretær lneta Goselink, Malle tlf. nr. 75 26 01 18

OBS

Bestyrelsen vil tage rundt og sælge medlemskort fra ca. 1. maj, og frem til torvedagen.

Prisen er fortsat kun 50 kr.

Hvis vi ikke kommer til netop dig, og du ønsker at blive medlem, kan du henvende dig til

Ruth/Britta

Husk at du som medlem af familie og fritid får rabat til vores arrangementer, så

medlemskabet bliver stort set gratis.

Arrangementeme annonceres i Hornepostens september nr.

De'suden støtter du som medlem af familie og fritid også vores super aftenskole, drevet

af aftenskoleleder Henriette Nielsen
Familie og fritid Home/Britta Guldager

ZæsrÆE@
Horne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8.20

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 7526 OlM
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UDFLUGT HORNE PENSIONISTFORENING

Tirsdag den 28. iuni afgang kl. 9.00 fra kirkepladsen

Turen går i år til Struer' Lemvig

Vilr""t piif Fåstbjerg Natuicenter. Der nyder vi kaffe og rundstykker. Derefter besø-

oer vi B&O museet og forfatteren Johannes Buchholtz' hus

Eil.; ; ri d;;Gair.kost på museet, kører yi langq t!$groe.n til Lemvis os Yd 
på

Cåffr.Oo.r og u6en til Bovbjerg ffr, hvor vi drikker kaffe. Derfra går turen til Horne'

hvor vi spiser aftensmad på Home kro.

Turen koster i alt 300 kr. pr person.

filmelOing seqest den i8. iunitil Ellen 7526 0663 eller Erik 75260215
Bestyrelsen

HORNELUNDS VENNER
Homelunds Venner har afholdt ordinær generalforsamling'

I formandens beretning kom Oda Overgaard ind på årets gang, et år som havde været

både spændende, men. også positiv, alle Vennernes arrangementer havde haft god

opbakning,

tiøsttestå havde som sædvanlig fuld opbakning, Homelunds festsal var fyldt til sidste

plads, og Henning Hansen sørgede for at det blev en hyggelig aften med sang og musik-

bet vaiogså måd spænding vi skulle afholde Julemarked, nu hvor Dagcentret på

Hornelund-var blevet skåret nåd, men ved fælles hjælp lykkedes det, endda med så godt

et resultat, at vi gentager markedet igen i år, Og i den forbindelse skal vi sige tak for den

store hjælp vi fik, håber også I vil hjælpe os til næste Julemarked?

Hornelunds Venner havdå året igennem et godt og positiv samarbejde med Homelund,

og vi var der når vi kunne give en hjælpende hånd med'

Firånsfesten var også hyggelig, og igen med fuld opbakning, og den helt igennem

positive stemning blev kun endnu bedre af, at Preben Olesen med søskende + en

pianist underholdt med sang og musik, anekdoter og enkelte vittigheder,

ber har også traditionen troværet sangaftener vinteren igennem med fin opbakning, den

tradition vil også forsætte.

Der var også1alg til bestyrelsen, og på valg var Oda Overgaard, Karen Madsen, Katrine

Beck og [eif Søndenskov. Katrine og Leif modtog ikke genvalg, så bestyrelsen fik denne

sammensætning,

Formand. Oda Overgård. Næstformand. lngrid Graversen. Kasserer' Viggo Aarhus.

Sekretær, Kirsten Påuborg, samt Lis Hansen, Karen Madsen, og nyvalgt Grethe

Ladefoged og Svend Bruun. Suppleant' Kirsten Aas

Som revisor genvalgtes Gunnar Ditlevsen og nyvalgt blev Børge Andersen.

Kasserer Vilgo Aårhus gennemgik regnskabet som fremviste sorte tal, og med

opbakningen til Homelunds Venner ser fremtiden lyst ud.

tit siOst s'iuttede Oda Overgaard med at takke alle som på en eller anden måde havde

bidraget med hjælp og støtte til Hornelunds Venner' 
Hornerunds Venner/Leif sønderskov
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Du kon nå det endnu

Ittil lnauron I llonG
Vi er startet op med forårets aktiviteter i Vikingelunden i Horne, men du kan sagtens nå

at være med.

Der er planlagt aktiviteter for både børn, unge som ældre, nybegyndere samt øvede.

TidspunK: Hver onsdag kl. 19.00 frem til og med den 29.juni

Dog ikke den 8.-6,-11 hvor vi holder fri pga. Sportsugen i Horne.

Der er muliqhed for at deltaqe i følqende aktiviteter:

1. Løb på flere niveauer med instruktører

2. Stavgang - alm. gang(Der er mulighed for at låne stave)

3. ACT-træning med instruktøre(for personer over 12 år)

4. Naturbanen med instruktøre(kan også bruges af børn)

5. Mulighed for forskellige spil, '

6. Der vil onsdag d 25.-5 o922.-6 være O-løb.

Pris: 20 kr. pr person Pr gang.

250 kr. for en husstand
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NB Der er.voksne barnepiger på stedet.
Anangører:
ArbejdsgruPPen for
Aktiv inaturen i Home

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Tina Hedågård, tlf. 75 26 01 07 eller Anette Schmidt, tlf. 75 26 01 50

HORNE HAVEKREDS 2011

Mandag den 30. maj kl. 19.00'22.00
Åbne haver i Home hos:

Hans og Kate JePsen, Tnansbølvej 7,

Hanne og Kurt Simonsen, Homelund 55,

Karen og Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9'

Der er g-ratis adgang overalt, og haveselskabet er vært ved et fælles kaffebord i haven

på Habrehøjvej I kl. 2100.

Fredag den 24. - 26. iuni 2011

Ves$yiiand Afdeling atrangerer 3.dages tur til Sønderjylland og Slesvig/Holsten.

Kontakt til formand, hvis interesse

Lørdag den 20. august kl' 13.00

Eftermiddagsudfl ugt til Lønbæk planteskole.

Afgang iegne biler fra kirken i Horne kl' 13.00.

Der bliver mulighed for at købe planter i planteskolen.

Medbring selv kaffe og kage. Alle er velkomne.

Entre. 20 kr.

W

BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN

lgen i år vil man kunne booke grill-hytten i Viklngelunden. Der vil blive hængt kalender--

biade op i det lille glasskab i gritrnytten, og på disse kan man skrive sine arrangementer

(friu nåun og antål deltagere og evt. tlf,) og/eller orientere sig, om andre har planlagt

anangementer På samme datoer'

ftfgfl-Ort tf.f ffutigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv

om nogen nar skreiet sig op til at afhoHå et anangement. Det kan give andre mulighed

for at iælge et andet tidspunkt til deres anangement - ikke tvinqq dem!

Vi håber, åt grilFhytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil

blive brugt flittigt" 
Horne sogneforening
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NYT FRA LOKALRÅDET VISION HORNE

I lyset af, at boligmarkedet er gået næsten i stå, er det blevet besluttet at udskyde den

såkaldte Påskeplan til 2013. Tiden indtilda vil blive brugt til at udvide det økonomiske

fundament samt praktiske forberedelser. Vi arbejder blandt andet på at nedsætte en

gruppe, der vil være med til at lave by forskønnelse, Det kunne være plantning af træer,

male det der trænger, skiltning af herlighederne i Vikingelunden mm. Byen skal jo se så

godt ud som muligt til en evt. Aben hus dag.

Dertil er alle Horne Folderne delt ud til de biblioteker vi finder relevante. Ejendomsmæg-

lere i Varde og Ølgod har taget godt imod folderen. Håber vi på den måde kan være

med til at have lidt indflydelse på valg af bopæ|.

Talt om PR for Home. Vi er ikke interesseret i et "Tistrup News", men selvfølgelig skal vi

gøre opmærksom på os selv. Vi kan opfordre alle foreninger og enkeltpersoner til at

skrive om det, der sker i Home. Det kan man som Borgerjournalist på Jyske Vestkysten

- alle kan melde sig som Borgerjournalist. I må også gerne skrive historien til os og så

kan vi se, hvor meget vi har tid til at få igennem, I Vision Horne har Jeanette stået for

PR, men vil vi mere, kan ån person ikke gøre det.

PR udvalget er derfor blevet til Jeanette Simonsen, Dorthe Bejder og Annette Kartved.

Alle er velkommen med en god historie. Tit behøver det ikke være det helt store - histo-

rier fra hverdagen er ofte rigtig gode. 0m lldsjæle i foreninger eller andet.

Vision Horne

LOKALRÅDET VISION HORNE

Homes hjemmeside horne-varde.dk bruges flittigt af både arrangører og borgere. Stor

tak til webmaster John Thomsen, som står for de løbende opdateringer. Vi er blevet

tilbudt at deltage i et projekt "vesten.dk" som Ugeavisen Ølgod vil sætte i søen om kort

tid. Der er nogle tekniske udfordringer, men vi forventer at horne-varde.dk i en eller an-

den form vil kunne deltage, således at udefra kommende vil have endnu lettere ved at

finde os.

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

Vision Home arbejder med. Vi er meget åbne for at høre Home-borgernes ideer, Der er

sikkert mange gode. Skriv derfor til os!!!

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

Har du ikke computer - find en 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

med at gøre Home til et endnu bedre sted at bo.

Alle kan være med til at præge Horne så den fortsat er værd at bo i. Er der noget du

brænder f0r......
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Kontakt en af Vision Hornes medlemmer:

Stig Leerbeck, Carsten Hansen, Keld Jochumsen, Judith Pedersen, Julie Holze, Jeane!

te åimonsen (kontaktperson e-mail is@mail,dk), Annette Kartved, Dorthe Bejder'

INFO:

Stig Larsen er fortsat i udviklingsrådet, Annemette B er i velkomstpakkeudvalget, Søren

D icykelstiudvalget.

TILLYKKE OG VELKOMMEN

Kære nybagte forældre i Horne by og omegn.

Der er stor interesse for de nye generationer i området

For bedre at kunne følge med oprettes på Hornes hjemmeside - STORKEN

Her opfordres I til at meddele følgende:

- Forældrenes navne
- Adresse
- Bamets fødselsdag
- Barnets køn + evt. navn + vægt og cm,

- Gerne billede af barnet.

- Sendestilwebmaster@horne-varde.dk
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TOUR DE PEDAL 2011

Når dette læses, har vi cyklet sidste tur af dette års Tour de Pedal. Dog mangler vi end-

nu tre ture her ved deadline til dette nummer af Horne Posten.

Vi vil geme TAKKE for de mange deltagere, som er mødt glade op på cyklen hver ons-

dag aften. Første aften kom 43 cyklister og næste aften var vi 55@.

Rigtig dejlig så mange støtter op om arrangementet. Første aften gik turen til Primo Plast

i Tistrup hvor Ole Nim og lnger Lindblad viste os rundt på fabrikken. (læs andet sted i

bladet).

2. tur gik til Ringkøbingvej, hvor Simon Høj åbnede dørene til grisestalden og viste os

rundt på bedriften (læs andet sted i bladet). TAK fordi I åbnede dørene for os!

TUSIND TAK til vore trofaste sponsorer, som igen i år har skænket os rigtig mange
gaver til glæde for cyklisterne:
Andelskassen Horne - HGF - HIF - Horne Kro - Kelds Honning - Oskars Auto-
varksted Aps - Horne Hallens Cafeteria - Strangko - Doris Kristensen -
Dagli'Brugsen Horne - Bo Concept, Ølgod og Lisbeth Stig.

Tak for denne sæson/lnger Lindblad, Hanne Burkarl, Else Jochumsen og Linda Møller

cH[o,,=

mrcffi
PRIMO DANMARK A/S

' DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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TOUR DE PEDAL 2011

På årets første Tour de Pedal aften - onsdag den 4. maj - cyklede vi til Primo Plast i

Tistrup. Her blev vi modtaget af Ole Nim, og han fortalte fønt om fabrikkens historie, og

derefter gav han os en meget interessant rundvisning i alle fabrikkens haller.

Vi fik et godt indblik i fremstillingen af diverse lister og blev ovenaskede over, hvor man-

ge forskellige profiler, disse plastlister kunne have.

iit stut Utev vi budt på kaffe / sodavand, og der var lejlighed til at stille spørgsmå|.

Så skulle der trækkes lod om en masse gevinster, hvorefter turen gik tilbage til Horne.

Stor tak til Ole Nim, fordi han ville bruge sin tid på at give os denne spændende rundvis-

ning, og til Primo Plast for at åbne dørene for en stor flok interesserede cyklister.

Onsdag den 11. mai gik turen ud til Simon Høj v/ Ringkøbingvej.

Vi tog i samlet flok fra Horne i fint og stille vejr. Vi var 53 personer, som cyflede af sted.

Jonai på 5 år og Martin på 9 år var med på turen sammen med deres far. De havde

glædet sig til at se stalden, da de tit har kørt forbi den.

Simon Høj gik rundt og viste stalden og fortalte om besætningen for vores gruppe. Vi var

deltopi3grupper.
Drengene havde en fantastisk oplevelse ude på den enorme svinefarm. Det var den

største stald, de havde været i.

Det, som gjorde størst indtryk på drengene, var

at gå forbi en so, som var ved at fare. Den

havde fået en gris. Da drengene kom tilbage

senere, var der 7 grise. Drengene fik fortalt, at

soen ikke var færdig endnu med at fare.

Børnene prøvede også at ae en af de små

grise. Den var ca. et døgn gammel.

Da drengene kom hjem, blev de ovenaskede

over, hvordan deres tøj lugtede. Det var tyde-

ligt, at de ikke var vant til denne lugt,

Vi vil geme sige en stor tak til Simon Høj for at

have givet os den mulighed/ oplevelse at

komme ind og se en så stor svinefarm,

Hilsen Jonas, Martin og Jørgen Andersen

..ft&1,:
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Stiftet 20. april 1903

SP0RTSUIiIT

HORNTI
4. iuni - 12. iuni

SPORTSUGE I HORNE

UGE 23
Nu er det endelig tid for igen at holde sportsuge og få samlet hele byen, store som

små. lgen i år har vi sammensat et program 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 op'

bakning til vores arrangementer, som de foregående år.

Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Der vil i hallens cafeteria være

r:ig mulighed for at købe pølser, sandwich mm. Derudover vil der i teltet være salg af

toast.

Vi har igen i år fået sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvarmet hele ugen.

Der vil hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for støne børn og en for de mindre

børn.

Det er på EGET ANSVAR at benytte hoppepuderne.

I år starter vi allerede om lørdagen, eftersqm vi holder en fridag torsdag pga. banko,

(teltet er dog stadig åben)

Vi opfordrer alle til at cykle til stadionet, hele ugen

I
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Lørdag den 4. juni

Kt, 9.00

Kr.9.00

K.10.00

Kr. 11.30

Kr. 13.30

K,13.30

Kt. 18.00

Kt. 01.00

KBOKETTURNERING

Hornes kroketmedlemmer spiller på banen hele formiddagen inden seniorfrokosten. Der

er rig mulighed for at komme og kigge på, og for dem som har lyst til at spille med, er der

også mulighed lor det. Så tror du kroket er en hobby for dig, så har du her alle mulighe-

der for at få det afprøvet.

Der vilvære mulighed for at købe øl og vand ved kroketbanen.

sENroRFRoKosr K l
Nu skal vi have befolkningen i den "modne" alder i teltet!

Vi har fået arrangeret en spændende, underholdende og billig seniorfrokost. Det er helt

op til dig selv at afgøre om du er senior, men vi håber ikke du vil gå glip af denne hygge'

lige dag. Der er tale om en herre- og damefrokost i teltet med muslimsk bordopstilling.

Underholdning, og musik forbliver en stor hemmelighed indtil selve dagen. Men glæd

dig!

Dagen starter kl. 9.00 med kroketturnering for dem som har lyst.(se ovenfor)

Kl. 11.30 starter afhentning i hestevogn, hvor du har mulighed, for at blive hentet med

hestevogn ved din bopæ|, og med stop ved teltet. Dette vil være gratis fra alle gader i

Horne by samt Bjerremose by og evt. Stundsig ved mere end fem tilmeldte.

Kl. 13,00 vil Horne Hallens cafeteria være vært for en lækker frokost, med sild, laks,

steg, ost og meget mere. Hvorefter der vil være spændende underholdning.

Alt dette får du til kun 125 kr, pr. pers., som skal betales ved tilmelding i Brugsen eller i

Hallen senest den 30. maj.

Vi glæder os meget til at se jer!

Teltet åbner

Kroketturneri ng (se omtale)

lJ 12 drenge A7 nands Home-TistrupNarde lF

Afhentning i hestevogn starter

Seniorfrokost (se omtale)

Serle 3 Hener HlF/Sædding-Guldager

Hygge i teltet - medbring gerne spil, raflebægre osv,

Teltet lukker

Bemærk tombolaen er lukket denne dag!
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Søndag den 5. juni

Kt. 9.00

Kt, 9.30

Kt. 10.30

Kt. 10.30

Kt. 14.30

Kr. 15.00

Kr.18.00

1. præmie

2. præmie

3. præmie

4. præmie

RAFLETURNERING

Søndag kl. 14.30 starter årets rafleturnering. Vi rafler poker og der vil være opvarm-

ning/tilmelding fra kl. 13.30 - startgebyr: 30 kr.

Teltet åbner

Hornehallens cafeteria serverer morgenkaffe. Hffi
Gadefodbold starter/ Entrå sponsor: flnmgnFgnpglirrilC
Aktivitet for børn - aktivitetsbane arrangeret af spejdere.

Rafl eturnering (se omtale)

Sidste tilmelding til mandagens kagekonkurrence og biloriteringsløb.

Teltet lukker

1 fl. Whisky + pokal

3 fl. vin

2 fl. vin

1 fl, vin

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14

l^I Østpanken ?4 r 8B4O C)ksbøl
30 5c] 13 75 / 75 PEi OEI El6
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Mandag den 6. juni

Kl. 16.30 Teltet åbner

Kl, 17.30 Hornes bil-orienteringsløb. (se omtale)

Kl, 19.00 Kagekonkunence /Entrå (se omtale)

K. 18,00 Ul5 piger C 7 mands HlF'TB/Nordenskov

K. 19.00 Veteraner 11 mands HlF/Nordenskov

Kl. 22.00 Teltet lukker

HORNES BIL.ORIENTERINGSLøB

Hvem er bedst bag rattet, når kørslen bliver afbrudt af små forhindringer/opgaver under-

vejs?

Der er blevet lavet to ruter på hver ca. 15 km. Undervejs vil der være en række forskelli-
ge opgaver som skal løses, inden turen kan gå videre, Hvem af deltageme får det bed-

ste ?esultat? Resultatet bliver målt på point. De bemandende køreprøver samt spørgs-

mål som skal løses på ruten, giver point. Ovenser deltageren en forhindring, eller må

forlade posten uden at løse opgaven, giver det strafpoint. Hver bil skal igennem to for-

skellige ruter, hvor hver bil bliver sendt af sted med 4 minutters interval.

Et sjov bil orienteringsløb for hele familien! I hver bil skal der være en fører al bilen samt

en passager og evt. børn på bagsædet. Har I lyst til at deltage kan i tilmelde jer på

sQortsuoe@omail.com eller til Sanne Knudsen 22 57 04 99 senest søndag den 5, juni.

Tilmeldingen vil være først til mølle, da der kun er plads til 30 biler. Så gør jeres biler klar

og tilmeld jer! Der er flotte præmier til deltagerne.
Derudover kan alle sætte penge på vindernes antal point. Personen som gætter det
rigtige antal point vinder en flot købmandskurv + smartbox til en værdi af 599 kr.(hvis der
er flere personer som gæfter det rigtige antal point, trækkes der lod) Mens der trækkes
lod om 3 x smartbox mellem alle der har oddset
Mød op og få et godt grin. Der vil være 2 underholdende køreprøver på hallens p-plads

og 2 ved Stranko.

KAGEKONKURRENCE

Tag din nabo, bedstemor, havemand eller bare en god ven med til ugens kagekonkur-
rence, De tilmeldte "bagere" (sidste tilmeldingsfrist er søndag kl.: 15:00 til Sanne Knud-
sen 22 57 04 99 eller på sportsuge@gmail.com) vil dyste om at bage byens bedste
kage, hvor der dømmes, både på smag og udseende. Dommerne, som er uddannet
henholdsvis bager og konditor vil komme og kåre Homes bedste kage, hvorefter der vil

være mulighed for at smage på alle de lækre sager. Entre 10 kr, Kaffe kan købes i teltet.
Børn under 10 år vil komme gratis ind,

Husk at alle er velkommen til at bage en kage!
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Tirsdag den 7. juni 
l

Kl. 9,30 Generationsdag (se omtale)

Kl. 15.00 Teltet åbner

Kl,15.00 Børnedag (se omtale)

Kl. 15.00 Børneunderholdning (se omtale)

K.19,00 Fodboldkamp 11 mands

Pokalkamp mod Tistrup - kom og hep på Hornes drenge!

Der vilvære mulighed for at købe ø1, vand og pølser ved tribunen.

Kl. 22.00 Teltet lukker

M
GENERATIONSDAU

Så vil vi gentage succesen fra de sidste år fra kl. 9.00 til kl. 15.00.

Der vil være underholdning i teltet med Kaj fra Cirkus og Teater-

gruppen Fugl Føniks fra Esbjerg.

Han vil underholde med eventyr, hvor publikum bliver inddraget.

Der afsluttes med fællessang.
Der vil blive serveret boller, vand, frugt og kaffe.

Se også omtale af dagen på plakaterne rundt om i byen.

Vi vil meget gerne se jer alle, og husk at invitere bedsteforældre mm.

BøRNEDAG

Spejdeme og 4H vil være på pladsen, hvor de laver spændende aktiviteter som f.eks.
pandekager og popcorn over bå|. Og 4H har kaniner med denne dag.

BøRNEUNDERHOLDING

Kajfra Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks fra Esbjerg

vil underholde med cirkus fra kl. 15.00 - 17,00,
Han vil have en masse cirkusredskaber med, som

børn samt voksne kan prøve. Han vil hjælpe og

komme med gode råd til, hvordan disse skal bruges. Dog vil han
gerne, at der bliver givet en hjælpende hånd med fra børnenes for-
ældre, når redskaberne afprøves af bømene,
Til de modige vil der være mulighed for at øve sig på et nummer, som man, som afslul
ning på det hele, kan vise for tilskuerne kl. ca. 16,45.
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Onsdag den 8. juni

Kl, 17.00 Teltet åbner

K. 18.00 U 15 Piger C2 Tmands Home'Tistrup / Næsbierg

Kl. 18.00 Spareribs med salat og flutes. (se omtale)

Kl. 20.00 Musik af Hansen & Krog.

Kl. 19.00- Lotteri/aktion (se omtale)

19.45

Kl. 23,30 Teltet lukker.

AFTENSMAD

Vi gentager i år succesen med aftensmad i teltet, Menuen består af spareribs, salat og

flrites til kun"75 kr. pr snude. Børn under 10 år er gratis. Husk selv at medbrinoe service,

Birrdende tilmelding skal ske til Sanne Knudsen på mail soortsuoe@qmail.com senest

tirsdag kl, 20:00. Der vil også ligge en tilmeldingsseddel i baren, Der er plads til 200

pers, så det vil være først til mølle. Betalingen sker til aftensmaden. Musikken vil denne

aften komme fra bandet Hansen og Krog.

Aftensmad for hele familien!

LOTTERUAKTION

Efter aftensmaden, vil der være lotteri/aktion i en lille time. Her har du mulighed for at

byde på en række fine ting. Den som byder højst, kan gå derfra med varen. Keld Jo-

kumsen er aktionær.

Husk at tage småpenge med!

Torsdag den 9. juni

Kl. 17.00 Teltet åbner og grillen er tændt.

lngen aktiviteter pga, banko.

K. 18,00 UI5 Drenge C2 7 mands HIF'TB/Blåbierg

K. 18.00 !13 drenge B 11 mands HIF-TB/EFB nordvest.

KL. 19,30 Serle 6 Herrer 11 mands HIF/Henne,

K\.22.00 Teltet lukker

18 STOI SPONTUN I NONNB



Fredag den 10. juni

Kl. 8.15 Morgensang

Kl. 8.30 ldrætsdag (se omtale)

Kl. 16.30 Teltet åbner

K, 17.30 U15 drenge A 11 mands HIF-TBNarde

Kl. 19.00 Zumba (se omtale)

K, 19.00 Sede 3 Herrer HIF/Agerbæk

Hygge i teltet hele aftenen. Tag gerne kortspil og raflebægre med.

Kl, 21,00 Film på storskærm (se omtale)

Kl. 01.00 Teltet lukker

IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN

Vi gentager succesen fra sidste år med at afholde 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, frugt og sunde sportsboller, 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.

ZUMBA

Zumba er jo blevet et hit landet over. Og i Horne har vi jo Karin Møller Nielsen som er

uddannet zumbainstruktør. Vinteren over har hun haft et stort zumbahold i gynmastiksa-

len. Men zumba kan heldigvis også danses udenfor, Derfor afholdes der en times zumba

med start kl. 19.00. Dette er for de øvede men bestemt også for nye, som har lyst til at

lære trinene. Så mænd og damer, kom op og vrik med hofterne!

FILM PÅ STORSI(ÆRM

Denne aften står den på film-hygge i teltet. Hvor vi vil vise en underholdende daisk film

på storskærm. Der kan købes slik, popcorn og sodavand i teltet,
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Lørdag den 11. juni

Kl. 19.00 Årets lrske teltfesU Entre (se omtale)

Kl. 02.00 Teltet lukker

ÅnETs IRSKE TELTFEST

Vi afslutter sportsugen 2011 med et brag af en fest. Hvor Cuchulain Band spiller op til

dans med mange gode irske numre, Baren vil være fyldt op med kolde drikkevarer og

ikke mindst irish cofiee. Menuen står Horne Kro for, som vil være en stor irsk buffet, med

mange spændende retter, Stor tre retters buffet til en billig pris. Efter spisningen vil vores

helt egen bartender Heidi Ellegaard, i et par timer, mixe og shake farvestrålende cock-

tails frem.

Medbrinq selv service oo festhumør.

Bordbestilling og tilmelding skal ske, gerne samlet, til Sanne Knudsen på mail sportsu-
qe@omail,com. Der vil også være en tilmeldingsseddel i teltet hele ugen.

Entrå: 80,- pr. person

Menu fra Home Kro,

Pris: 150 kr. for 3 retter

Menukortet vil komme i teltet i løben af ugen. K]
Søndag den 12. iuni

KL. 11.00 Oprydning. Alle er velkomne!

Alle som tilmelder sig til et arrangement til mobil 2257 04 99 eller på mail sportu'

se@qmail.com får en bekræftelse tilbage på godkendelse af tilmelding.
Vi glæder os til at se ier allel

Sportsugeudvalget 201 1

Holm Lykke Jensen

Lotte Andersen
Lene Hvohæk Nissen

Sanne Horsbøl Knudsen

Th' til banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 og støt 

I'u"'"*T;iå; tubben
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SPORTUGEUDVALGET MANGLER PLADS TIL OPBEVARINGI

Der er i årenes løb blevet lavet og købt mange materialer, som vi genbruger i sportsu-

gen år efter år.

Som det ser ud nu, har vi noget stående hos os privat og på Horne hallens loft. Men det

ville være dejligt at få det samlet et tørt sted'

Så hvis du har en garage, kælder eller lignende som ikke bliver brugt, hører vi meget

gerne fra dig.

Vi har brug for min, 8 m2

Henvendeise til Sanne Knudsen, tlt.22 57 04 99 eller mail sportsuge@gmail,com

Ligeledes hører vi også gerne fra dig, hvis du har interesse i at sidde i Sportsugeudval-

get næste år.

På forhånd tak.
Sportsugeudvalget.

GENBRUGSPLADSEN TS
w

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen afgørelse om pladsens fremtid. Derfor kan

der afleveres på pladsen alt det, som vi hidtil har modtaget, dog med undtagelse af jord,

som vi ikke længere må tage imod.

lndbrud på genbrugspladsen

Natten mellem søndag den 17. og mandag den 18, april blev der begået indbrud i hallen
på genbrugspladsen. Der blev stjålet en stor mængde metaller - kobber, messing, rustfrit

stå|, aluminium m.v. Alt som var softeret og klar til at blive solgt. I alt for ca. 5.000-6.000
kr. Foruden metallerne blev vores værktøj også fiernet, værdi ca. 1.000 kr. Tyveriet er

tyverianmeldt.

Fra Sogneforeningen
Vi gør opmærksom på, at man stadig kan leje hvidevarer hos os. Så skal du have fest i

haven eller andet, så ha.r vi følgende: fryseboks, fryseskab, keramisk elkomfur og køle-

skabe. Prisen erstadig: 1 uge - 75 kr,, 14dage - 100 kr.

Henvendelse til Niels Øllgaard Madsen, tlf. 75 26 02 95.

Postkasseservice
Skal du, som mange andre, have din postkasse flyttet ud til vejen, kan du ved Sognefor-

eningen låne en pælespade til opgaven.

Den kan hentes hos Niels Øllgaard Madsen, Hornelund 18, tlf. 75 26 02 95.

(PæpåW@.nre!/Red'.)
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Pokalvindere for vintersæsonen 201 I

TISTRUP SKYTTEFORENINGS SÆSONAFSLUTNING ÅN ZO,lT

Den 5. april 2011 havde Tistrup Skytteforening afslutning på vintensæsonen, skytter med
pårørende var som sædvanligt mødt talstærkt op, tak for det. Formand Laila Højgård

startede med at give en oriåntering om hvad der var sket siden sidst, mellem ti og

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

medlemmerne har bl. a. deltaget i Ølgodskydning - Helleskydning - anden Hovedkreds

og Landsdelskydning i DDS. Sydvest, det der tidligere hed Amtsskydning. Der var ikke

helt så mange præmier og pokaler til uddeling i år da præmieme frå et par stævner ikke

var nået frem endnu. Efter præmieoverrækkelsen var der fælles kaffebord og

sportsboller og sodavand til Børnene. Der blev rigtig hyggesnakket over kaffebordet, det

blev en dejlig afslutning på en god sæson.

Den 11 og 12 marts varder afslutningsskydning for Ungdom på landsmesterskaberne i

Vingsted, Tistrup Skytteforening havde to Børneskytter med, Mikkel Holgaad fik191/4 i

hovedskydning og 19212 i mesterskab, Dennis Jørgensen fik 190/3 i hovedskydning og

18712 i mesterskab, det svarer fint til deres gennemsnitsresultater, der er jo altid lidt

nerver på til Landsstævner. Flot klaret og stort tillykke fra Tistrup Skytteforening.l April

var det seniorernes tur, her havde foreningen et hold veteraner a fire skytter med + en i

åben klasse. Formanden nævnte ved afslutningen at det ikke blev til nogen fønste plads,
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men alle havde nydt at være med og at de havde haft en rigtig god tur

Sommerskydning i Helle.

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

sommerhalvåret, det bliver lige som Sommeren 2010, Helle Skytteforening har

investeret i elektronisk anlæg, så det følges på små skærme helt uden skivetræk.

Sæsonen starter tirsdag d, 12. april, har du lyst at være med så mød op ved starten af

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 dette blad udkommer. En skydning

koster 20.00 kr., medlemskort for børn 50,00 kr. voksne 100,00 kr. Ønsker du flere

oplysninger kan du ringe til Laila på tlf. 75 26 02 33, eller Svend Åge på tlf, 75 29 94 09.

HORNE 4H 2011

18. juni 4H UDFLUGT TIL RANDERS REGNSKOV
20.Juni 3. besøg for dem med hjemmeopgave

Uge 31 MADSKOLE (på skolen)
20. aug. Torvedag

+trt@
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GE]{ERALFORSAilUilG I HIP IlEl{ 23, ffiRTS, tutGd'----.

lndkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at der fremover benyttes registreret revisor i forbindelse med

revision af regnskabet. Således slettes punK 5 i $4 stk. 2 ivedtægterne, der om'

handler valg af revisorer.
Forslaget blev vedtaget. Punktet lemes fra vedtægterne. I stedet formuleres vedtægts-

ændring med ordlyd: "Der anvendes ekstem registreret revisor."

Valg af 2 revisorer (udgår eventuelt) På valg: Otto Heiselberg, Brian Hansen

Punktet udgår, da bestyrelsens fonlag er vedtaget.

Eventueft
Thorkil orienterede om udviklingen i fordeling af haltimer over de seneste 3 år. Udviklin-
gen for håndbold er bekymrende. Fordelt på forening så er det HIF og skolen der lægger
mange timer i hallen. Der er i 2010 afholdt ca. 120 møder og ca. 20 anangementer med

servering af vann mad.

Proiekter i 2011:

Vaønt vand til indendørs omklædning: cirkulationspumpe så der er hurtigt varmt vand.

Varme i billardlokale, p,t. elvarme, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Tagrender skal tæt-
nes så rygeme ikke bliver våde.

Friluftsscene front renoveres, bl.a. skal jernbanesveller {ernes.
Døre i udvendig omklædning skal skiftes.

Erik Sørensen: Varme i hallen er ikke tilfredsstillende. To torsdage i træk har det været
lige koldt nok. Dertil er det uhensigtsmæssigt, at fodboldspilleme benytter de indendørs
omklædningsrum, når der er bankospil. Det forstyner og giver unødige støjgener.
Thorkil: Det er jo uheldigt at varmen ikke fungerer, men når det blæser fra en bestemt
retning er det svært at holde hallen varm, specielt ved portene, Blæseme må ikke køre,
for så støjer det. Det er beklageligt, måske kan bankospilleme vælge at placere sig lidt
på abtand af portene når vinden er i det hjøme. Mht. fodboldspilleme, så er det påtalt og

forventes ikke at forekomme igen.

John Borg: Tennisbanen - hvordan mbd vedligehold af denne?
søren Kristensen: Det er ret omkostningskrævende i den nuværende besgkning. Det
overvejes dog, om der skal andet underlag på og om baneme skal åbnes for alle, Den
bruges ikke af mange. Måske skal tennisbaneme markedsføres bedre, og de skal reno-
veres for at trække flere brugere til. HIP har ingen planer om at sløjfe tennisbaneme.
Kurt Burkal: Der er p.t. 2-3 tennisspillere i Home, og det er ikke nok til at holde en ten-
nisafdeling kørende i HlF. En løsning med asfalt og åben port ville muligvis løse proble-
met. Med asfalt kunne banen også bruges tilflere formål

Holger Schmidt sluttede generalforsamlingen med at takke Søren Kristensen for arbej-
det i HlP.
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LOPPEMARKED v
Til støfte for spejdeme i Home-Tistrup gruppe

Den første søndag i hver måned afholder Lopperne loppemarked på Hindsigvei29

i Horne fra kl. 9.00 - 12.00

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej, Priserne snakker vi om.

1FINDSAMLING AF LOPPER

Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til Loppe-

udvalget og lad dem kigge på sagerne.

Loppeudvalget består af:

Hans Guldager tlf .24 84 10 25, Karsten Sørensen tlf. 75 26 00 78, Thomas Sønderskov

tlf. 23 37 37 56, Claus Holgaard tlf. 75 26 04 19, Poul Henning Guldagertlf. 75 26 01 82

og Viola Krog tlf, 75 26 00 42,

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 at kanoelne er der sidde-

plads til 3 pers, Det koster '100 kr. pr dag, hvilket er inklusiv redningsvesle og padler.

For nærmere information og bestilling kontakt Thomas Sønderskov tlf. 2337 3756.

Spejderne/ Kathrine

,v

HIP ORIENTERER

Henvendelse til Thorkild Llndvig, 2032 7352

Efter stormskaden er HlPs telt nu reparcret og klar til udlejning. Det er et solidt party'telt

på 6 x 6 meter af god kvalitet.

irns sOO kr. - hjæh til opsælning mod mindre vederlag. lnd$eningen går ubeskåret til

drift af ldrætsparken.

HIP INFORMERER

Klik ind på vores nye hjemmeside www.horneidrae,tsparK'dk

STøT VORE AN}IOIIOøRER-DE Sf,øTTEROS 25



Skolebestvrelsen Horne Skole

Anette Plauborg Schmidt, Moesgårdv. 13

Home, tlf. 75 26 01 50

Horne Sogneforening

Kurt Buftarl, Hindsigvei 29

Trf.75 26 04 69

Home ldrætspark, HIP

Holger D. Schmidt, Moesgårdvej 13

Home, tlf.75 28 0t 50

Home Gymnastikforening, HGF

Lene Jensen, GunderuPvej 71

Gunderup, llf, 75 26 00 05

Horne ldrætsforening, HIF

Dora Harck, Bienemosevej 35

6862 Tistrup, tlf. 75 260472

Horno Hallen, Stadionvel 21

Thorkil Lindvig

Horne, tlf.75 26 03 52

Home 4H

Jette Poulsen, Delgårdvej 12

Horne, tf. 75 26 03 56

Homelunds Venner

Oda Overgaard, GunderuPvel 65

Horne, tlf.75 26 02 41

FORMANDSLISTE

Legestuen
Lise Jeppesen, Gl, Præstevei 93

Homs, {f. 75 26 02 66

Børnehaven Regnbuen

Nina Geil Pedersen, Mallevej '104

Home, tlf. 75 26 06 05

Familie & Fritid, Horne

Britta Guldager, GunderuPvel 10

T[. 27 18 38 08

Horne Jagtforening

Flemming Christensen, Hornelund 41

Home, tf. 75 26 02 05

Home Aftenskole
Henriette Nielsen, Mallevej 92

Horne, tlf. 75 26 04 38

Horne-Sig Venstre

Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48

Home, Uf. 76 94 50 00

Home Støtteforening
Marianne Holm, Ør. Bounumvei6

Bounum, tlf. 75 26 01 03

MinFLegestuon
Karin Møller, tlf.75 26 05 55

Ulla Lindvig, tlf. 75 26 01 10

KFUM-Speiderne
Jørgen Andersen, Habrehøivei 6

Horne, t|f.75260204

Horne Havekreds
Leo Aamann Jessen, Habrehøive.i 9

Horne, tlf. 75 26 02 39

Horne Menighedsråd
Morten Henneberg, Homelund 1

Horne, tlf. 75 26 03 16

Horne Pensionistforening
Ellen Damsgård, Engkanten 12

, Horne, tlf. 75 26 06 63

HoÅe Husmandsforening
Hans Thomsen, Lundagervej 42

Horne, tlf. 75 26 02 03

Dagli' Brugsen, Hornelund 17

Uddeler Martin ørts Hansen

Trf. 75 26 01 44

Horne Sognearkiv
Leif Sønderskov, Lundagervel 30

Horne, tlf. 75 26 05 27

Nøne A116 l - 6870 ølgod -Tll.75 24 4433

Ho*aeKto Goile selshabdmodcloløIcr.

Hyggetig kostue og krohave.

Vi lcverer ogsA mqd ud af huset

W ses hilsen Kirsten & Kurt
Trrr 7526(mt9

På Horne Kro - er moden øltid go' E-mail:
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HEKSEBRÆNDING

Lokalhistorikeren Gert Ravn fra Oksbøl har i VesterhavsPosten genfortalt Morten Niels-

søns erindringer. Morten Nielssøn er født i fiskerlejet Sønderside (syd for Ho) sidst i

1500-tallet.

Han har overværet den gode Lønnepræst Jens Rusks brænding ved Birketinget i Kjær-

gaard den 1. februar 1611. Jens Rusk var dømt for at have begået trolddomskunster.

Det var et frygteligt syn, Den stakkels præst stod bundet til en pæl omgivet af en stak

klyne. Bøddelen fra Ribe indledte brændingen ved, at tænde bålet med en fakkel. Den

stakkels præst stod med bøjet hoved, mens han bad, og da flammerne stod op om ham,

fonsøgte han forgæves at løfte de sammensnønede hænder med himlen,

Mange af de tilstedeværende råbte skændigt af den arme præst' lidelser, mens ilden

fængede i hans kjortel. Selv havde jeg ondt af ham, som havde været en retskaffen

præst, der adskillige gange havde forsøgt at hjælpe syge folk ved at ladb disse bære en

amulet og andet,

Under et af de indledende forhør kom det frem, at han havde givet Christen Hansen

Højbjerg fra Farup en seddel mod smerter i benene, som han skulle bære på sig, men

som istedet havde forværret hans tilstand.

En kvinde fra Skast Herred bekendte under pinsler, at Jens Rusk havde købt et voks-

barn til hende og to medsøstre, som de skulle bruge til at gøre en mand fortræd med,

hvilket skete, da de stak nåle i voksbarnet og samtidig nævnte navnet på den person

deres ondskab skulle ramme.

Morten Nielssøn blev selv dømt for "begåede trolddomskunstef, og måtte i hast flygte til

Hamborg, hvor han levede resten af sit liv,

Morten Nielssøns kone Kirsten forsvandt sammen med fiskerlejet Sønderside ved den

store stormflod i 1634, hvor 6.000 mennesker og over 50.000 dyr mistede livet langs den

danske vadehavskyst,

( Bålst#ne trlev drsehsefifra milt i 15{l(}tdlet il siH i 160G b[efi. ]
Kurt.

Tistnrp Dyrektinik

HHå(
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Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Stor€gad€ 25 . 6862 Tistrup '111.7437 69 30 ; sydbank'dk

GAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 Pers.
v/lisbefi $ig . øgoÅæi 33 . Home' 6800 Vqde

Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl kvalltet

. Totallssnlnger

. Punkdlg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrektvalg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

PKATWUNS ftt 762/n24)
V€Ataøtu'?p Fax: 75911 09
TOOO Frdch wnyvilidk.ffiki.il<
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KIRKETIDER

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

29,05.2011 kl. 14,00

02.06.2011 kl. 10.30

05,06.2011 lngen

12,06.2011 kl. 10.30

13,06.2011 kl, 09.00

19,06.2011 kl. 10.30

26.06,2011 lngen

03.07.2011 kl. 09.00

10.07.2011 lngen

17.07.2011 kl. 10.30

24.07.2011 lngen

31.07.2011 kl. 09.00

07,08.2011 lngen

14.08.2011 kl,10.30
21.08.2011 lngen

28.08,2011 kl. 14.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home

Home Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

Buelund
Kristi himmelfart

pinsedag

2. pinsedag

Lars Bom

Lars Bom

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

flf. 75 26 40 55

ilf, 75 26 00 42

ilf. 75 26 00 85

flf, 75 26 00 78

t{nte $d#
314 tsrdagden6.algu$
Bladef uftormer
21aryufi

Udgave ffsenest
315 Lqdagden3.sept
Bladctn*orrnr
18.@
HORNEPOSTEI{S REDAKTON

Biffra Schmidt,,stausdj z, O8OO varde, tlf. 75 22 03 67, birtrasctrlnid@mail.dk

Erling Jersen, Gl. Landevei69, Sækbæk,6800 Varde, tf.75 26 00 74

Leif 5øilenkov, Lundagenrej 30, Home, 6800 Varde, flf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50

Kurt Vrg Nleben, Vesbrrrænget 3, 6800 Varde, tf. 75 22 38 38

i-
F-
s

I
s
tt4

tund.gervei 44. l'ldnc . 5E0O Varde
Tlf. ts 26 02 35 . Mob,: ?3 84 98 2t
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AKTIVITETSKALENDER 201 1

maj 29.05.2011 Tour de Pedal. Fællesafslutning

30.05.201 1 Horne Havekreds. Åbne haver i Horne

juni 05.06,2011 Spejderne. Loppemarked

04,06.-

12.06.201 1 Horne ldrætsforening. Sportsuge

18.06,2011 Home 4H. Udflugt Randers Regnskov

23.06.2011 Sct. Hans fest i Vikingelunden

Uge 26 Fodboldskole i Horne

28.06.2011 Horne Pensionistforening. Heldagsudflugt

juli 03,07.2011 Spejderne' Loppemarked

aug. Uge 31 Horne 4H. Madskole

04:08.-
07.08.2011 VidbjergCuP
07.08.2011 Spejderne.Loppemarked

20.08.2011 Torvedag
' 20.08.2011 Home Havekreds. Eftermiddagsudflugt

sept. 04.09.2011 Spejderne.Loppemarked

07,09,2011 HIF og HlP. Foredrag m. landsholdstræner Jan Pytlick

10.09.2011 4H skuet i Varde

18.09,2011 BabYbazar

okt. 02.10.2011 $pejderne' Loppemarked

07.10.2011 Horne 4H. Arsmøde

23.10.2011 Modeltog. Udstilling i Homehallen

nov. 05.11.2011 Horne ldrætsforening, Revy

06.11,2011 Spejderne.Loppemarked

06,11.2011 HorneGymnastikforening. Sangaften

19,11.2011 Horne Havekreds' Juledemonstration

dec. 02.12.2011 Horne 4H' Julefrokost

04,12.2011 SPejdeme.LoPPemarked

16.12.2011 Juletræsfest

18.12.2011 JuleoPtog

VELKOMMEN TIL HORNE
WWW.HORNE.VARDE.DK
Velkomstpakkeudvalget vil geme byde alle nytilflyttere til Horne velkommen med en

velkomstpakke med materiale om sognets foreningsliv, brugsen, kroen og meget mere.

Der er gavekort til alt fra malerier tiljordbær.

Kontaktoplysninger: annemetteie@gmail.com, Tlf. nr.: 2299 1360
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fistnrp-Bounum
SIIIEDE- og MASHIIIFORRETNING Y"

Aut. WS-inst.

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

2r22680u20330163

$ln.illl'[E
v/Chr. Gram, Sdn Mallevei 15,Ilorne

KLOAK.

ew E.orn;rola t*dtsaalated
JOXN EORG HAt'lSEt{
HORNE . 6E0o VAROE - Tlf:75 26 (n Sl

BRUUN
$ong& 19. 686?Iirnp

rlf.75 29m 9?

Å@
ltil...1lr.Itr-17ll1
b...-..-..hLka
Ora....,...IlHcit
Tø...14.(IF!XD
Fle....lBllt-1?9,
rr...-1ILG1å(D
Sfi-....EftEraffab
nd*!.Cl}ædc-ltl@,
ba.rldtrdq,
brlltxi.S

b.drttdDå-"
til.lar

*ftfcfl:q

ln*

tå
t6

le

lå
IE

IE

l+

ww"malerstart"dK
Gt. Præstevei 63' Sig' 68(N Varde

TIf . 75 26 .Kt 92 . Bil 21 77 06 92

prK.å

@æ
Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk

Telefon 75 26 02 30
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& or'rdelskassen SDA
- sommen ksn vi mere

Sammen kan
vl mere ...
Andelskassen er en aktiv del af lokalsamfundet, og det vil vi fortsætte

med at være. Derfor vil vi også fremover støtte gode initiativer, der skaber

glæde og sammenhold i Horne og omegn. For eksempel vil vi støtte Ban-

koklubben, Horne ldrætsforening og flere andre foreninger og aktiviteter.

Hush at du ahid kan kontakte os for et møde - gerne hjemme hos dig,

hvis det passer dig bedst.

Så kom ind og hør mere om, hvordan vi kan være en støtte for din øko-

nomi. Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Horne Andelskasse
Krosvinget 4 . Horne . 6800 Varde 'Telefon 87 99 39 50 'www.andelskassen.dk


