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SANGAFTEN
søndag den 8. marts 2009 kl. 19.00
igymnastiksalen på Horne Skole
Steffen Pedenen og Vemer Storm, hhv, forstander og lærcr på Ladelund Efterskole
kommerog synger med os, så vi rigtig kan få stemmebåndene rørt.
De vil præsentere sangenes baggrund, hvorefter de vil lede og akkompagnerc

hllessangen.

Vi ser ftem til, at rigtig mange vil opleve denne hyggelige og fantastiske aften
bllessangens ånd.
Entre voksne inkl. kaffefte med
Entne

brød:

50 kr.

bøn/unge u/16 år inkl. sodavand m/brød 30 kr.

På gensyn
De anangerende foreninger:

Home ldrætsforening, Horne 4 H,
Home GymnastiKorening,
Menighedsrådet, Familie & Fritid &
Sogneforeningen.

ru

Flere tankevækkende læsedndlæg i defre nummer

i

I}AN-EL A/S
AUT. EL.INSTALLATØR

a

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRT &LANDBRUG
PLC & PC STYRINGER

TONNESEN HORNE

a

vIDEoovERvÅcNrNc

o
a

SALG & REP EL.MOTORE
SALG & REP PUMPER, BLÆSE& GEAR

a

sALG & nnp nÅnnn HvTDEVARE

Døgnvagt

75 26 01 66

a
a

Ndr. Bounumvej

11

6870 ølgod

Tlt. 75 24 12 33
Fax 75 24 10 83

Tømrer-

/

snedkerarbejde

Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri

Pedersen & Nielsen

v,/ snedkermester

Hornelund 49 b

Jan Dick
Tlf. 28 78 34 32

Bitflf. 2368 8950
Tlf, 7526 0467

0skar s Autoværksted ApS

Tlf.: 75 26 00 88

-

2368 8955

-7526 0520

,

Ilorrre
j:tråTørnrerf, o*retning

Jry@

-dit værksted for fremtiden..!

Højvangen 1
Horne, 68(X) Varde
Fax: 75 26 08 08

BEe AEAETIONSASAEJDE
P 80 J EX,T ESIN Q aE Ry QQESI

Knud Lund Hdrisen, 752602 14
Moden'Henneberg, 7 5 2603 I 6

trtrEItrf,IGKg
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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- Gørdetmed et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

I-

18

Dagli'Brugsen Home, Homelund 17, 6800 Yarde7526Al4
Så kom finans-krisen desvæne til Dagli'Brugsen i Home. Pga. af meget faldende omsætning, er jeg desvæne nød til at skærc ned i nogle af de ansattes timer. Jeg håber
naturligvis ikke, dette vil være til gene for jer, der handler i Dagli'Brugsen og håber I vil
støtte op om Dagli Brugsen ifremtiden.
Husk genenlforcamling den 15/4 på Home

kro
Henrik Andersen, udderer

HoRNE IDRÆTSPARK - GENERALFoRSATILING

W

Home ldræbpark afirolder genenalforsamling

Tirsdag den {0. marb 2009 kl. 19.30 i hallen
med dagsorden ifølge vedtægteme.

HORNELUNDS VENNER

-

GENERALFORSAMLING

Homelunds Venner indkalder alle interesserede til ordinær generalfonsamling

Onsdag den 1. april kl. 19.30 på Pleiecenter Hornelund
Dagsorden ifølge vedFgteme.

Bestyrelsen/Homelunds Venner

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER
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THORNE HALLEN Å6
- cyMNASTtKOpVtSNtNG
"o,{N Lørdag den 21. marts 2009 kl. 18.30 u"Y*"C

-

åF

Loppeme
-5 ådge
ForældrdBarn
Små Piger
4

Piger bømehavekl.

-

Jefte & Madnus Poulsen, JanniVig Nielsen,
Malene Cæjl Pedersen & Nadia Christensen
Susanne Pedenen & Anita Aagaard
Charlotte Stig, Mada Schmidt & Emma Gnam

3. kl.

Boys
kl.
Store piger (4. - 7. kl.)
De seje Home

Jakob Vlg Nielsen, Frcderik Vg ,tessen &
Dorfrte

Bejder

Bømehavekl. 3.

.e

Trine Gram &

letine Schmidt

*.W
V
FF\ i-i

AiletederefnHomepågutver
Breininggård

Efterskole

elevhold
Unge

piger- Outrup

GUB

Powertumbling

c€ ^

I

\U -in\

Mefre Søndenkov, Charlotte Henneberg, Anden
Bossen, Søren Nissen, Ralph Jensen
Sara Lysdal
Christian S. Hansen & Jens Henrik Mortensen

Outrup GUB

mænd
Juniortraningsholdet i
Oksbøl
Entre:
Spændstige

Niels Kristian Nielsen

signe olsen, Julie Moltke, Frederik Vind Jensen
Daniel Hestbech, JesperSchaadtSørensen

Voksne40 kr. -bøm 20 kr.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød og der vil være ridt
mødelokalet.

br

pÅegnsyn
HORNE GYIIINASTIKFORENING

4

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS

bømene i

,

Festfyrværkeri af gYmnastik

""."*fr-

Kom i Honre Hallen lørdag den 2{. marts og oplev to og en halv times forrygende gymnastikopvisning, som sluttergymnastiksæson 2008/09 af på fomemmeste vis.
Der er gymnaster i alderen fia 2 år og hett op til 70 år'
Fem aivore egne hold indleder aftenen, og de ser frem til at foræHre, bedstehrældre'
søskende og en masse andre familiemedlemmer kommer og bakker dem op. Udoler de
fem hold hai vi hafi gang i følgende hold: Damer, herær, funktionel træning og Puls &
Power. Det er ganske hntastisk, at vi hafi så marge voksne i gang i gymnastiksalen.
Vi får traditionån to besøg af de spændstige mænd, som træner i Tisffup' Vi fir også
besøg af rigtig mange unge gymnaster.

erejninggårdEfterrskole kommer med elevholdet , som

hller

ikke mindrc end 126

el+

ver.

Unge piger og Powertrumbling fra Outrup lægger også veien brbi Home denne aften,
foråt vise deres kunnen. På disse to hold er der gymnaster fra Home sogn med'
Endelig slutter vi feslffrværkeriet af med Juniortræningsholdet fta Oksbø|, hvor der selvfølgelig også er gymnaster fra Home med.
Ganske enkelt en fonygende afien, for næsten ingen penge.
Aftenen slutter selvfølgelig af med, at der kan købes kafie med brød, og der vil være lidt
for bømene i mødelokalet.
HGF/Lene Jensen

RECEPIoN

fu

Efter mange års fio $eneste, har vores organist Grethe Jensen valgt at gå på pension.
Thorstrup og Home Menighedsnåd ønsker at fejre Grefrre ved en uformel reception

Søndag den 29. marts iThorstrup Præstegård kl. ca 11.30
(umiddelbart efter gudstjeneste i Thorstrup Kirke) Det bemærkes, at der denne søndag
kun aftroldes guds$eneste i Thorstup.
Kønselfra Home til Thorstrup med kirkebil. Afgang fra parkeringspladsen ved brugsen kl.l
10.00, evt. opsamling andre stede kan afrales. Tilmelding pa tlf. nr. 7526 0045 eller4026
0316 senest torsdag den 26. marts.

For god ordens skyld skal det nævnes, at vi kan nyde Grethes oqelspil en rum tid
endnu, da hun har lovet at hjælpe os, indtil vi går ansat en anden

.r*.il5t*.,nhedsråd.
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AFSLUTNING OG UDSTILLING V/HORNE AFTENSKOLE
Onsdag den 25. marts på Home Skole
Vi gentager sidste års succes med en arbejdende udstilling. Kom og oplev, se og snak
rned deltageme på standende med bl.a.:

Knipling-dans-glas-edb-lifteratur-digitalefotos-dekteative-calleneticsgospel
Udstillingen er åben fta kl. 18.00 - 19.30. Derefter kaffe, underholdning samt hygge.
Vel mødttilen spændende aften
Home Aftenskole v/ Henriette Nielsen
PS: Ting til udstillingen bedes indleveret på skolen tirsdag den 24. marts
19.00 (Jo flere ting jo bedre I )

GENERALFORSAMLTNG I FAM|LTE & FRtflD,

fta 17.00

-

HORNE(Ø)

torsdag d.23.april kl. 19.30

i skolekøkkenet, Horne Skole.
Dagsorden ifølge vedtægteme.
Medlemkort for sæsonen 2009/2010 kan købes denne aften.
Familie & Fritid/Mona Bonde Petensson

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

DU KAN LIGE NA DET!

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

i

Bryghuset og

sm4er på foskellige øl ledsaget af lidt mad fra

spisekortet...
Der serveres et bræt med 4 bnskellige øl (i alt % litefl til 50 kr.
Fna splsekortet kan der vælges imellem: 3 sfl<. Bryghuseb smønebrød, 60 kr./3 fiikadeller m. rødkå, rugbrød og smør, 60 kr./Bryghuseb stiemeskud, 80 kr.

Tilmelding til Mona Petersson senest den 9. marts af hensyn til madbestilling på flf.
24258749-eller på +mail monabondenielsen@hotmail.com. Husk at angive, hvad du
ønsker at spise, da det skal bestilles på forhånd'
Familie & Fritid/Mona B. Petersson

LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Til foreninger m. fl. i Home

@o

Landsindsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår

søndag den 29. marts fra kl. 10.00
Forcninger og/eller enkeltpersoner opfordres som sædvanlig til at bakke op om
indsamlingen
(Vimødes kl. 9.30 tilorientering og en kop kafie på Home Skole.)
Tilmelding senest fedag den 27 . marb på tlf. 75 26 00 31 .
Bessie Aggeboe

CAFETERI
Horne
ldræts

Mødelokaler op

til

ca. L00 pers.

v/Lisbah

$rg. ØgoÅ/ei 33. Horne.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER
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6800 Vorde
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Mawd,age EL. L+.oo
16. marts

Karen Schmidt. tvleidal v. Holstebro
Niels Aqe Thomsen, lærer i Hoven

23. marts

Ablutninq

9. marb

HORNE PENSIONISTFORENING
Ved generalfonamlingen

i

Home Pensionistbrening blev Tove Thomsen og Erik

Sørensen genvalgt til bestyrelsen.

øSTER HERREDS SENIORKLUB
Onsdag den 18. marts kl. 13.3{l i Ølgod Kulturtus. Generalbrsamling - derefter vil
Anne Mette Sfebel vise lysbilleder og forblle om turcn med gymnastikholdet'Gys'til
Califomien og tvlexico i 2008.

PRÆIIIEWHIST I HORNEHALLEN

Marb:
Apd[

2. + 16. +30.
14

€

+Tl|,

By-portaleme ved de 4 indhldsveje til Home vil i løbet af marb måned ftå isat nye billedplader. Der bliver placeret en plexiglasplade fonan den side, som man ser, når man

kommertilbyen.
Retningslinjer for opsætning af plakater på by-portaleme

1.

:

Løft plexiglaspladen af og sæt jeres plakat ind mellem plexiglaspladen og
billedpladen

2.

eller
Sæi jeres plakai direkte på plexiglaspladen

Tape af enhver art må kun sæftes på plexiglaspladen!
HUSIL- man skalselv lieme alle tapeæster.
Home Sognebrening

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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anaelskassen

SDA

sommen kan vi mere

Generalforsamling i
Horne Andelskasse
Hermed indkaldes til generalforsamling

Tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.30 på Horne Kro
Der er opstillet følgende dagsorden grundet vedtægtsændring:

l.

Valg af dirigent og protokolfører.

2.
3.

8.

Beityrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret'
Gennemgang af årsrapport for Sammenslutningen Danske Andelskasser.
Forelæggelse af Andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om
anvendelse af overskud.
Val g til repræsentantskab.
Gennemgang af forslag til nye vedtægter.
Afstemning om ændring af vedtaegter.
Behandling af indkomne forslag.

9.

Eventuelt

5.
6.
7.

Ad punkt 6 og 7:

Deier tale onien generel revidering og modemisering af vedtægterne,hvor de vaesentligste ændringer
Formålet reviiierås; lndsættelse af ny 5 3 Mortifiløtion af andelsbeviser uden
vedrører: S t, stf.
dom; Nuvaerende 5 4, stk I - Fremover kan andelshavere kun være fusiske personer; Nuværende $
7 Fuldmagt ændres fra at være gældende i 3 måneder til at gælde i l2 måneder samt ændring fra .
indkaldelse iil oplersning eller fusion ved anbefalet brev til indkaldelse ved almindeligt brev; Nwrerende
13 Repræsåntantskabets opgaver med hensyn til at traeffe beslutning om etablering af filialer samt
godkendeise af åarapport henlægges til bestyrelsen. Herudover er der forslag om diverse mindre

i-

-

-

!

-

ændringer.
Beslutningen om vedtægtsændringer kræver særlig majoritet, hvorfor der vil blive indkaldt til ektraordinær glneralforsamling såfremt det fremlagte forslag bliver vedtaget med2/3 ma.iorite! men det
vedtægS"mæssige antal a-ndelshavere ikke er fiemmødtpå generalforsamlingen. Dato for ekstraordinær
generalforsamling bekendtgøres senere.
Revideret årsrapport samt fuldstændigt forslag til vedtægtsændringeme ligger til {remsyn i Andelskassen fra den 17. marts 2009.
Stemmeseddel udleveres til andelshaverne på generalforsamlingen mod aflevering af adgangskon
Generalforsamlingen begynder med spisning kt. I8.30.

lilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget til Andelskassen senest onsdag en 25. marts
2009.
Horne Andelskasse
Krosvinget 4, Horne' 6800 Varde'Telefon 87 99 39 50

HANngoLD I HORNE HALLEN
Søndag den 8 marts
U14 Pige
Kl.
U14 Pige B

13.00

M

K|.13.45

HTH
HTH

Søndag den 15. marts
U12 Dænge B
Kl.
U10 Drenge A
Kl.
U14 Drenge B
Kl.
Serie 2 Damer
Kl.

12.55
13.40
14.25
15.10

-

KrÆw

Tønder SF
Team Vest Håndbold 2

- Ribe HK
- ScI-Håndbold, Esblerg
HTH - UH Esbieq 3
HTH - HK Kvik, Esbierg 4

HTH
HTH

Onsdag den 20. mafts
KI.

19.30

U16 Dænge

MTeam

Nord/7

-

Bnamming lF (GD .

VINTER5FMT
KRIEMMERGADE 9 . VARDE
TLF. 75 22 14 14

Vælg de holdbare løsnlnger:
r Kvaliflceret teknlsk rådglvnlng
o Undervlsnlng I korrektvalg

og brug af klæbestoffer

.

40 års erfarlng

1rd

PKltuppYNS Tn 762,n24)

!,&6,ffiotrdæ

7æ0F,Effib

Fax:759/.1 039
wwwpw.dl<.pldgp*i.d<

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

NøDRÅB

-

VI SKAL STA SAMMENI

Vi undrer os, Det har vel aldrig været vigtigere end nu at stå sammen, bakke op om og
støtte det, vi har, hvis vi skal få folk til at blive boende i sognet og måske endda trække
nye til.

Vi har flere ting, der gør sognet eksba atfaktivt blandt andet skolen, hallen, brugsen og
kroen. De skal bevares, så det er på tide, at borgeme støtter op om vores eneste
detailbutik. Hvis den forbat skal eksistere, er det nødvendigt, at fleæ af sogneb bebere
lægger om ikke hele, så i hvert tald noget af deres handel i butikken.
Der er desvæne nogle mennesker, vi aldrig ser i butikken. Det gælder ikke mindst en del

bømefamilier. Undskyldninger er der nok af. "Vi handler ind på vej fra arbejde". "Det er
fordyrt iturhold tilde støne butikkef.
Mange kører deres bøm til og fra skole, SFO og bømehave, og efter arbeide kører de
dem til sport. De kredser dbå lige omkring brugsen dskillige gange i løbet af ugen,
men de kigger ikke ind. Det ville være dejligt, hvis de giode det for så ville de opd4e,
at vi har fået en dejlig, lys butik med mange flere varer end tidligeæ, og de må geme
sammenligne priseme på dagligvarer med priseme i supermarkedeme. Det har vi selv
gjort, og Home brugs klarcr sig flot i den sammenligning.
Vi har også et dygtigt pensonale, både helt unge og lidt ældrc, som alle er med til at
skabe en god stemning og atmosfære, og de er meget villige til at hiælpe med alle
spørgsmål.

Vi har heldigvis en hofast kundekreds, og vi er meget taknemmelige for, at den lægger
det meste af handlen lokalt, men vi vil også geme se dig - dig, der kan være rned til at
redde brugsen. Det er der nemlig kun borgeme til at gøre. Home brugs er en selvejende
forening og er en A-br.Ttik, så vi skal selv $ene de penge, vi bruger på investeringer og
modemiseringer i modsætning til B-butikker, som kan lå pengene hos Coop, men de kan
til gengæld ikke selv bestemme, hvad der skal ske i deres butik.

Brugsen har generalforcamling den 15. april klokllten 19 på Home Kro, og vi vil
geme opfordre alle, ikke mindst bømefamilieme, til at deltage.
På bestyrelsens vegne

Niels Tradsbotg, brmand

Kan du se Home Eom en soveby om nogle
lokale.

år? Hvis ikke, så skal du støtte det

STøT VORE ANNONCøRER. T'E STøTTER OS
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OPLEV SUSET
Fire dage i Holbæk med idræt, fest og fællesskab.

Tag med DGI Sydvest og DDS Ribe til Landsstævne i 2009.

Fra den 2.-5. juli aftoldes det traditionsrige l-andsstævne i Holbæk, hvor du ved at
deltage får en helt særlig oplevelse. Alle, der er 15 år eller fylder 15 år i 2009, kan
deltage.
Du skal deltege I en aktivftet, se mullghedeme på www'12009.dk

Som noget nyt kan lokalbreningshold

i

gymnastik dettage

- holdnummer fås ved

henvendelse til DGI Sydvest, tlf. 75196022.
Tilmeldingsfristen er den 15. april 2009
En lille lodtrækning

-

vi glæder os til at se dig.

-

blandt alle tilmeldte tra DGI Sydvest, vil der den 16. marts og den
kl. 12.00. Præmien er begge tilfælde
landsshvnegebyret på 1.200 kr.

1. april blive

i

foretaget lodtrækning

Venlig hilsen
DGI Sydvest

Landssbvneudvalget

Tistrup
.

OPfm

!to
c
e
o
i

{6

C. B. Lange
Opti ker & kontakUinseoptiker

Storegade 23, 6862 Tistrup

1tt.75291287
Åbningstiden man., tirs., tors.:

9.30

onsdag: 9.30 - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00

lørdag:lukket

12

-

17.30

6ffi
Lundagervej 44 o Horne o 68(Xl Varde
T,1.7t26O2 35. Mob.: 23fid-9B21
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HORNE JAGTFORENING 2(}()9-10
Bestilling af fasaner skal ske hurtigst muligt til Claus Holse, senæt 1/4 2009.
1113

2009

2813

2lxl9

2009
18rO 2009

1116

2Ul9
2009
5rl2 2lng

ls8
619

Riffelskydning på Hjortebane i Oksbø|, fra kl. 9-16.
I fællesskab med ThorsfruP.
Feltskydning i militæreb øvelsestenæn i Blåvand.
Flugbkydning, hæningsaften fia kl.1&21'
Afgang fia Home Stadion kl. 17.45
Flugtskydning, pokalskydning fia 1&21.
Afuang fra Home Stadion kl. 17.45
Torvedag. Sæt kryds i kalenderen, - det kan være vilår brug for
Hjælp til at sælge fisk om frredagen d. 14/8.
Skydevogn, sammen med Ttrorstup Jagtforenirq, fta kl- 1&15.
Ved Henning Sørensen, Stensbieqvei50, Sig.
Fællesiagt.
Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 9.00
Gratis deltagelse for nYeiægere.
A-medlemmer 100 kr.

B-medlemmer200 kr.

U12910

Pølser kan købes tilfiokost.
Ræveiagt
Mødested: Home Stadion k1.9.25

16/12010

Rævei4t

5l2

2010

Mødested: Home Stadbn k1.9.25
Foreningen er denne dag vært ved gule ærter på Home Kro'
Generalfunsamling i Home Hallen kl. 19.00

Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgnave det kommende år.

Der vil være opslag

i fodboldkassen ved Home Brugs, hvor eventrelle ændringer af

aktiviteteme vil blive opslået.

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer

Sekrebr
Medlem

Flemming Kdstensen
Knud Lund Hansen
Dirk Svensson
Poul Hansen
Claus Flolse

75 26 02 05

75269214
75 29 61 93
75 26 03 54

20 25 13 95
40 19 92 14
40 82 67 81
203037 73
26 85 33 20

ZocnrÆ!ø
Handler du lokalt? Selvfølgelig, jeg har ikke råd til andet.
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d bu*l

m.v,

Tlstrup havekreds.
Vl får basøg af lma Pouleen, dcr vll vlæ os brmkllpnlngens kunst,
Se nærmere I Annoneo I Ølgod Ugeblad, ugen før anangementat,

31. marb kl. 1900 - påskedemonstration.
Aulaen på Tistrup skole. Tistup havekrcds.
Vi får besøg af Johnny Hougård ia Heming, derviserog brbllerom årets dekorationer
til Påske.
De mange dekorationer vil til slut blive borfloddet ved Amerikansk lotteri.
Vær med tilen fomø|elig og latterfuH aften. Husk aftenkaffe.
Se også annonce i ugebladet.
09{10 til 1300 - forårs- og plantemarted.
Ølgod havekreds. Aftroldes ved Land & Fritd, lndusffivej 11, Ølgod.
Ring til Bemhard ang. shdeplads, hvis du har noget at sælge tf. 3368 7230.

4. apdl kl.

17. maikl.0830-udflugt
Grinderslev Planteskole i Ravnstrup. Øgod havekreds.
Afgang fn Torvet iØlgod iegne biler. Øgod Havekrds giver rundstykke og kaffe.
Grinderslev Planteskole gør meget i "Færdige løsningertil surbundsbede".
På rcjen hjem besøgervi en have i Sunds. Husk madpakken
15. og 16, maj-Varde messeme- dyrskue og fiitid.
Havekredsene iVarde kommune erhlles om en stand på dyrskuepladsen iVarde.
21.

til23.

maj.

Atreling Vestiylland anangerer bustur til Tyskland med besøg

i

brskellige Rhodo

dendronparker og planteskoler lige mens Asaleaog Rhododendnon står ifuldt flor. Yderligere information hos Leo Aamann Jessen tlf. 7526 0239.

28. maj kl. 19fit-aftenudflugrl
Lynghyttens have iBiømemosen. Afgang fna Home kirke kl. 1900.
Medbfi ng selv afienkaffen.

4. iuni-aftentur.
Stnellev. Ølgod havekreds.

Vi besøger Kaja og Tage Johannessen, Lynevej 60. Tage vil også forblle lidt om det
lille anlæg, der ligger neden for Kirken. Husk aftenskaffen.
13. og 14. juni-forcommermesse.
Rosa og Anton, Gårdevej8. Ølgod harækreds
Rosa og Antons eiendom danner ftrmme om denre messe, og indtil nu erca. 70 stande
tilmeldt. Om søndagen erderfolkedans og rnodeopvisning.
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16.

juni kl.

-

1900

aftenudflugt.

Afgang fra Torvet i Tistrup

-egne

biler. Tistrup havekreds.

Vi besøger Anne og Arne christensen, søndeqade 14, Tistup, derefier besøger vi
Annegrete og Ame Axelsen, Nønevang 11, Tistnrp. 20 kr. prdeltager. Husk aftenkåffen.
25.

juli kl. 1330 - eftermiddagsudflugt.

Enemærkeb Hoshhave.
Afgang fna Home kirke kl. 1330. ltrledbring selv eftermiddagskaftn.
6. august- lysfest
Ølgod havekreds.
Vi besøger Jytte og Knud Skov Pedersen, Engdraget 7, hvor haven mellem kl. 2100 og
2300 er pyntet op med marqe forskellige slags lys.

Oplev en aftenstemning, hvor hele haven vil væle oplyst af lamper og ffiadslys. Vi
kaft og småkager. Entre 30 kr.

serverer et glas hvidvin ved ankomst. Og senere

1,l. august kl. 1900- aftentur.
Afgang fa Torvet iTistrup -egne biler.
Tisfrup havekreds.
Vi besøger først Næsbjerg Havecenter, hvor vi tår en kort rundvisning, og der vil også
være mulighed fur at handle. Dercfter besøger vi Helle og Kenneh Ladefoged, der har
en stor nyanlagt have. 20 kr. pr deltager. Husk aftenkaffen.

kl. {930 - vinaften.
Øgod havekreds.
Tidligere "Torvets Købmand' Hans Jørgen Jensen og "super spar Købmand' ulrik
på furskellige vine. Vi serverer pindemadder til vinsmagningen.
{ersen. De_r smages
9. september

p+

Entæ ca. 50, kr.
13.

september- Havens Dag.

Ølgod Havekreds.
Havekrcdsen kan besøges ved Friis Planteskole, der denne dag sikkert har gode tilbud.
26. september kl. 1000 . 1400

Tambours have

-

plantemarked.
bllesanangement. Alle er velkomne, også til selv at hge planter

-

med. Fd entne til plantemarked, drivhuset, og parkanlægget.
6.

oKober kl. 1930

Kulturhuset i Ølgod

- efterårsmøde.
- fællesanangement.

Hae & landskabsarkitekt Keld Slot, kendt ta DR nadio og TV holder foredrag og viser
lTsbilleder med tiflen: Fra byhave til landhave.
2l . november kl. 14{10 - juledemonstration.
Home Hallen. Se nærmere iHomeposten, nårtiden nærmersig.
24. november kl. 1900 - juledemonstration.
Aulaen på Tistrup skole. Tistrup og øgod havekreds.
Se annonce iØlgod Ugeblad, ugen føranangementet.
Husk aftenkaffe.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER
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BEVAR 7. KLASSE pÅ

voRes sKoLE

i Varde
Kommune i efteråret 2008 udsendt materiale til debat omkring " Skoleudvikling fuem mod
2020. En skole der passertilfremtiden"
Materialet blev cenheret om 4 aktuelle hovedområder, hvor 2 af dem har særlig stor
betydning for vores skole i Home:
1.'Strukturen omkring overbygningsskolemes skoledisttiktef og
'7. klassemes fremtidige placering."
Som mange sikkert allerede har hørt om, så har Bøm og Undervisning

2.

Strukturen omkdng overbygningsskolemes skoledisttikter indebærer, at Home Skole
ikke længere skal høre til Sct. Jacobi skoledistrikt, men til Tistrup skoledistrikt, og at 7.
klasse skal fiemes fn Home Skole og flyttes til Tistrup, således at eleveme skal starte
her efter 6. klasse.

Udvalget eftenpurgte vurderinger med henblik på såvel helhedsperspektivet for V,arde
Kommunes skolevæsen som betydninq for eqen skoles udvikling - herunder ikke mindst
med fokus oå den enkelte elev.
Bestyrelsen på Home skole har i høringsfasen indgivet kommentarer til dette materiale,
hvor vi har oplistet en lang række veldokumenterede og saglige argumenter for at lade
7. klasseme blive på de små skoler, herunder Home Skole. Vi mener således, at Home
Skole besidder de kvaliteter, hglighed, nærvær, rummelighed og sammenhold som skal
til for at vores bøm er fagligt og socialt godt rustet til at gå videre i skoleforløbet fia 8.k1.
For at tilgodese, at vorcs elever bestrider de samme kundskaber i fag som biologi,
geografi, fysik og tysk, som påbegyndes i 7. kl., har vi således bnge haft en rigtig god
samarbejdsaftale med Sct. Jacobi Skole. En aftale gående på, at skabe sammenhæng
imellem de fag man påbegynder her
Home og som så forbætter pa

i

overbygningsskolen, hertiltillige indkøb af og anvendelse af samme lærebogssystemer.
Vores bekymring går også på, at hvis man vælger at fieme 7.kl fra fødeskolen, skaber
man et dådigere grundlag for de elever, der er tilbage på skolen og i det hele t4et for
skolens videre eksistens. Ja for ikke at tænke på, hvad det på sigt kan be$de lor vores
landsby, Home.

Udvalget for Bøm og Undervisning, har nu udsendt en principbeslufiring

til

høring

gående på(for Home Skole),
Åt : tistrup skole bliver overbygningsskole for Home skole, når der er ehbleret busrute
mellem Home og TistuP.
At : 7 klasserl Varde Kommune hørcr til på overbygningsskoleme. Beslutningen
på det nye
implementeres samtidig med, at 10. klasseme samles i 10. klasses centeret
CAMPUS ved Vade Gymnasium.

Hele beslutningen kan l3gses pa Varde Kommunes hiemmeside
STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

under:

htto/fuiww.vadekommqne.dUcontenUdUdemokrati
r/bome oq undervisninqsudvaloet

,oo oolitiUdassordener oo

refenate

Skolebestyrelsen på Home skole indgik i efteråret 2008 et samarbejde med de øvrige
fødeskoler i Varde kommune. Vi har affroldt flere møder, hvor vi sammen har forsøgt at
komme med kvalificerede argumenter til Udviklingsplanen. Desvæne sidder vi tilbage
med en følelse af, at der har været en skjult dagsorden fia starten, at vores argumenter
ikke kan findes i det høringsmateriale, der den 5. bbruar blev udsendt fra brvaltningen
og vi føler ikke at voæs lokale politikere i Byradet lytter til os og viser den vilje til dialog,
som de så geme vil bryste sig af.
Så kærc Home boqere. Det er nu vi skal være synlige og fortælle vore politikere, hvad

vi mener om denne sag. Deadline for indsendelse af høringssvar er den 20. april så
tiden er knap.
Vi har opfordret politikeme, især venstne til et debatmøde med kommunens borgere,
Det gælder Home skole......Det gælder Home.
Det skal oplyses, at der har været mange gode kommentarer i såvel Jyske Vestkysten
og på dennes hjemmeside, i Ugeavisen og Ugebladet.
Skolebestyrelsen på Home skole

TDqrrnÆEæil
vidste du,

Bob-bob.

d

dagli'brugsen er billigere på dagligvarer end for eksempel Bilka?

Er det nu også dgtrgt? Prøv selv at

sammenligne priser

tilbudsaviserne.
AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN

Udgave
'
299
300

stofsenest

bladet udkomrær senest

lørdag

13. april
25. maj

lødag

den 28. marb
den 9. maj

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, tf.7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, llf. 7 526 0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, flf. 75223838

Ta'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfunder
fubben
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ERALFORSAIi
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G EN

LI

NG I HORN E GYIINASTI KFOREN ING

Formand Lene Jensen berehing

-

nov. 2007 tilfeb. 2009.

Denne beretning bliver lidt speciel, da den strækker sig over 15 måneder, da det til genenalforsamlingen nov. 2007 blev besluttet at ændre rcgnskabsåret til at følge kalenderåret.

Sæson 2007/08 bød på de sædvanlige hold, dog fik vi ikke instruktører til voæ Springhold. Gymaerobicholdet blev til hold med funktionel bæning.
Sæsonen blev som sædvanlig abluttet med opvisning i hallen den 28. marts 2008, hvor
gæsteholdene var Bnamming gymnastik- og idræbeftenskole og juniortræningsholdet fra
OksbøI. Det var som altid en tantastisk aften, hvor vi har et ftrofast prlblikum.
Til indeværende sæson 2008/09 gik det fofioldsvist nemt med at finde instruktører, da
rigtig mange ville fortsætte. Det er deiligt at mange af instruktøreme har lyst til at tage
en tøm mere.
Vi har haft en stigning i medlemsantallet, da vi har fået flere voksne i gang. Vi er nu ca.
på 190 medlemmer.
Vi har lået gang i et henehold og på både puls & power holdet og funktionel hæning er
der nye ansigter. Det er godt, når det lykkes at tiltække nye medlemrner i en tid, hrcr
der er mange tilbud. Desvæne hndt vi heller ingen springinsfruktører i denne sæson.
Vi samarbejder også med andre foreninger i løbet af året.
Som nævnt i sidst beretning, så hjælper vi med FED LøRDAG, som en arbejdsgruppe
under ldræbforeningen s€r for.
Traditionen tno tager M også del ijulehæsfesten i hallen inden jul, som vi arangerer
sammen med ldræbforeningen, Sogneforcningen og spejdeme.
Vi anangerede i bb. 2008 sangaften sammen med 5 andre foreninger og gentager succesen imarb 2009.
TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen
fortsatte samarbejde.

i det forløbne år. Glæder mig til det

vil skylder også en kæmpe TAK til alle vore ledere/hjælpeledere, br alle de timer de
bruger i gymnastiksalen til glæde for alle vore aktive medlemmer.

som ablutning på sæsonen var vi som tidligere ude at bowle og spise og det var en
fantastisk hyggelig aften.
TAK til aktive, der møder op til vore hold.
TAK til John på skolen, Thorkild og Else Marie i hailen.

18
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HUSK at sætte X i kalenderen søndag den 8. marb 2009, hvor vi sammen med Horne ldræbfurening, Home 4H, Sogneforeningen, Iilenighedsrådet og Familie og Fritid
anangerer en sangaften, hvor Stefien Pedensen & Vemer Storm, hhv. forstander og
læer på Ladelund Eftenskole kommerog syngermed os.
Vi håber rigtig mange vil være med, for vi synes nemlig, at det er dejligt, at vi også kan
arangere noget i ftellesskab.
Der skal selvføSelig også sæftes X ved lørdag den 21. marts 2009, hvor vi har vores
Lokale gymnastikopvisning med ikke mindre end fiæ gæstehold.
Feb. 2009/Lene Jensen

HORNEHALLENS CAFETERIA
Som det nok er en del bekendt, så er Home ldrætspark i gang med en støne renovering
af køkkenet. Det har længe været tiltrængt, og som det ses, så bliver det lavet om helt
fna bunden af. Når køkkenet står færdig i løbet af marb måned, så vil det forhåbentlig
komme mange til gode og ikke mindst personalet, som har måttet arbejde under lidt
trange og utidssvarende forhold. For at holde udgifteme til ombygningen på et rimeligt
niveau, så foregår en del af arbejdet ved hjælp fra ftivillige, som det kan ses på billedet.
Der er sket meget siden, og når du læser dette, er vi fofiåbentlig meget Et på at kunne
genåbne vores køkken
Med venlig hilsen Thorkil Lindvig, Home ldræbpark.

STøT VORE ANNONCøREF. DE STøTTER OS
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Horne Sogneforening januar 2009

Sognemøde: den 5. marts var der sognemøde i Homehallen, hvor der kom ca. 60 fra
opland. Med Hanne Jespercen Varde Kommune som forhlte om lAG. Midler
Home
som en god opstart, blev det et godt møde med nogle gode ideer såsom placering af

q

legeplads i Vikingelunden.
Sankthans: fin afien med ca.40 til gril og mange flere til bå|. Båttalen som Kurt Burkarl
stod br var rneget god.
lndvielse af legeplads: den 15 august var der indvielse af naturlegeplads i Vikingelunden, hvor Dagplejeme, Bømehaven, SFO, Bømehaveklassen, 1.,2.q 3. kl. var invit+
ret.

Torvedag i august var igen en god dag med mange besøgende. Eh stor tak til Torvedagsudvalget og Niels Ølgård, der ved genbrugssalg igen solgte br ca. 50.000kr.
Høstfest god afien med 81 og 82 på scenen. lvled ca. 220 gæster å 80 kr., så gav det
et undenskud på 1.818,50 kr.
Julebelysning: stor tak til alle hjælpere - det går jo som en leg. Vi må se, hvor lang tid vi
kan få lov til at sætte det op, det er ikke lovligt længere uden H.F.l. Relæ.
Juleoptog: med Varde Garden og 156 slikposer var det igen en fin dag.
lulen dagen koster Sogneforeningen 8.100kr. Kan det gøres anderledes??
Børneluletræsfæ* hyggeltg aften med 267 gæster.
Snerydning: kørerfint, traktorcn er ikke slidt som vi skrcv sidste år. Den tnængte bare til
en service.

Gykelsti Home-Tistrup: Stor tak til Christian Anneberg for det store stykke arbejde med
at lå det hele til at blive til en cykelsti.
tudet i 2008: Fonden til Forskønnelse af Home By og Sogn har i 2008 givet et aftast
på 48.525,75 kr., som doneres til Home Park Vikingelunden.
Medlemmer af Home sogneforening: pr. 31/12-08 = 241medlemmer.
På bestyrelsens vegne/Bent

lfi udsen

Formand Bent Knudsen ønskede ikke at modtage valg efter at have siddet i bestyrelsen
gennem 18 år.
Konstituering:
Formand:
Næstformand:
Kasseren

Sekrehn
Medlemmer
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Kield Petersen
Jens Karlsen
Lise Jeppesen
Else Jochumsen
Jytte Mathiasen
Gert Pedensen
Kurt Hansen

Home Sogneforening
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Et lille udvalg er nu gået i gang med forberedelseme til Revyen 2009. En revy der geme
skulle blive lidt ud over det sædvanlige.

For at få det hele til at passe sammen så bliver datoen i år lørdag den 31. oktober.
Følg med iHomePosten.
Jubilæumsrevyudvalget

ANSøGNING OM MIDLER FRA FONDEN TIL FORSKøNNELSE
AF HORNE SOGN
skal være formanden i hænde senest onsdag den 1. april.

Formand:

(eld Poteruen, ØlgodveJ 16, Stundelg, 6800
stundsiqqlskole@mail.dk

VadE:
Home Sogneforcning

Transport i vest
AIt

o
e
o
o

i transport

så er vi bedst!

-

udføres medi

Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og Grisetransport
Containere - store som små

Leveringsdygtige i:

.

Sand, Grus, Vejmatetialer, Slagger og Charpignonmuld

Ring 752583 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA. JENSENa/s
evej 6.6852 Bil

Tlf. 75 258317

Fax75259117
svaaiensen@os.dk
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HORNE SPORTSUGE 2(}()9
UGE 23, MANDAG DEN 1. JUNITIL SøNDAG DEN 7. JUNI
Så blev det endelig 2009, og vi kan nu præsentere prcgnammet for Home Sporbuge.
Vi har igen i år fonsøgt at sammensætte et program, der vil glæde både unge og ældre.

Mandag
Gadefodbold, raflefu mering, skattejagt, skomagertumering

Tirsdag
Vi miksergenerationeme og inviterertil en hyggelig formiddag for h e I e familien.
Tirsdag aften vil vi geme invitere jer alle på sandwich og efterfølgende familiedyst.
Vi har i årsammensat en række små udfordringertil hele familien.
Vi gentager succesen fra sidste år med familiedysten. Saml 5 pgrsoner med samme
eftemavn, fomavn, øjenfarve, hårfarve, alder eller bare samme lyst til at have det sjovt.
Der bliver bl.a. humørffldte og publikumsvenlige stafetter af forskellige slags. Der skal
bruges råstyrke, store næser, kropssprog og samarbejde, hvis vil man vinde de flotte
købmandskurve, så saml allerede nu et hold og øv jer i de skøreste ting, I kan forestille
jer.
.

Tilmelding til Conni Poulsen, på tlf. 30709707 ellere-mail:connipoulsen@sol.dk

Onsdag
Onsdag er bømenes dag. En dag lidt ud over det sædvanlige

-

herom følger senere.

Torsdag
Sidste år fik vi besøg af Ole Gas, han leverede en fanhstisk afien, med alle de bedste
fra Kim Larsen - vi har valgt at invitere Ole Gas igen i år.
Vi starter med helstegt pattegris med tilbehør kl. 18.30.
Efter spisningen går Ole Gas på scenen
han undertrolder hele aftenen, så alle har
mulighed forat høre ham.
Fredag
Fredag bliver en dag, hvor vi alle får mulighed for at få sved på panden.
Home skole indleder dagen med "sund idrætsdag" - hele formlddagen vil skolen deltage
iforskellige idrætsgrene anangerct af Home ldrætsforening og ca. 20 fiiviilige hjælpere.
om efiermiddagen sender vi et par cykelryttere på en I a n g cykeltur. Derudover vil alle,
der har lyst, have mulighed for at deltage ituren.
Der vil værc mulighed for at sponsere de udvalgte cykelryttere. Hvert sponsonat på 100
kr. giveret lod i lodtnækningen om de meget attnaktive præmier.
Derudover vil der være mulighed br at gætte, hvor lang tid det tager for rytteme at
tilbagelægge stnækningen. Nærmere info følger i næste nummer
Kl. 19.30 vil der være line dance opvisning og efterfølgende wo*shop.

-

Lørdag
Lødag formiddag vil der være byvandring. Vi slutter af med kafie og kage.
Fællesspisning for hele sognet:

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

Vi vil geme invitere jer alle til bllesspisning i teltet lørdag aften.
Vi slutter en sportslig og festlig uge af med hygge, dans og god musik.
Maden må I selv medbringe - musikken, drikkevareme og omgivelseme søryer vifor.
Søndag
Oprydning

Home ldræFforening: Anne Marie Hansen, Fnank Hansen, Lotte Andersen, Søren Dahl,

Anne Mefte Jensen, Carsten Bøttcher, Rasmus Bondesen, Conni Poulsen, Dennis
Pedensen og Anita Hansen

RESULTATER BADMINTON
U 9 drenge blev vundet af

illikkel

-

HORNE MESTERSKABER

Lind.

U

i5 drenge

vig

l.lasse

U 11 drenge
1. Mads Jeppesen

2.lGsperAartus Hansen

Lindvig

3. Andreas Bollerup

2 MikkelKristensen

U 15 drenge double

U 13 drenge

1. Kasper H. og Andreas

og
2' Slmon Jessen
Ungdomspokalen gik til
fttden Graversen
1.

m

B.

2. Lasse L. og Emil Hiørngaard

Anders Graversen

Hene blev vundet af llads Møller

Here double blev vundet af Mads og
Anders lløller

Billederfra meeterskabeme bringes i næste nr. af Horneposten

Ilortte ICro

G odc

s e ls k ab

s/m ø de lokale r.

Hyggelig krostue og krohave.
W lzverer også mad ud af huset

Vi
På Horne Kro

-

er maden altid

go'

ses

hiken Kircten & Kurt

TtE 75260l,19
E-mail: kirsien.hansen@surfrnail.dk

Nøne'All6 1 - 6870 Ølgod 'Tlf.75 24 4F.33
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KIRKETIDER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

08.03.2009
15.03.2009

kl. 10.30
lngen

22.æ.2A09

kt.09.00

Marianne Lesner

Tonsdag

29.03.2009
05.04.2009
09.04.2009

lngen
kl. 10.30
kr.09.00

Skærtorsd4

Fredag

10.04.2009

kr. 10.30

Langftedag

Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag

12.M.2009

kl.09.00

13.04.2009
19.04.2009

kl. 10.30

Paskedag
2. påskedag

kr. 10.30

26.04.2009
03.05.2009
08.05.2009

kr. 10.00

10.05.2009

kt.09.00

lngen
Konfirmation
St. bededag

lngen

Sognepræst Finn Pedemen, Thonstrupvej4g, Sig
Gnaver Kristen Krog, Thontrupvej 154, Home
Home Kirke
Kirkeværge Rutr Jensen

flf. 7526 4055
ilf. 7526 0042
flf. 7526 0085
flf. 7526 0078

OBS
Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRøV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.home-varde.dk www.raleiqhbikes.dk

Vises
Horne Cykelfonetning

Garagen Fåborg

Svend Aage Østerberg

vl/illy Pilgaard

T\f.7526 0102

l^

I

-

20437711

Ttf. 7519 5061

-

4089 5061

:r!=i
TØMRER

Østpanken ?4 r 6E}40 C)ksbøl
3c] 50 1e 75 / 76 eE OEt gE
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER
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AKTIVITETSKALENDER
2009

marb 08.03.2009

Fællesanangement. Sangaften
Gereralforsamling

10.03.2009 Homeldrætspaft.
13.03.-

april

maj
juni

15.03.2009 Gymnastik. Fodnsopvisningi HelleHallen
15.03.2009 Gymnastik. Fodnsopvisning for bøm i Oksbøl
18,03.2009 Familie & Fri$d. Ølsm4ning
21.03.2009 Gymnastik, Lokalopvisning i Home Hallen
25.03.2009 Familie & Fdtid. Aftenskolens aftlutning
æ.03.2009 LandsindsamlingKræfiensBekæmpelse
31.03.2009 HomeAndelskasse. Generalforsamling
01.04.2009 HomelundsVenner.Genenalfonsamling
05.04.2009 Spejdeme. Loppemarked
15.04.2009 Dagli'Brugsen. Genenaliorsamling
23.04.2009 Familie&Fdtid. Generalfonsamling
03.05.2009 Spejdeme. Loppemafted
23.05.2009 Fed Lødag

23
uge27

uge

Spolbtge

23.06.2009 SanktHansiVikingelunden

juli

07.06.2009

Fodboldskole i Home
Spejdeme.Loppemarked

02.07.-

05.07.2009 LandssbvneiHolbæk
05.07.2009 Spejderne.Loppemarked

aug.
sept.

okt.
nov.
dec.

30.07.-

02.08.2009
02.08.2009
15.08.2009
06.09.2009
26.09.2009

M.10.2009

Vildblerg Cup
Spejdeme. Loppemarked
Torvedagen
Spejdeme. Loppemarked
Høstfest
Spejdeme. Loppemarked

31.10.2009 Revy'
01.11.2009 Spejdeme. Loppemarked
06.12.2009 Spejdeme. Loppemarked
18.12.2009 Julefæstust
20.12.2009 NisseoptogiHome

Det undrer mig, at vi kun møder de samme ansigter i brugsen. Det kunne værc
også at møde dig.
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

LAMBORGHINI
ZETOR

Ølgodvei 148
Bounum
5870 ØLGOD

Trf. 75 26 01 55
Tlf. 75 29 93 33

Bil

40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Ilorne

Ttf. 75260163

effi

- bildf. 21226801120330163

ll

EOn!fE
JOHil BOFG HAIISEI{

HOexE - 6800 VÅRDE . TLF: 75 æ

Dll{ BRUUN

Dtnttul

TOJTAIIl}

HTRREIøJ

Storep& 19. f[62fi$rup
rlf- 75 29 90 92

S

93

sr(0

Horne Cykelforretning

www"malerstart"dk
Gt. Præstevej 63 . Sig.680O Varde
TIf. 75 26 43 92 . Bil 21 77 06 92

Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Winther og Raleigh cykler på lager.
For at få mere fti, flemer ieg de faste
åbningstider, så ring først når cyklen skal
repareres eller I ønsker en ny.
HORNE CYKELFORRETNNG

VISvend Aage Østerberg
Kid<ebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER

OS
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Andelskassen

5DA

sammen kan vi mere

(
ft

G

J(

M

lWi

'i,

nffi
i,l rl

{".r\

hj 8fifi'#'bedsr?
Melder drømmene og planerne for huset sig, samtidigt med at solen og foråret bryder frem?
5å kom ind i Andelskassen og hør, hvordan du kan finansiere det nye køkken, flere
børneværelser, nye vinduer, en bedre varmeøkonomi * eller hvad det nu er, der gør

dit hjem helt perfekt.
Vi har stor erfaring på boligområdet og samarbejder med blandt andet Totalkredit for
at kunne give dig den løsning der passer til netop dig og dit hjem.

Hotne Andelskasse

. Krosvinget 4 * Horne . 6800 Varde . Telefon 87 99 39 50

