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Søndag den 6. maj 2012var der konfirmation i Horne Kirke.
Alle konfirmander vil gerne sige tak for opmærksomheden på denne store dag.

Bagerst fra venstre: Frederik Nielsen, Emil Gravercen, Jesper pedersen,
Simon Guldager, Mikkel Blåholm, Thomas Jørgensen, Rene Jeppesen.
Midt fra venstre: Præst Finn Pedersen, Mads Greve, Trine Andersen, Karin
Klemmensen, Ditte Jessen, Freja Pedersen, Laura Schmidt, Mads Jeppe-
sen, Bjarke Svensson.
Nederst fra venstre: Jeppe Jensen, Maj Ghristiansen, Nana Dahl Ander-
sen, Lærke Pedercen, Mikkel Kobberholm, Julie Sørensen.

llome ldræfrfurs$tt$ thc flor!$rgc progrrn * & bE dder- ruFn {tage nÅ
Se også progrffinct på rww.hom*varde.dk uOer ttmre Spoil$lgG.
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ÅseNr Hus pÅ HoRNELUND

Lørdag den 2. juni kl. 10.00 - 12.00

I forbindelse med åbent hus på Hornelund vil der være mulighed for at se en ældrebo-
log, møde kommunens folk og høre, hvordan man kan komme i betragtning til en bolig
samt økonomien heromkring.

Desuden kan man møde personalet og beboerne på Hornelund samt få en orientering
om de mødeaktiviteter, der foregår i huset.

I Horne står enkelte ældreboliger tomme, ligesom det er tilfældet andre steder i kommu-
r1en. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på de muligheder Homelund kan

tilbyde,

Der serveres kaffe og rundstykker.
Hornelunds Venner

SANKT HANS AFTEN

iVikingelunden M
SanK Hans aften - den 23. juni - sørger Spejderne og Home Sogneforening for, at
grillen ertændt i bålhytten i Vikingelunden 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

HORNE PENSIONISTFORENING

Udflugt til Saltcenter i Mariager den 19. juni 2012

Kl. 7.30 afgang fra Horne Kro.

Forventet hjemkomst til Horne Kro kl, 18.30

Pris pr. deltagen 400 kr.

Tilmelding til Erik Sørensen, tlf. 7526 0215 eller Ellen Damsgaard, flf, 7b26 0663
senest den 4. juni
Vi har madpakker med til frokost, og vi slutter med aftensmad på Horne Kro.

Bestyrelsen

Udfiilligt proguarn i sfrknumrrcraf tfomepoaten.
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ARBEJDSDAG I BøRNEHAVEN REGNBUEN

Fredag den 15. juni 2012 fra klokken 13.00 afholder Børnehaven Regnbuen
arbejdsdag.

Arbejdsdagen er en dag, hvor forældre og bøm i samarbejde med Regnbuen forskønner
og forbedre børnehavens udenomsarealer.

I den forbindelse vil vi gerne bede om netop din hjælp til at gøre denne dag mulig - og
derved forbedre børnenes hverdag,
Vi har brug for følgende til denne arbejdsdag:
. Udendørs træmaling til legehus og træplader
. fræplader til afskærmning ved hegn ud mod vejen
. Stabilgrus- og stenmeltil bålhytte
. l-ærkestammer til bålhytte
. Planter og blomster til krukker
Støt gerne op omkring Børnehaven Regnbuen - og vi hører gerne fra dig inden den 10.
maj2012,
Kontakl Formanden for Støtteforen in gen Guldgruppen
Pia L. Christiansen, mobil: 4077 62 53, email: piacarlsen@mail.dk

GULDGRUPPEN SIGER TAK

En stor tak til "Fonden for forskønnelse af Home Sogn" samt ldrætsforeningens "Baby

Bazaf , for deres bidrag til arbejdsdagen i Børnehaven Regnbuen, fredag den 15. juni

2012.
Et bidrag som vilglæde Hornes børn.

På vegne af Støtteforeningen " Guldgruppen"

PROGRAM HORNE 4H 2012

16. juni UDFLUGT på skinnecykler med madkurv
25. juni 3. besøg for dem med hjemmeopgave

Uge3l MADSKOLE
18. august TORVEDAG
20. august 4. besøg fordem med hjemmeopgave

øSTER HERREDS SENIOKLUB - PROGRAM 2012

Onsdag den 15. august. Eftermiddagstur til Kongernes Jelling, afgang fra Torvet, Ølgod
kr. 12.00

Tilmelding til Jens Thorhauge 75 24 11 S2/mobil 40 55 91 52 senest 6, august.
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KROKET

Den 5. juni (grundlovsdag) spiller vi kroket kl. 9.30
Vi kommer med rundstykker. I medbringer selv kaffen.

Så spiller vi kroket til kl, 11.45

Nye spillere, der har lyst at prøve, er velkommen.

K|,12,30 Seniorfrokost i teltet (se under sportsugen).

mw

Nye spillere, der har lyst at prøve at spille kroket, er velkommen til at deltage i træningen
mandag og torsdag fra kl. 14- 17, 3 måneden gratis prøvetid.

Vi ønsker jer god spillelyst
GOD SOMMER

KROKETUDVALGET

Mel.: Sneflokke kommer vrimlende

Kroket er fascinerende
Og meget inspirerende
Næsten hypnotiserende
Når man - går op - deri

Man - hygger sig med - vennerne

På "duppe/ - med - "antenneme'
0g kæmpe "fromt'mod - "{enderne"

Det - kan vi alle - li'

Ja - lyt til - kølle-slagene
Der - lyder så - betagende
Når kuglen kommer - bragende
Mon det point - kan gi'?

Men sejr - er ej det - vigigste
Socialt - det har forpligt'l'se
I tanken - det oprigtigste
Det - fred i sind - kan gi'

Socialt - er det - velgørende
0g venne-sammenførende
En kaffe-tår - så rørende

Det - får vi - midt - deri

Ved siden af - "eliterne'
Kan - føle sig som - "nitterne"

Samt - glemme helt - "meritterne"

På sportens - ædle sti

Erling Jensen

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9. VARDE

TLF. 7522 14 14
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XAV€! CLIXAB€I

Søndag den 3. juni

Bustur til Fyn

Turen starter med opsamling ved Ansager Turist, Rugvænget 13,6823 Ansager kl.

07,15, Torvet iØlgod kl.07.30 og k|.08.15 ved Shell-tanken, Korskro,

Hjemkomst kl, ca, 19,00,

Pris pr. deltager 375 kr. Prisen dækker bus, entre til Kongsdal og Humlemagasinet,
middag samt formiddagskaffe med en pålægsbolle og eftermiddagskaffe med kage.
Drikkevarer kan købes i bussen. Drikkevarer til middagen er for egen regning,
Tilmelding til Lisbeth Broholm tlf. 75 29 87 00 eller mail lisbethbroholm@mail.dk

Udfurligt prognm i sld# numrnr af lbrnepo#n

Tirsdag den 7. august
Vi besøger igen de 2 haver i Ølgod - denne gang først hos Anne Marie og Henning
Breum Jacobsen, Hemingvej 36 og derefter hos Jytte og Knud Skov-Pedenen, Engdra-
get 7.

Medbring selv kaffe og kage.

Afgang fra kirken i Home kl. 19.00

-hutc?Pedql:=
30.maj: Vores egen afslutningstur ender som altid i Vikingelunden, hvor vi hygger' med kaffe og kage.
10. juni: Fælles afslutning for årets Tour de Pedal for hele kommunen, hvor der træk-

kes lod om cykler
HABER VI SER RIGTIG MANGE CYKLISTER I ÅR, -

Dagmar Kristiansen - Hanne Burkarl- Else Jochumsen & Linda Møller

TOUR DE PEDAL 2012

Stor tak til sponsorerne til dette års "tour de pedal":

HIF - HGF - Tupperware v. Doris Kristensen - Horne Kro - Dagli Brugsen, Horne -
Kelds Honning - Bo Concept, Ølgod - Boumatic, Horne - Horne Hallens Cafeteria
- Dansk Kalv v. Henriette & Hajse Nielsen - Lisbeth Stig - Oskars Autoværksted v.
Rasmus Bondesen.
Samtidig vil vi også gerne rette EN STOR TAK til nværterne" 

som er så flinke at tage
imod os og fortælle og vise deres virksomheder frem, - det er rigtig spændende,

På gensyn næste år/ Dagmar - Else - Hanne & Linda
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Bestil el til 0 kr. -11

:,::::"-'J:":::::l::,:f -.p
du fordoble din støtte til klubben, hvis du også køber el
hos OK. Vi fordobler sponsor$tøtten tra 6 øre til 12 øre
pr. liter, du tanker. Det bliver til månge peng€ i løbet af
et år - og det kan mæ*es I klubkassen.

]å cl I en månod for O kn
Det er nemt at skifte el-selskab til OK.
Vi tager os nemlig af alt det praktiske i
forbindelse med sklftet trå din nuværende
leverandør. Som ny kunde får du desuden et
attraktivt rælkomsttilbud - den første måneds el til 0 kr,

Prisen på el er baseret på OK's variable pris, som fiølger

markedsprisen på el. Du har desuden altid fuldt kend-
skab til den aktuelle månedspris, som vi offentliggør
forud,

Tag et kort på tanken vd Brugsen l,Horne og indsend denne
for en samtale om leræring af Etfra OK,

Stftrmmen fra OK er lløe så øod som frs alle andre
levårandørår, men.....--meditrøm frd oK st4tter du

Horne ldrætsforenirry.

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

- et godt boligtilbud til ældre iVarde Kommune

Byrådet vedtog den 7. oktober 2008 en plan for, hvor mange plejeboliger, vi skal have i

Varde Kommune, og hvor de skal være placeret,

Et væsentligt element i planen er, at der etableres et nyt servicetilbud: Ældreboligcentre.
Med ældreboligcentre har man fundet en løsning, som sikrer et ganske højt serviceni-
veau ien række minder bysamfund.

Men da ældreboligcentre er et nyt tilbud, kan der være behov for at beskrive tilbuddet.
Beskrivelsen henvender sig både til beboere og kommende beboere på ældrebolig-
centre, til pårørende og til medarbejdere.

Hvad er ældreboligcentre - og hvem kan bo der?
Et ældreboligcenter er en samling boliger for ældre med behov for hjemmepleje - men
ikke døgnpleje.

Baunbo i Lunde, Solhøj i Nordenskov og Hybenho i Årre er allerede ældreboligcentre og
flere er på vej i Sig, Horne, Janderup og Alslev,

Hvilken service får du i et ældreboligcenter?
Beboere på ældreboligcentre bliver visiteret til ydelser på samme måde som borgere,
der bor ieget hjem eller i andre ældreboliger. H.iælpen bliver ydet af hjemmeplejen.
Der er plejepersonale til sted alle ugens dage mellem ca. kl.7 og 22.
Det vil være forholdsvis få ansatte, der har vagterne i ældreboligcentrene. Beboere og
ansatte vil derfor kende hinanden godt. Det tror vi vil bidrage til en god og tryg hverdag
for beboeme.

Når du vælger at bo i et ældreboligcenter, får du blandt andet mulighed for at spise ho-
vedmåltideme sammen med de øvrige beboere - hvis du ønsker det. Det er plejeperso-
nalets opgave at sørge for, at beboeme får dette tilbud. Det er også plejepersonalets
opgave at sikre, at der foregår nogle aktiviteter for beboerne,

Tryghed om natten
De beboere, som har behov for hjælp om natten, får den nødvendige hjælp. Hjemmeple-
jen aflægger under alle omstændigheder tryghedsbesøg hver nat. Der er kun fast med-
arbejder i huset hele natten, hvis beboemes samlede behov gør det nødvendigt. Men
selv når der ikke er en medarbejder i huset om natten, vil hjælpen være fremme senest
20 minutter efter, at beboeren har aktiveret et nødkald,

Skalman flytte tilet plejecenter, når behovet for hjælp stiger?
Et afgørende spørgsmål er, om beboere i ældreboligcentre skal flytte til et plejecenter,
når de får et støne plejebehov - og dermed har ret til at bo i plejecenter. Som hovedre-
gel kan du blive boende i ældreboligcentret så længe du vil. Det vil således altid være
din egen beslutning, om du vilflytte til et plejecenter.

Hvordan får man ene bolig i et ældreboligcenter?
Det sker ved at refte henvendelse til Social- og Handicapservice på tlf. 79 94 68 34.
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VÆRKTøJSKASSEN
- Få hjælp til små praktiske opgaver......

Mange ældre kan ikke klare små håndværksmæssige opgaver. andre kan!
Du kan f.eks. få hjælp til:

- Ophængning af billeder
- Udskiftning af elpærer og sikringer
- Fejning af mindre fortov
- Små tøjreparationer
- lndstilling af TV
- Reparation af din cykel
- Enkle computer- og printerfejl
- - og meget andet

Hvis du har brug for hjælp til småting, så kontakt Bessie Aggeboe, ilf. 2526 0031- Den frivillige bruger sin fritid på at hjælpe
- Du kan derfor ikke bestille en til at komme på et bestemt tidspunkt- Der kan kun tilbydes hjælp til enkeltstående opgaver -- altså ikke vedva-

rende
- Der udføres ikke havearbejde
- Evt. udgift til kørsel betales af brugeren- Som frivillig i Værktøjskassen har man tavshedspligt

HORNE JAGTFORENING

07,06

?

14.06

18.08

Flugtskydning. Træningsaften iØlgod fra kl. 18-21. Afg. Kt. 17.45
Kommunal Flugtskydning
Flugtskydning. Pokalskydning i Ølgod fra kl. 18-21. Afg. Kt. 17.4S
Torvedag.

KAMPE HORNE STADION, SERIE 3 HERRER. FORÅR 2012

)ag )ato {jemmehold Jdehold

ulandaq 28-05-2012 lorne lF Srindsted GIF

iøndaq I 0-06-201 2 {orne lF \lslev SK

iøndag t7-06-2012 "lorne lF lV Oksbøl
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HORNELUNDS VENNER

Hornelunds Venner har afholdt generalforsamling,

I formandens beretning kom Oda Overgård ind på årets gang.

Vi var i foråret i Tambours have og nød alle de dejlige omgivelser, solen skinnede og

kaffen havde vi med hjemmefra.

Hen over sommeren var vi på besøg ved Stavning Fri Plejehjem, hvor vi vyldte en bus

med medlemmer ude fra byen, En dejlig tur kods regnvejr.

Høstfesten havde som sædvanlig fuld opbakning, der var fyldt til sidste plads, hvor Hen-

ning Hansen spillede, og vi sang mange sange.

lgen i år holdt vijulemarked, Ved fælles hjælp fik vi boderne fyldt igen og fik et fint resul-

tat. 0g i den forbindelse vil vi sige stor tak for den hjælp vi fik - håber vikan gentage det
til næste år med jeres hjælp.

Vi har haft besøg af folkedansere fra Varde, det var en dejlig og sjov eftermiddag,
Vi har holdt møde med visitationen angående udlejning af de tomme ældreboliger.
Forårsfesten var også rigtig hyggelig, hvor vi havde besøg af Bark Flis fra Ølgod, og der
var igen fyldt til sidste plads.

Traditionen tro har vi holdt vores sangaftener 2. onsdag hver måned hele vinteren med

fin tiislutning. Det er en meget hyggelig aften.

I vinterhalvåret hver fredag formiddag fra kl. 10-11 er der stolegymnastik, hvor gymna-

steme har en glad og aktiv time.
Der var valg til bestyrelsen og på valg var Lis Hansen, Viggo Aarhus, Kirsten Plauborg
og lngrid Gravensen. lngrid modtog ikke genvalg, så bestyrelsen fik denne sammensæt-
ning:

Formand Oda Overgaard
Næstformand KarenMadsen
Kasserer Grethe Ladefoged

Sekretær Kircten Plauborg
Lis Hansen, Svend Bruun, Viggo Aarhus og nyvalgte Marie Nielsen

Suppleant PerJespersgaard
Som revisorer genvalgtes Gunnar Ditlevsen og Børge Andensen
Kasserer Grethe Ladefoged gennemgik regnskabet, som ser fint ud med sorte tal.
Til sidst sluttede Oda Overgaard med at takke alle som på en eller anden måde havde
bidraget med hjælp og støtte til Hornelunds utnntt'rornrrunds 

Venner/Kirsten prauborg

fro*tte ICto G otlc s e Is lca b s/nto dc lokalc r.
Hyggelig kostue og krohave.

W Leyerer også mad ud af huset

W ses hilsen Kirsten & Kart

PåHorne Kro - er mnden altidgo
m 7526(ntg
Efiail:
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HORNE SOGNEARKIV

Det er alligevel med en vis spænding, men også med en forhåbning til at vi skal komme i

hus med de sidste konfirmationsbilleder, ca. 15 stk.
Vi vilgerne hente og bringe billedet, når det er scannet.
og nu vi er i gang med de gamle billeder, er vi også meget interesseret i både gamle og
ny gymnastik holdbilleder. Gamle og nye fodbold- og håndbold holdbilleder
Hvad mener I om sådan et billede af et stort og flot mandshold fra 1960? superflot, ikke.
Vi har over 50 holdbilleder fra de lidt over 1 10 år der er dyrket gymnastik i Horne, men vi
tror der er mange flere. Disse billeder vil vi gerne ha' fingre i. Vi låner billederne og
scanner dem, og i får dem med hjem igen.
Når jeg skriver det på den måde, er det fordi, vi meget gerne vil ha' jeres besøg i Arki-
vet.

Nu når I alligevel skal til at finde billederne frem, så kunne det være en go' ide også at
tage skolebillederne med, Fra de 3 skoler i Horne sogn har vi ca, 60 billeder, men her
må der findes mange flere. Billeder vi alle gerne vil låne til scanning.
NB.

Vi havde ingen respons på brudebilledet i sidste nr. af Horneposten.

Horne Sognearkiv
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STIFTET gO. ÅPBIL r gO8

Sportsuge i Horne
3. juni - 10, juni 2A12, uge 23

Nu er det endelig tid for igen at holde Horne 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 opbakning til vores arrangementer som de foregående år.

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

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

Der vil hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for større børn og en for de mindre
børn.
Det er på EGET ANSVAR at benytte hoppepudeme.

Vi opfordrer alle til at cykle til Horne Stadion . hele ugen.

STøT SPORTEN I ITONNE
Se også programmet på www,horne.varde,dl! under Horne Sportsuge

Vi glæder os til at se jer allel
Sportsugeudvalget 201 2:

Alf Jeppesen - Frank Kaalund Hansen

Søren Dahl - Holm Lykke Jensen

Lotte Andensen - Dennis Pedersen

Hanne Haaning og Lene Hvolbæk Nissen

STøTSPONTEN I ilONNE 13



Kl, 9,00 Teltet åbner -$/q
Kl. 9,30 Hornehallens cafeteria serverer morgenkaffe, ' J 

I
Kl, 10,30 Gadefodbold starter I Entr6 - 10 kr, og det er også muligt at rafle I

om prisen i år. I
Kl. 10.30 Aktivitet for børn som voksne (se omtale) |
Kl. 10,30 Gæt koden til skattekisten (se omtale) |

Kl. 14.30 Rafletumering (se omtale) I

Kl, 18.00 Sidste tilmelding til seniorfrokosten samt grillaftenen 
I

(se omtaleme mandag og tirsdag) 
|

Kl, 18.00 Teltet lukker I

AKTIVITETER FOR BøRN SOM VOKSNE

Der vil være lidt for børnene, hvor de kan prøve at lave store sæbebobler samt prøve et

spil med nogle snore. Hvis nogen så Land-By-dysten i 2010, så er det dette spil, der kan

prøves.

Der vil yderligere være opstillet en volleyballbåne, som må benyttes af børn som voksne.

Banen er udlånt af Holm L. Jensen og Rikke Dammark, så vi vil bede jer passe rigtig

godt på det samt den tilhørende bold. For at spille skal bolden lånes i baren, og den skal

afleveres der igen, når man er færdig,

GÆT KODEN TIL SKATTEKISTEN

Der er lagt 500 kr. i en skattekiste, som vi går rundt med på

pladsen denne dag. Pengene er sponsoreret af Lundagerve.
jens Vinduespudser. Til skattekisten er der knyttet en kode,

som I kan prøve at bryde. For at få fat i de 500 kr., kan I prøve

alle de gange, I har lyst for at finde frem til den rigtige kode,

som udløser de 500 kr.

Det koster 10 kr. for hvert forsøg eller 3 forsøg for 25 kr., så kom og giv det et forsøg

eller flere. Hvis ikke koden knækkes denne dag, kan I prøve de efterfølgende dage indtil

koden er knækket.

RAFLETURNERING

Søndag kl. 14.30 starter årets rafleturnering. Vi rafler poker og

der vil være opvarmning / tilmelding fra kl. 13.30 - startgebyr: 30,- kr.

Vinen er sponsoreret af Varde Fadølsudlejning mens Sportsugen giver whiskyen.

1, præmie 1 fl. Whisky + pokal

2. præmie

3. præmie

4, præmie

14

3 fl. vin

2 fl, vin
1 fl. Vin

STøTSPORTEN I IIOSNE,



Mandag d. 4. juni [\
Kt. 17.00 Tettet åbner ;p/.'"
Kl. 17.30 åntre tilgrillaften i' ' \ '
Kl, 18.00 Grillaften med lækkert grillet oksekød, salat, kartoffelsalat og flutes. I

(se omtale) |
Kl, 19.00 Kinesisk aktion (se omtale) |
Kl. 20.00 Musik af Ole Gas. (spiller til kl. 23.00) |
K1.01.00 Teltet lukker. I

GRILLAFTEN

Vi gentager i år succesen med aftensmad og musik i teltet for hele familien, Musikken vil
Ole Gas stå for.

Menuen består af grillet oksekød, som Rene Lund Knudsen kom-
mer og hjælper med at grille og beskærer. Som tilbehør er der salat,
kartoffelsalat og flutes. Alt dette får du for kun 100 kr. pr snude. Bøm
til og med 6 år er gratis. Børn fra og med 7 år og op til og med 14 år
er halv pris, altså 50 kr. Ønsker man kun at høre musikken, kan man
komme ind efter maden for 50 kr. Husk selv at medbrinoe seruice.
Der er bindende tilmelding, som kan ske pr mail på soortsuqe@qmail.com eller på op-
slagstavlen i teltet senest søndag den 3. juni kl. 18.00. Forudbestilte billetter SKAL at
hentes senest kl, 17.45 ved dntreen til teltet. Hvis ikke de er afhentet, binder man for
betalingen, med mindre vi kan sælge dem til andre, Husk på mailen at oplyse hvor man-
ge I bestiller til samt alder på børnene plus jeres tlf. nr. Der er plads til 200 personer, så
det vil være først til mølle. Betalingen sker til aftensmaden.

KINESISK AKTION

Efter aftensmaden, vil der være kinesisk aktion i en lille time. Her har du mulighed for at
byde på en række fine ting. Den som når det sidste bud, inden uret ringer, kan gå derfra
med varen. Hvert bud koster 10 kr, Keld Jokumsen er aktionær.
Husk at tage småpengene med!

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

fubben
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Tirsdag den 5. juni (Grundlovsdag)

Kl. 9.00 Teltet åbner
Kl. 10.00 Afhentning ihestevogn starter
Kl. 12.30 Seniorfrokost (se omtale)
Kl, 16.00 Hestevognskørsel for alle interesserede (se omtale)
Kl. 19.00 Pokalkamp Horne lF - Tistrup
Kl. 20.30 Bordfodboldturnering (se omtale)

Kl.22.00 Teltet lukker

SENIORFROKOST

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

Vi gentager succesen fra sidste år med en forrygende seniorfrokost, hvor der kan snak-

kes om gamle dage eller blot have hyggeligt samvær med naboeme m.m., Det er helt op

til dig selv at afgøre, om du er seniorer, men vi håber ikke, du vil gå glip af denne herlige

dag. Der er tale om en hene- og damefrokost i teltet med musik fra de gode gamle

50'ere og 60'ere.
Under frokosten vil der også være lidt underholdning, oE hvad det er, må være en over-

raskelse.

Kl. 10.00 starter afhentning i hestevogn, hvor du har mulighed, for at blive hentet med

hestevogn fra markerede stoppesteder i Horne by og sogn og med endestation ved

teltet, Der kommer sedler ud om, hvor stoppestederne er senere. Kontakt Søren Dahl

hvis du er i tvivl om noget på tlf. nr. 2488 5863, Det vil være gratis fra alle stoppesteder-

ne.

Når dettageme til seniorfrokosten er afleveret, vil plejehjemsbeboerne blive hentet og få
en tur i hestevognen også.
Kl. 12.30 vil Horne Hallens cafeteria være vært for en lækker frokost med sild; tilbehør
plus en ovenaskelse og 2 slags kød med nye kartofler og andet tilbehør samt kage og
ost. Medbrinq selv servicen oq festhumøret.
Alt dette får du til kun 150 kr. pr. person, som skal betales ved tilmelding i Horne Hallens
cafeteria eller i Dagli' Brugsen senest søndag den 3. juni kl. 18.00. Ved tilmelding skal
der oplyses dit navn, tlf. nr. samt om du vil hentes af hestevognen,
Vi glæder os meget til at se jerl

HESTEVOGNSKøRSEL FOR ALLE INTERESSEREDE

Kl. 16,00 vil der, hvis hestene tillader det, være mulighed for at få en køretur i hestevog-
nen mod en betaling på 10 kr, pr, person. Hestevognen køre fra teltpladsen og rundt i

Horne by.
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BORDFODBOLDTURNERING

Vi har lånt skolens nye bordfodboldbord, så nu skal vi have en
lille sjov turnering for dem som elsker bordfodbold og konkur-
rencen heri. Tilmeldingen foregår i teltet på opslagstavlen
senest kl. 20.30 den pågældende dag. Der er max plads til 16
deltagere, så skynd dig at få dit navn på sedlen, så vi kan lave
en tumeringsplan. Det er nemlig først til mølleprincippet,

gTøT SPORTEN I HOSNS

Onsdag den 6. juni

Kl. 16.30 Teltet åbner
Kl, 17.30 Hornes bil-orienteringsløb. {se omtale)
K. 19.A0 Veteraner 11 mands HIF / Blåbjerg
Kl. 19,30 Afgørelsen af bil-orienteringsløbet i / ved teltet, afhængig af vejrel
Kl. 19.30 Sidste tilmelding til årets teltfest
Kl. 22.00 Sidste tilmelding til rundeboldtumering
Kl. 22.00 Teltet lukker

HORNES BIL.ORIENTERINGSLøB

Et sjovt bilorienteringsløb for hele familien. Hvem er bedst bag rattet, når kørslen bliver
albrudt af små forhindringelopgaver undervejs?
Der er blevet lavet to ruter. Undervejs vil der være en række forskeilige opgaver, som
skal løses, inden turen kan gå videre. Resultatet bliver målt på point, De bemandende
køreprøver samt de spørgsmål som skal løses på ruten, giver et
vis antal point. Overser deltageren en forhindring, eller må forla-
de posten uden at løse opgaven, giver det strafpoint, Hver bil

skal igennem to forskellige ruter, hvor hver bil bliver sendt af ,
sted med 4 minutters interval. t
I hver bil skal der være en fører samt en passager og evt. børn Å
på bagsædet. Det er helt klart sjovest at deltage, så korn ud af
stailhulleme og tilmeld jer på sportsuge@smail.com senest
tirsdag den 4. juni eller på opslagstavlen i teltet inden opstart den pågældende dag.
Husk at oplyse navn og tlf. nr. Tilmeldingen vil være først til mølle, da der kun er plads til
30 biler. Så gør Jeres biler klar og tilmeld Jer! Der vil være præmier til de bedste.
Der vil være underholdende køreprøver at se omkring teltpladsen også, så mød op og få
et godt grin. Der er pokaler til de bedste sponsoreret af Oskars Auto v, / R.B.
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Torsdag den 7. juni

Kl. 9,00 Generationsdag (se omtale)

Kl. 15.00 Teltet åbner og grillen tændes

Kl. 15.00 Børnedag (se omtale)

Kl. 17,00 Zumba (se omtale)

Kl. 19.00 Serie 6 llerre, 11 mands HIF / Nr, Nebel /K Vesf

KL22.00 Teltet lukker

GENERATIONSDAG

Så vil vi gentage succesen fra de sidste år.

Der vil være underholdning i teltet fra kl. 9.00 til ca. kl. 11.30

dagplejen, bømehaven og børnenes bedstefor-

ældre samt beboerne fra plejehjemmet. De skal synge fællessang

med sange de alle kender. Der vil blive serveret boller som Anita

Richardy har bagt samt serveret frugt som er sponsoreret af Dagli'
Brugsen. Der ud over servere vi også vand og kaffe til dem, som

skulle have lyst til det.

Der vil også være en sansebane som børnene og barnlige sjæle kan

prøve,

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

BøRNEDAG

Spejdeme, 4H og Børnehavens Støtteforening vil være på plad- ,, r *A
sen, hvor de laver spændende aktiviteter som f.eks, pandekager, ,,,y-SMIS
popcorn over bål og smykker af gummi. Børnehavens Støttefor- ,iit;., -.'i,! i,-
ening vil sælge softshelljakker og t-shirt og børnene kan få en "i/^i: i;,''\
ridetur på en pony. Børnehavens Støtteforening giver alt over' U t' ''å

skuddet til Børnehaven som hjælp til indkøb af tx forskellige legeredskaber.

ZUMBA
Zumba er blevet et hit landet over. I Home har vi Karin Møller Nielsen, som er uddannet

Zumba-instruktør. Vinteren over har hun haft gang i to Zumbahold og Zumba kan heldig'

vis også danses udenfor.

Derfor afholdes der en times Zumba med start kl. 17.00 på plænen ved teltet. Dette er

for alle, som har lyst til at lære trinene og prøve motion på en sjov og livsbekræftende

måde. Så mænd, damer og børn kom op og vrik med hofteme og dans!
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Fredag den 8. iuni
Kl. 8.15 Morgensang

Kl. 8.30 ldrætsdag (se omtale)

Kl, 16.30 Teltet åbner og grillen tændes

Kl. 19.00 Cykelsponsorløb (se omtale)

Kl. 21,00 Bordfodboldturnering (se omtale)

Kl. 23.30 Teltet lukker

IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN

Vi gentager succesen fra sidste år med at afholde sund idrætsdag for Horne Skole,

ft åtærfi team har igen i år sammensat et program, der gerne 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, Dagli' Brugsen, Anita Richardy og Lundagervejens

Vinduespudser.
Vi glæder os til at se Jer alle til en sjov og oplevelsesrig dag'

Medbring gode sko og vand.

CYKELSPONSORLøB

En tilbagevendende succes fra tidligere år - nemlig cykelspon-

sorløbet, vil i år kunne ses denne fredag aften. Udvalgte borge-

re fra Horne Sogn vil cykle til fordel for HlF. I den kommende tid

op til Horne Sportsuge, vil der blive indsamlet sponsorater. Alle

som sponsorerer minimum 100,' kr, deltager i lodtrækningen

om fine præmier. Til dem som har gættet rigtig på vinderen af

flest cykiet omgange trækkes der lod om et gavekort på 500,-

kr. spohseret af Andelskassen.
Derefter vil der for alle være lodtrækning om 3 gavekort på hver 500,- kr. ligeledes spon'

seret af Andelskassen. Alle gavekortene er til Dagli' Brugsen i Horne,

Cykelrytterne vil komme forbi parkeringspladsen flere gange denne aften på deres rute,

så kom og hep på din rytter. Der er mulighed for at købe pølser, øl og vand ved teltet før

og efter løbet.

BORDFODBOLDTURNERING

Vi har lånt skolens nye bordfodboldbord, så nu skal vi have en

lille sjov tumering for dem som elsker bordfodbold og konkur-

rencen heri. Tilmeldingen foregår i teltet på opslagstavlen se'

nest kl. 21.00 den pågældende dag. Der er max plads til 16

deltagere, så skynd dig at få dit navn på sedlen, så vi kan lave

en turneringsplan. Det er nemlig først til mølleprincippet,
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Lørdag den 9. juni

Kl. 10.00 U10 Drenge B 7 mands TB/HIF - Agerbæk SF

Kl. 10.00 Rundeboldturnering (se omtale)

Kl. 10.35 U10 Drenge B 7 mands Agerbæk SF - Oksbø/

Kl, 11.00 U13 drenge A 11 mands HIF-TB-STIF / Ringkøbing lF
Kl. 11.10 U10 Drenge B 7 mands TB/HIF - Oksbøl
Kl. 14.00 Serle 3 Herre ll mands HIF - A|slev FK
Kl. 19.00 Arets teltfest - Fællesspisning / Entre (se omtale)

Kl. 02.00 Teltet lukker

RUNDEBOLDTURNERING

Så skal vi have gang i en af de gode gamle lege, hvor der skal konkuneres mellem ven-
ner, familier, naboer m,fl. Vi skal have rørt musklerne på en sjov og legende måde og

fofiåbentlig bliver det så sjovt, at også lattermusklerne bliver rørt, I bestemmer selv

hvordan I vil sætte holdene sammen, Dog skal der min. være 8 pers. og max 10 pers. pr.

hold. Pointsystemet vil være efter alder, hvor de yngste giver flest point, Man vil blive
udstyret med farvede bånd om armen alt efter alder, Vi sørger for dommere så alt går

rimeligt til samt at baneme er klar med kegler, bat og bold inden start, Holdene skal hver
især have læst regleme inden start kl. 10,00. Disse kan findes på www.horne-vardg.dk
under'Home Sportsuge",

Det eneste I nu skal gøre er, at få samlet et hold og få det tilmeldt på soortsu-
oe@qmail.com eller på opslagstavlen i teltet senest onsdag den 6. juni. Husk at oplyse
holdnavn, antal bøm i alderen 0-10 år, 11-15 år samt voksne fra 16-49år og 50-? år,

kontaKpenson samt dennes tlf, nr. Der vil selvfølgelig være præmie til vinderholdet.

Ånrrs SoMMER.TELTFEST - FÆLLEssprsNrNc

Vi afslutter Home $portsuge 20.12 med et brag af en fest, hvor Tuesday spiller op til

dans med mange gode kendte numre. Nogen husker dem måske fra Spareribsafien
sidste år, hvor de også spille godt op i teltet. Baren vil være fyldt op med kolde drikkeva-
rer og menuen står Home Kro for. Det vil være ert 2 retters menu med sommer-retter til
billige penge. Medbrinq selv servicen oq festhumør.
Bordbestilling og tilrnelding skal ske, gerne samlet, på sportsuoe@qmail,com senesl
onsdag den 6, juni kI,19.30. Der vil også være en tilmeldingsseddel i teltet på opslags-
tavlen hele ugen,
Entrå: 80 kr, pr. person

Menuen fra Home Kro kommer i teltet i løben af ugen.

Pris: 125 kr. for 2 retter (hovedret og dessert - kan ikke deles op)

Søndag den 10. juni
- alle er velkomneKt. 10.00
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fDqg$@
Home - Gørdet med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 Ol4y'.
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TORVEDAGEN 2012

Lørdag den 18. august

For en standplads skal du kontakte Kircten Jeppesen på7526 0257
Standpladser, borde etc. fordeles efter først til mølle princippet.

I ugeme op tiltorvedagen sælges der Torvedagsnøgler.

GL. JERN: Har du noget liggende, så henter vi det.

Ring til Jens Karlsen 7526 0292- -2384 9208 eller Hans Jepsen 7526 0492 - 2498 9805,
og vi afhenter.

Venlig hilsen TORVEDAGSUDVALGET

GENBRUGSPLADSENS FREMTID! I

I skrivende stund er vi ikke bekendt med de fremtidige udsigter for genbrugspladsen i

Horne. Den nye kommunale affaldsplan er i øjeblikket i høring.
Den Kommunale affaldsplan går ud på at nedlægge de små genbrugspladser, herunder
Home, og så i stedet lave en ny såkaldt miljøstation, som den, der det seneste år med
succes har kørt iAlslev.
I Sogneforeningen mener vi, at det vil være fint med en sådan plads i Horne, men samti-
dig vil vi fortsat have muligheden for, at det arbejde som Niels Øllgård på frivillig basis
udfører, ikke stopper, De penge som Øllgård hvert år genererer, kan vi ikke undvære i

Sogneforeningen.
Med hensyn tiljord, brokker og haveaffald, så fonsøger vi, om det kan lade sig gøre at få
lov til at aflevere dette ude på Sdr. Malle Maskinstation. Her har de lov til at modtage og
opbevare disse materialer,
Sogneforeningen er i dialog med politikerne og har indsendt høringssvar, hvor alt dette
indgår, blot er der så nu at afvente hvad politikeme endelig beslutter, og hvordan vi i

Home ifremtiden kan agere' 
sogneforeningen

HJEMMESIDE NYT

På www,home-varde.dk kan man i højre side af skærmen nu blive opdateret på de aller-
seneste nyheder, vel at mærke nyheder der handler om Home og området omkring. Et
samarbejde med Tistrup News har muliggjort dette.
Kontakt Tistrup News, hvis der er arrangementer i og omkring Horne, der fortjener at
blive dækket af foto/film og eller omtale.
John Thomsen sidder også stadigvæk klar til at modtage alt, hvad der kunne tænkes at
blive delt på hjemmesiden. Samarbejdet med Tistrup News har ikke indflydelse på den
måde hjemmesiden hidtilog fortsat vil køre med John Thomsen som webmaster.
Brug siden' 

sogneforeningen
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ANDELSKASSEBYGNINGEN

En del af de pensoner, der var med til mødet omkring Andelskassebygningen anvendel-

se på Home Kro, har sikkert undret sig over, at der ikke er sket noget.

Der kom flere gode idåer frem på mødet, hvad huset kunne bruges til. Sognearkivet ville

være oplagt med nemmere adgang for sognets beboere, når de alligevel var i Brugsen.

Det kunne være interessant med skifiende udstillinger, som man jo nu ikke har mulighed

for i lokaleme på loftet ved "De gamles hjem"'

Ligeledes kunne der være internetcafå med mulighed for, at unge mennesker kunne

hjåfie ældre med EDB. Her tænker jeg på kurser og kontakt til kommunen, der frem'

over skal foregå digitalt.

Lektiehjælp fra ældre til unge er også oplagt,

ldeer kån der sikkert komme mange af, men økonomien omkring driften er et problem,

idet vi på føromtalte møde fik oplyst, at de årlige driftsomkostninger beløber sig til ca.

80,000 kr, De før omtalte aktiviteter er der ligesom ingen penge i. Sognearkivet har ek-

sempelvis ingen muligheder for at betale en husleje'

Vi var nok nogle, der havde håbet, at Andelskassen havde foræret os bygningen, men

det kunne der ikke være tale om. Den lokale Andelskassefond har ikke de første år mu-

lighed for at frigøre penge til brug i sognet, så derfra er der ingen hjælp at herfte, I An-

delskassen er der kommet andre boller på suppen, så hvis ikke vi selv i sognet kan rejse

penge enten til drifi eller køb, må vi vist skyde en hvid pind efter projektet.

Sogneforeningen tager kontakt til det politiske system for at se, om der er mulighed for,

at kommunen kan være os behjælpelig. Særlig optimistiske er vi ikke.

Sogneforeningen

FAMILIE OG FRITID, HORNE 
@Vi afholdt generalfonamling den 17. april på Horne skole.

På valg var Ruth Jensen og Britta Guldager, som begge modtog genvalg, så bestyrelsen

fortsætter uændret.

Formand Britta Guldager

Næstformand KarenHarck
Kasserer Ruth Jensen

Annoncer Lisbeth Juhler

Sekretær lneta Goselink

Bestyrelsen takker for den fine opbakning til TV Syd turen og julemarked på kroen.

I næste nr. håber vi at have et nyt program klar.

God sommer
Bestyrelsen

e
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uDVTDELSE AF FACTLTTETER VED HORNE |DRÆTSPARK 6
Der har længe været arbejdet på en udvidelse af Horne ldrætspark, bl.a. med henblik på

at få etableret fitness faciliteter i Horne.

Arbejdet er mundet ud i en plan, som rummer følgende tiltag i Horne ldrætspark:

r Etablering af nyt indgangsparti med stort overdækket areal

r Udvidelse af foyeren

o Halinspektør kontor flyftes til placering ved indgangen

o Direkte adgang tilcafeteriet
r Etablering af fitness lokale

Det er alt sammen tiltag, som gennem en ånække har stået højt på ønskesedlen for
bestyrelsen i Horne ldrætspark, stedets brugere og byens borgere.

Økonomisk er det noget af en opgave at løfte, men der er arbejdet målrettet og ihærdigt
på flere fronter, for at få det til at hænge sammen. Det samlede budget for de nævnte
tiltag bliver ca. 1,2 mio. kr. Det er lykkedes at skaffe midleme til projektet vha. pengene

fra Syd Energi for salg af fibernet, en flot privat donation af Kristian Pallesen, indeståen-
de på HlPs egen konto samt støtte fra Støtteforeningen. Der vil desuden blive søgt til-
skud fra divense fonde om bidrag til projektet, ligesom vi håber på stor opbakning i form
af frivillige hænder, således at sammenholdet i sognet og følelsen af fælles ejerskab kan

styrkes gennem byggeriet.
Nu hvor økonomien er på plads, ser vi frem til at komme i gang med byggeriet, så de
nye faciliteter kan stå klar til brug i løbet af efteråre12012.
Horne ldrætspark takker alle, som på den ene eller anden måde har bidraget til, at øn-
sket om en udvidelse af hallen nu kan blive realiseret. Vi mener i Horne ldrætspark, at
der er tale om et rigtigt godt projekt, som vil blive til glæde og gavn for byens borgere
samt fremme udviklingen i sognet. Vi glæder os til at byde jer alle indenfor i de nye facili-
teter.

Vi vil løbende holde alle sognets indbyggere orienteret om projektets fremad drift via
Home Posten,

På vegne af Horne ldrætsparks bestyrelse/lrene Pryds Bennetsen

SUPER PREMIUM Salg af Super Premium hundefoder
samt diverse hundeudstyrn læs mere

IIUTRA il på nvrvw.amcb.dk eller ring 6l

www.nutre efter kl. l?.00 - Carsien Bøttchern
tundagenrej 50
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MEDLEMSMøDE I DAGLI' BRUGSEN

Dagli' Brugsen havde inviteret til medlemsmøde mandag den 30, april og ca. 70 havde
taget imod invitationen.
Aftenen blev indledt i butikken, hvor personalet og bestyrelsesrepræsentanterne havde
lavet små boder med smagsprøver på diverse varer. Bestyrelsesrepræsentanterne bød

velkommen i vindfanget med champagne og frugt med chokoladefondue. lnde i butikken
blev der serveret flere forskellige vine, ø|,, kød og koldskå|. Det var rigtig hyggeligt med

en god snak imellem hyldeme,

Herefter var der på kroen gennemgang af regnskabet for Super Brugsen såvel som for

Dagli Brugsen. Uddeleme var tilfredse med omsætningen. Brugsen i Horne havde en fin

freågang selvom markedet er trængt, hvilket vidner om en god lokal opbakning. Des-

væne ser det værre ud med fortjenesten, hvilket i høj grad skyldes ombygningen med et

vanskeligt overblik til følge. Ombygningen i Super Brugsen i Nørre Nebel blev også

gennemgået, og den ser rigtig spændende ud.

Bessie Aggeboe udtrykte det, vi alle mener, nemlig at vi er taknemlige for, at man i Su-
per Brugsen var villige til at overtage vores butik, ellers havde vi i dag været uden dag-

ligvarebutik i Home.

Aftenen sluttede med kaffe og i lighed med sidste år en skriftlig ris/ros mulighed^

Tak for en god aften og tak for en god daglig service fra såvel personale som uddeler.
Keld Jochumsen

HUSK "grill-arrangement" på Brugsens parkeringsplads den 31. august 2012

NYT FRA SKYTTEFORENINGEN

Alle specialklasser fra Varde Kommune har holdt store idrætsdag tirsdag den 8. maj i

Hodde-Tistruphallen og på Tistrup Skole. Der deltog ca. 200 elever plus pædagoger i de

forskellige diæipliner. Tistrup Skytteforening deltog også i festlighederne ved at åbne

skydebaneme under Hodde-Tistruphallen denne dag, Eleverne fra 7.-8. og 9. klasserne

var tilbudt sammen med pædagoger at komme ned for at prøve at skyde. Det benyttede

ikke fæne end 54 elever plus pædagoger sig af, Formanden og kassereren + tre med-

lemmer af Tistrup Skytteforening havde stillet sig til rådighed som instruktører. Det blev

en festlig oplevelse ikke kun for eleverne men så sandelig også for pædagoger og in-

struktører. Klokken halv to var festlighederne slut, alle var godt trætte, Det var vi i hvert

fald i Skytteforeningen, men vi vil gerne rette en stor tak til både elever og pædagoger

for den måde det hele blev afuiklet på. Det var en herlig oplevelse for alle, og skulle det

være en anden gang, så er vi klar igen.
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Efter et lille hvil kørte vi til Helle Skytteforenings 50 meter baner ved Helle Hallen, som vi

har lejet tirsdag aften i sommerhalvåret. Der var pænt fyldt op, og selv om det regnede

medens vi skød, (det er første gang i alle de år vi har lejet Helle Skytteforenings baner

det har regnet medens vi har skudt), så havde vi en dejlig aften, der som sædvanligt

sluttede med kaffe og kage.

Tistrup Skytteforening starter indendørsaktiviteteme igen sidst i september under Hod-

de-Tistruphallen. Den endelige dato er ikke fastsat endnu, men vil blive bekendtgjort

senere' 
Bestyrelsen

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -Tlf.75 24 M33

mmffi
PRIMO DANMARI( A/S
DK€892 Tistt up
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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Nyboligl Varde
vffesper Brorson Hønsen
Tbraegade 7,6800Varde
ilf.75 2L2424



KIRKETIDER

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

27.05.2012
28.05.2012
03.06.2012
10.06.2012

17.06.2012
24.A6.2012

a1.07.2012
08.07.2012

15.07.2012
22.07.2012
29.CI7.2012

05.08.2012
12.08.2012
19.08.2012
26.08.2012

kt.10.30
kr.09.00
kt.09.00
kt. 10.30
kt. 09.00
kt. 10,30
kr.09.00
lngen
kr.09.00
lngen
kt. 10.30
lngen
kt. 10.30

kt.09.00
kr. 14.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Home Kirke - graver Kristen Krog

Kirkeværge lnger Dam Nielsen

Pinsedag
2, pinsedag

v/Lars B. Nielsen

v/Lars B, Nielsen

v/Lars B. Nielsen

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

flf. 75 26 40 55

flf. 75 26 00 85 / 52 23 00 85

flf. 75 26 05 56

t
EI-tIttEo
F
tttc

tundagervei {4. t'lorne o 618O0 Varde
Tff- ts 26 oz 35 . Mob.: zl 84 !t8 2l

UDGA\Æ IIR.32
STOF SEilHiT Løru}AG TIE]I { At'G"
uDKOtr[ER SH{ESr FffiDAG}
DEit lT.At GUSI

UIIGA\Æ l,lR 3Zl
STOFSEI{EST LøRDAG ]EII1. SEP.

ulrKottERsEt{Est
LøRDAG TE}I 16. STFIUTEER

HORNEPOSTENS REDAKTION

Birtha Schmidt, Stausvei7,6800 Varde, t1i.752203 67, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 75 26 00 74

Leif Søndenskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38
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AKTIVITETSKALEN DER 201 2

maj 30.05.2012 Tour de Pedal
juni A2.06.2012 Hornelunds Venner. Abent hus Hornelund

03.06,2012 Spejderne.Loppemarked
03.06,-

10.06.2012 Sportsuge
15.06.2012 BørnehavenRegnbuen.Arbejdsdag
16.06.2012 Horne 4H. Udflugt på skinnecykler

19.06.2012 Horne Pensionistforening. Heldagsudflugt

23.06.2012 Sankt Hans Aften iVikingelunden
juli A1.07 .2012 Spejderne. Loppemarked

21,07.-

29.A7.2012 Spejdemessommerlejr
uge 31 Horne 4H. Madskole

aug. 05,08.2012 Spejderne. Loppemarked

07.08.2012 Horne Havekreds. Havebesøg iØlgod
18,08.2012 Torvedag
31,08,2012 Dagli'Brugsen.Grill-arrangement

sept. 02.09.2012 Spejderne.Loppemarked
07.09.-

08.09.2012 4H skuet i Varde

08.09.-

09,09.2012 HorneAdventure.Kanotur
22.09.2012 Høstfest

okt. 05.10.2012 Horne 4H. Årsmøde
07.10.2012 Spejderne,Loppemarked

nov. A4i1.2012 Spejderne.Loppemarked
24.11.2012 Horne 4H. Julemarked
24.11.2012 Horne Havekreds. Julehyggei Hornehallen

dec, .02.12.2012 Spejdeme.Loppemarked
16J22012 Juleoptog

Tistnrp Dyreklinik
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fistrup-Bounum
SIIIEDE- og MASKINFOBRETNING

Aut. WS'inst

Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
T!f.7s 26 0l ss

^/"

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Home
Tlf. ?5260163 - biltlf. 2L226801120330163

effi EC'N!{tE
JOH}I BORC HAXSEX
llC,RllE . 6800 vaaDE - TLF:75 26 fil 93

Mødelokaler oP til ca. 100 Pers. v/Lisbelh $ig. øgoÅ/ei 33 . Home' 6800 Vode

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

Vi tror på fremtideft, oS vi tror på
dig. Aftal et møde i Andelskassen.

lAndelskassen sidder vi klar til at fortælle om vorå$ spændende 1ånemulig.

heder Vi kan fx tilbycie en byggekredit til en attraKiv rente eller et billigt biilån,

hvor di"r kan springe dei månedlige afdrag over, hvis dL; får i:rug {cr det.

Det er i øvrigt gralis at skifte iil A,ndelskassen, og vi klarer alt det praktiske.

Så afta1 et møcje i dag * og flnd ud af, hvordsn din økonomi ser ud i morg€n.

I
I

ffiAndelsknssen
Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde
Teie{on 87 99 56 70 .ww1#,andelskas$on.dk

AnrJelskassen - en rjel af Danske Anrlelskassers Bsnk AIS

- $annxen ka* vi ur*re


