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HIP ORIENTERER

Genenlforsamlingen for Home ldrætspark er nært forcstående. Derfor vil jeg geme
opfordre alle borgere i Home Sogn til at overveje, om det ikke varen god ide at møde op
denne aften.

Hvorfor er det nu så vigtigt, tænker du måske? Er det ikke bare endnu en kedelig gene
nalforsamling i den uendelige række af lokale foreninger? Der har da lige været møde på

Kroen og i Brugsen og i Sogneforeningen og 100 andre steder!!!
Kan de mennesker da ikke barc selv sørge for at tingene fungerer? Hvorfor skaljeg nu
rodes ind idet?
Det skal du fordi, at det der gør, al Home Sogn har et væld af forskellige tilbud, som vi
alle nyder godt af, er det store antal forcninger, råd, lav og hvad de ellers kaldes, som
får det hele til at tungere.
lnde i "stor-byen" kan man bare betale sin skat og læne sig tilbage, der er altid nogen

som trger sig af tingene. Her ude på landet ser det anderledes ud, Vi må alle yde lidt.

0g jeg mener lidt. For hvis alle giver en hånd med, kræver det ikke en særlig stor ind-

sab af den enkelte.

Det handler bare 0m, at vi alle skalstøtte op om det lokale foreningsliv og bestyrelser.

Meld dig underfaneme, tilbyd din hjælp, selv en sølle lødag formiddag kan virkelig gøre

en fonskel, når der er "Arbejdsdag" i foreningen. Eller tag en tøm i en bestyrelse, vi

snakker om 5-8 møder om årct og lidt hjemmearbejde. Det er da til at overskue, ikke?

Vi ses ude iforeningslivet - håber jeg...

Søren Kristensen - Formand, HIP

marts 2010

HORNE IDRÆTSPARK . GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Home ldrætspark

Tirsdag den 23, marts kl. 19.30 I hallens mødelokale

OBS - ny dato
Med dagsorden ifølge vedtægteme. Alle er velkomne - kafien er gratis.
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HUSK SANGAFTEN

Søndag den 7. marts 2010 Kl. 19.00
iGymnastiksalen på Horne Skole

$ jrS

t"ttf
Med fonstander steffen Bendix Pedersen og hans lærerkollega Jacob Ømsbjerg fra
Ladelund Efterskole.

Enhe voksne inkl. kaffe/te med brød: 50 kr,

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

På gensyn
De anangerende forenlnger: Horne ldræteforening, Horne 4 H, Home Gymnastik.
forenlng, Menlghedsrådet, Famille & Fritid & Sogneforenlngen.

UDVIKLINGSRÅDET

'Genenalforsamling i Udviklingsrådet.den 11, marts i Hodde Tistrup Hallen
Frede Holm

SPEJDERNES GøDNINGSSALG . LøRDAG 27. I,IARTS 2(}{O

TF
iififfJderne

Mangler du gødning til haven?

Så kan det købes hos spejderne lørdag den 2713 2010,
hvorvl kører rundt i byen.

LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTEN$ BEKÆMBELSE
Tilforeninger m.fl. i Horne

Landsindsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår

Søndag den 11. aprilfra kl. 10.00

Foreninger og/eller enkeltpensoner opfordres som sædvanlig til at bakke op om indsam-

lingen.

Vi mødes kl. 9,30 tilorientering og en kop kaffe på Home Skole.

Tilmelding senest torsdag den 8. april på tlf. 75 26 00 31.

Bessie Aggeboe

@o
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_ åtr cyMNAsnKopvlsNtNG tHoRNE HAILEN Å /;u-o\"h"u* Lørdag den 20. marts 2010 kl. 18.30 -t.H*.S

Loppeme {a - 5-årige) Jette & Marinus Poulsen, Malene Gejl pe{ersen

Trine Jeppesen, Allls Jensen

Susanne Pedersen & Anita Aagaard

Camllla Søndergåd Hansen & Emma Gram

Jakob Vig Nielsen, Rikke Nielsen & Dorthe Bejder

??

Charlotte Stig og lda H. Knudsen

Trine Gram og Katrine Schmidt

Alle ledere fra Home på gulvet

Spændstlge mænd (Tistrup) Niels Kristian Nielsen

PowErtumbllng (Outrup GUB) Christian S. Hansen, Trcels Rønaa, Anette Medum

?? Efterskole

Voksne 40 kr., bøm 20 kr.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød, og der vil være ridt for bømene i

mødelokalet
pÅoensvl,t

HORNE GYMNASTIKFORENING

Forældre/Bam

De emå piger (bømeh.kl.*2. kl.)

Drenge (bømeh.kl.-3. kl.)

Gæstehold

Mellem piger (3.-4. kl.)

Store plger (5.- 7. kl.)

Gæstehold

Entre:

l^I lrsi
TØMREFI

Eletpanken ?4 r 684CI C}ksbøt
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Så er det igen tid til gymnastikopvisning i Horne Hailen .rgf-*
Lørdag den 20. marts 2010 er Home Hallen igen rammen om vores årtige bkålopvis-
ning med to en halv times forrygende gymnastikopvisning, som slutter gymnastiksåson
2009/10 af på fomemmeste vis; Der er gymnaster i alderen tra2 år og trett op til mere
end 70 år.

Seks af vore egne hold indleder aftenen og de ser frem til at forældre, bedsteforældre,
søskende 0g en masse andre familiemedlemmer kommer og bakker dem op. udover de
seks hold har vi haft gang i følgende hold: Damer, hener, funktionel træning og puls &
Power. Det er net fantastisk at vi igen i vinter har hafi så mange voksne i gang igymna-
stiksalen,

vi får traditionen tro besøg af de spændstige mænd, som træner i Tistrup. vi får også
besøg af 3 gæstehold, men i skrivende stund kan vi ikke ahløre dem aile, da vi iige
mangler det endelige tilsagn, men det er helt sikkert at Powertrumbling fra outrup igån
kommer forbi Home denne aften, for at vise deres kunnen.
Det bliver helt sikkert en forrygende aften.
Aftenen slutter selvfølgellg af med, at der kan købes kaffe med brød, og at der vil være
lidt for bømene i mødelokalet.

HGF/Lene Jensen

Horne - Gørdet med etsmil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-18

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144
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HORNE AFTENSKOLE

Afslutning og udstilling
af skolens aktiviteter 2009/10 afholdes

onsdag den 24. marts kl. 19.30 igymnastiksalen på skolen

Udstilllngen er åben fra 18.00 - 19.30
Derefter kaffe og underholdning/oplysning af vinterens hold

Entrå: 0 kr., kaffe: 50 kr.

Æbejdende/sælgende stande @
Vel mødt til en hyggelig afien - alle er velkommen.

Home aftenskole vlHenriette 31 95 42 69

#k MODESHOW *#lorsdcg den 18. morls kl. 19.00 *,
hos SØS i Ølgod

Tog din veninde eller din dqtler med og se den nye forårsmodel
En rigtig hyggeoflen for piger i olle oldre...

Bllleller købes dlrekle I butlkken efler "førsl lll mølle" prlnclppel.
Skynd dig derfor, hvis du vil vcere sikker på of komme med - der er et begrcenset
onlol plodser! Sldste frlst for køb er den 12. morls.

Pris: 50 kr. pr person inkl. et let lroklemenl.
Medlemmer of Fomilie og Fritid, Horne får 25 kr. i roboi (refunderes på selve
oftenen)' 

Fomilie og Fritid, Horne
Mono B. Petenson

tlotne ICro Gotle s e ls kab s/mø de loLule z
Hyggehg krostue og krohave.

W leverer også ryg{ ud af huset

W ses hilsen Kircten.&Kurt

På Horne Kro - er manlen øltid go'
nfr 75260019
E+nail: kirst
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GENERALFORSAMLING
I FAMILIE OG FRITID, HORNE

Torsdag den22. april 2010 kl. 19.901 skolekøkkenet, Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægteme:
1. Valg af didgent, stemmetællere og skriftfører.
2. Bestyrclsens beretning.
3, Forhandling af bestyrelsens beretning,
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttede regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag fna bestyrelsen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
8. Valg af revisor,
9. Aftenskolens regnskab.

Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalfonsamlingen bedes indsendt inden den 15.
apriltilformand Mona Bonde Petersson, Kærsangervej4l, 6800 varde (evt. på mail
monabondenielsen@hotmail.com)

Vælg de holdbare lssnlnger:

. Llmprodukter af høl lvalltet

I Totallsrnlnger

r Punkdlg leverlng

r Konkurrenccclygtlge prlser

r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Undervlsnlng I korreltt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 årr erfarlng

-,PKI = 
wwÅLw.ri3r,'#,
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HORNE ADVENTURE OG HORNE 4H

inviterer til hyggeaftener for alle fna 7. kl, og op til og med 18 år.

Fredage: 12. marts og .16. april fra kl. 16.30 - 21.00

Vi mødes iskolekøkkenet kl. 16.30, hvor vi sammen laver noget spændende, ng, krea-

tivt og lækkert mad, som vi nyder senere på aftenen,

Vi håber rigtig mange har lyst til at hygge, snakke og lave mad sammen med os.

Det koster 25 kr. pr. gang, som betales ved ankomst.
Tilmeldlng senest mandagen før hvert anangement til:

Home Adventure, Connl: 30709707
Home 4H, Jette: 2481 8463

Det er selvfølgelig muligt at melde sig til flere anangementer af gangen.

Vi glæder os til at høre fia jer!

I.ÆR AT SÆTTE SMARTE FRISURER
I BADE LANGT OG KORT HÅR

Med Lisbeth Stig, Saxofoni

Tilmelding skal ske tilAnne Mette (22991360) eller Trine Jeppesen (75260266) , geme i

dag , men senest 2 dage før anangementet.

Vi sætter lækkert, men nemt hår
Tonsdag den 18.03.2009 kl. 17.30 - ca. 21.00

Du skal selv medbringe, elastikker, hånpænder og pynt mm.

Prisen bliver ca. 50 kr. pr. aften.

4H PROGRAftI 2OI(l

7. marb...Sangåfun $ed'dtdrc forenirger.
1 2. malb...frlggoadten rcd keativ og lækker mad.

13. rnaft.-SyGMNG AF KIOIE fra 7. kl.

25. marb...l. besøg.

6. apdl...SylCILDfra4. kl. start 16.3&19.00
6. apdl...HOBBYlld-D2og 3 kl. shrt på SKOTEN 1e19
7. april...TRÆH0t"D fra 2 kl. og spircr fra 0 kl. 1S18

13. apdl...MADHO.-D br ø,VEDE 1&19
14. apdl...[TtADHOLD br BEGYNDERE 1-2 kl. 1&18 på skolen
16. apdl...frrcg0a,lor? med kreativ og bkker mad.

I STøT VORE Alll{Ol{CøRER - DE STøTTEROS



FIBERBREDBÅND

lr4llggtpgrger os, der arbejder med fiberbredbånd ved sydenergi "HV0RNÅR KoM-
MER DE'I'.
Ja det.er et godt spørgsmåI, som vi ikke lige kan svare på, men jeg har forhørt mig til,
hvad vi kan gøre.

Det er, at der bliver indsamlet underskrifter, det viljeg geme påtage mig her i 2010, så
sydenergi kan se, at der er et behov for bredbånd i Home sogn, men d'et kræver selv-
følgelig, at der bakkes op om det.
Jeg viilave en gadeliste, hvor I kan sætte jeres underskrift, og det kan ske ved, at I en-
ten kommer forbi mig, eller vi aftaler, at jeg kommer brbi jer. 

-

Facts ved fiberbredbånd: I får det, I betaler for. Bestillei man F.eks. 50/F0 MB intemet
forbindelse + digital rV og lelefoni, er der ingen tab, selv om I bruger det på samme tid
døgnet rundt. Man kan selvfø-lgelig frit vælge mellem de 3 produkter. Prisei og hvad der
er af muligheder pt. finder I på wwlv,svdeneroi.dk
vier 3 fibermontører, der^bor i Home sogn. vivilgeme være behjælpelige med at be
svare spørg$mål, give råd og vejledning. Montøreme er: Jørgen Lunl pedersen 

,
stavskær , tlf. 75260040, mobil arb.:25267442. Jørgen Mikkelsen, Malle, 1f. 61T99474:,
mobil arb.: 29361426. (Han og kæresten, har købt en ejendom i Malle, som de er igang
med at restaurere), og undertegnede,
Tag en snak med naboeme, venneme, osv,, om det ikke også er noget for dem.

viggo Dinesen, Fabriksvej 7, Tlf. 75200s03 Mobir arb. 25267401, v.k.dinesen@mail.dk

øSTER HERREDS SENIORKLUB -
Tirsdag den 23. marts kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus
Genenalfonsamling. Derefter vil Knud Ejner Jessen fortælle 0m "De ældres livskvalitet".

Tirsdag den 27. april: Tur til Hjortkær Maskinfabrik - mødeildspunkt kt. 13.30
Der køres i egne biler. lngrid Sand Simonsen vil fortælle og vise rundt. Husk tilmelding.

3.-4. juni: 2-dages turtil København
vi skal i Operaen med rundvisning og se en forestilling. Der er også besøg i cistememe
og på Christiania.

Tirsdag den {7. august: Tur til Samsø, rundtur på øen

Lørdag den 25. september- 2. oktober: S.dages turtil Rumænien
Tirsdag den ,l9. oktober kl. 18.30: Efterårsfest Home Kro m/splsnlng, sang og dans
Jens Thofiauge t11.7524 1152 Aage Jensen flf. Z526 0320
Erik Andensen tlf. 7524 6855 Søren Sørensen fit.7\Z4 4219
Helge Linding tlf. 7526 0180

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 9



TRÆNINGSSTART UNGDOM

HORNE IFfTISTRUP BOLDKLUB

U17 piger Træningsstart mandag den 12. aprit kt. 18.30-19.00 iTisfup
(årgang tggg+1994) Derefter.bænes hver mandag og onsdag kt. 18,30-19.30.

Lige uger i Horne.

Ul5 drenge
(årgang 1995-1996)

Ul5 piger
(årgang 1995-1996)

Ul3 drenge
(årgang 1997)

Ul3 piger
(årgang 1997)

Ul2 drenge
(årgang 1998)

Ut{.U2 piger

{årgang 1998.1999}

Ull drenge

{årgang 1999)

Ul0 drenge
(årgang 2000)

Træningsstart tirsdag den 2. marts kl. 17.30-19.00 i Home.

Derefter trænes hver tirsdag og torsdag kl. 17.30-19.00.

Lige uger iTisbup

Træningætart mandag den 22,.marts kl. I 7.30.1 8.30 i Tistrup.
Derefter trænes hver mandag og onsdag kl. 17.30-18.30.
Lige uger iTistrup.

Træningsstart tirsdag den 16. marts kl. 17.3&19.00 iTistrup.
Derefter trænes hver tirsdag og torsdag kl. 17.30-19.00,

Lige uger i Horne.

Træningsstart mandag den 22. marts kl. 17.30.18.30 iTishup.
Derefter trænes hver mandag og onsdag kl. 17,30-18.30.
Lige uger iTistrup,

Træningsstart mandag den 15. marts kl. il,l$1g.30 iTisFup.
Derefter hænes hver mandag og onsdag kl. 17.15-18,30.
Lige uger i Home.

Træningsstart mandag den 22. marts kl, i7.l0.iS.g0 iTistup.
Derefier trænes hver mandag og onsdag kl. 17.3&19.30, '.'

Lige uger iTishup.

Træningsstart tirsdag den 6. april kl. 17.00.{8.30 i Horne.
Derefter kænes hver tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30.
Lige uger i Home.

Træningsstart tirsdag den 6. apdl kl. 17.15-18.30 iTistrup.
Derefier hænes hver tinsdag og torsdag kl. 17.15-18,30.

Lige uger iTistrup.

Træningsstart for øvdge hold annonceres senere,

Ungdomsudvalget

VINTER5FMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14
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HÅNoeoLD I HoRNE HALLEN

Sm@d€n7.mafu i

Kt 13.15 Ul4BenseA Hfi-Bu$rgGF
lq 11.00 Sede lDarpr HTI{-Cø{S, ølgod

Sstdagtkr2&mafi
Kl. 11.50 Ul6 Plgo A Tean lbdl/, Øgod -Vado HK
K[ te50 U18 &BngeAA Team trlordf/, @d-Vado HK
Kl. 14.00 Sede 1 Darner l'fiH -Vsien HK

HTH HANDBOLD

roÆw
vi vil geme sige tak for opbakningen ved strømpesalg, juletræsindsamling og servering.
Det er meget vigtigt for os med nogle ekstra indtægter, så vi er rigtig glade for at I bakker
os op. Der vil blive samlet juletræer.ind igen næste år,

Med venlig hilsen - Håndboldudvatget i HTH

sPoRTsucE w
Sportsugeudvalget er på nbanen" 

igen med et nyt program, som vi glæder os til at viie
jer.

Ta'en du kender eller som trænger til at feste under armen og kom til bal lørdag i uge
23, hvor "California" spiller hele aftenen. Et super godt danseband :0) Husk at sætte
X i kalenderen nu.

BAGE KAGE KONKURRENCE
Bag en kage og vi vil smage, mums - kagen bliver bedømt på smag og udseende. Alle
kan deltage, både bøm og voksne. Tilmelding kan ske på mail: anita.t@live.dt eller sms
42 19 47 21.

Sportsugeudvalget

Nøne'All6 t - 6870 ølgod -TtL 75 24 &33

STøT VORE ANilOilCøRER. OE S|øTTER OS 11



,ff':i:ff :: hos oKstøtr**,,,Pm w
På tanken ved Brugsen kan man tage en folder med fortrykt sponso=mummer og med
dette bestille et tankkort. Hvis man bestiller et kort på intemettet, så skal man h-uske at
udf,lde et lille felt med dette sponsomummer.
Nummeret er 558870
Med et tankkort fra 0K, bestilt med sponsornummeret, vil du, uanset hvor du tan.
ker' være med til at støfte ldrætten i HIF' 

Home rdræbforening

FODBOLDSKOLE 2()1(l H@w

Ungdomsudvalget TB/H I F

,velkommen til en spændende fodbolduge i uge 26 anangeret af Tistrup Boldklub og
Hgme idrætsforening i samarbejde med DGl. Fodboldskolen finder sted på Tistrup Stai
dion, 99 er en spændende, udfordrende, læredg, anderledes og sjov uge med fodbold.

,Alle som har lyst kan deltage, både øvedeog ikke øvede.

Prisen for at deltage er 595 kr. pr. delhger. Udover en masse sjov fodbold får hver del-
tager en spilleføie, et par shorh, e! Far fodboldstrømper, en fodbold og en drikkedunk
samt frugt og saftevand hver dag.

Fodboldskolen er for alle fra 0.-7. kl., og der deles information ud i skoleme. Tilmelding
samt yderligere information på www.dgi.dlt/svdvesUfodbold

Tilmeldingsfrisfi 30. maj 2010

STOT VORE ANilOilCøRER - DE STøTTER OS
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* Om- og tilbygning
å Tagarbeidc
.1. Lofte og gulve

Tlf. 2878 3432



HORNELUNDS VENNER

Afholder ordinær generalforsamling

på Hornelund Plejecenter onsdag den 7. april kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægteme.

Homelunds Venner

SANGAFTEN PÅ HORNELUND

{0. marts - og vi slutter onsdag den J4. apill.

Vi byder på kaffe med brød å 15 kr.
Traditionen tro kommer der mange og alle er velkomne.

Homelunds Venner

HORNE PENSIONISTFORENING 2OO9'201 {}

08.03.2010 Anni Nielsen - fortæller og viser bilteder fra Peru
15.03.2010 Bekendtgøres senere
22.ffi,2A10 Afslutning på vinteren

Mandag

Mandag

Mandag

GENERALFORSAMLING I HORNE PENSIONISTFORENING

Ved genenalforcamlingen i Home Pensionistforening ønskede formanden Johanne Han-
æn samt bestyrelsesmedlemmeme Anna Schmidt og Hans Peder Madsen ikke at modta-
ge genvalg.

Nyvalg blev Kirsten Jeppesen, Kirsten Ås og Ellen Damsgård.

Tistrup OPffI( o€
ettg

då
s
aAEo

B
cr,Å

Lundagervei lt4. Horne .5800 Varde
Tlf. 75 26 02 15 " Mob.: 23 84 98 2t

G. B. Lange
Optiker & kontaktlinseoptiker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Tt.75291287
Åbningstider: man,, tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: lukket
fredag: 9,30 - 17.00
lørdag: lukket

STøT VORE AIiII{OilCøRER. OE STøTTER OS 13



FUSION I HORNE BRUGSFORENING

Home Brugsforening indgik fusion med Nr. Nebel Brugsforening ved den ekstraordinære
generalfonsamling på Home Kro den 8. februar 2010.
151 ud af 158 medlemmer stemte ja til fusionen. Godt for Dagli'Brugsen og den afgåede
bestyrelse i Home Brugsfprening, at det blev et så klart JA til fonlaget. Home borgeme
vilfortsat have en Dagli'Brugs i byen.

Det betyder, at uddeler i Super Brugsen Nr. Nebel, Knud Dalgaard stmks har overtaget
det overordnede ansvar for Dagli' Brugsen Home også. lnden længe vil han slå stillin-
gen op som filialuddeler i Home, idet Jimmi Pedensei kun er udlånt ira Nr. Nebel midler-
tidigt.

Vi (medlemmer af Home Brugsforening) er nu således fuldgyldige medlemmer i Nr.
Nebel Brugsforening og kan derfor også deltage og stemme ved foreningens generalfor-
samling

torsdag d.25. marts kl. 19.30 i aulaen på Nøne Nebel skole.

vi opfordrer til, at medlemmeme fna Home denne aften vil tage turen til Nr. Nebel for

9gså at vise vores "nye" forening interesse. Adgangskort kan afrrentes i Dagli'Brugsen
fra den 9. marts.

Fra den afgåede forening er to valgt til at deltage.i bestyrelsesmødeme i Nr, Nebel
Brugsforening de næste 2-3 år til vi evt, får et medlem stemt ind i foreningen fra Home.
Vi vil derved sikre os at Homes stemme bliver hørt, ligeledes vil bestyrelsen i Nr. Nebel
også følge udviklingen herude.

Nr. Nebel Brugsforening kan den 1. maj 2010 holde z5 åns jubilæum. Det skal fejres!
Følg med i dagspressen, når datoen nærmer sis. Der bliver aftroldt jubiræumsfest:

Lørdag den 1. mal kl. 18.00 for medlemmer, ansatte og bestyrelse i Nr. Nebel
ldrætscenter. (Se annonce andet steds i bladet)

Billet 75 kr. kan købes i Dagli' Brugsen Home og super Brugsen Nr. Nebel fra den 2.
marts.

Endnu en opfordring til at Home medlemmeme deltager ved festen i Nr. Nebel. Hvis der
er tilslutning vil vi bestille bus. Der kommer opslag i Brugsen ved billetsalgs-start.

Britta Guldager/ 27183808 og Linda Møiler/ 29630380.

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

, 75 års tufiifeunsfest
i grfr 9rl'e6ef ldretscenter

t r{og [en 1. maj 2010 RI LS.OO

fulenu sømt un[erfrotdning med
gede finn st, Funry Eoy

sant$1 4,Ø2,
(Dørene å6nes fr,[, n.Oa.

rBittet frgn futfies i 1rugsenfra Z.mar*.

Arfr. Ne 6 e t cBrug sforening
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PROGRAM 2O1O - HORNE HAVEKREDS

Lørdag den l. mal k!.9.00.12.00
Fællesanangement for samdige kredse i Vestjylland Afl eling.
Plantemarked I og omkrlng Pagoden på torvet I Ølgod. 

-

På utallige opfordringer genoptager vi plantemarkedetl øtgø.
På plantemarkedet vil der være gl rtort udvalg af planter til haven. Alle medlemmer og
ikke-medlemmer er velkommen.til at sælge,og købe planter. så kom og gør en goå
handel. Husk det skal være sunde planter og fiilor skadedyr.
peq kan købes kaffe og brød. Du kan mødeåndrc mennes-ker, der har samme interesse
for haver som dig selv og samtidig få gode råd og tips.
Yderligere information: Lisbeth Broholm, tll 7529 8700 el. mail. tisbethbroholm@mail.dk

Tlrsdag den 6. Jull kl. 19.00
Aftentur tll Roeenhaven I Tlareborg - afgang fra kirken i Home - entre 20 kr. Med-
bdng selv kafie og kage

Lørdag den 3,l. Jull kt. 13.30
Eftermiddagstur til Enemæ*ets Hostahave - afgang fta ki*en i Home - entre 20 kr.
fi,ledbdng selv kaffe og kage

Lørdag den 28. august 2010 kl. 6.00 - ca. 1g.00
Fællesanangement for samilige kredse i Vesgylland Afdeling.
Bustur tll plantemarked I Hamburg.
Vi gentager succesen fa 2008 med en ldags tur tir prantemarked i Frericmuseum an
Kiekeberg v. Hamburg.
Her.er stort udvalg af ma!g! fonskellige planter, også planter, man ikke finder andre
$eder,-samt meget andet. så det er enlpændende iur tdr ennvår punt r[t .
Der opfordres til at købe prantekasser til opbevaring x prantei unåer ånsporten, sal*
{e.s 

at yi har mulighed for at stable kasseme - t<aritesiittes rroJ inuo llnl7s13 4619.
Pris pr kasse: 25 kr. ''r-! ' rrr'

På museet kan købes forskellige madvarer eller man kan nyde sin medbragte mad.
Afgang kl' 6.00 fra Konskroen v. sheil tanken, hjemkomst ki, ca. 1g.00 

- -"-
kis pr. deltager 275kr, prisen dækker bus, entre til plantemarkeo såmt rane og 1 rund_
:Vt|e qa u.dturen og kaffe og kage på hjemturen.
Bindende tilmelding senest 1. auguit eo,io til Knud Andersen, flf. zs13 4g7g.
Turen gennemføres ved min.40 og maks. 53 deltagere.
Der gøres ikke holdt ved grænsen.

Lørdag den 25. september kt. 10.00 - i4.00
Fællesanangementfor samflige kædse i Vesgylland Afdeling
Plantemarked irambours 

lly.'grggp_*eti,ei z!,6800 varde, ved Karrsgårde sø.
Traditionen ho aftrotder Vesgylland Afdeting ederåisplante;;"il d.;;iÅt brorg i
september.
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På plantemarftedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter til haven, samt an-
dre haverelaterede ting. Kom og gør en god handel og få en snak med andre planteinte-

resserede, eller gå en tur i det 30.000 m2 store parkanlæg. Tambours Have har også
plantesalg. Madkurven kan medbdnges. Der er også mulighed for at købe kaffe, kage, øl
og vand i kiosken,

Alle er velkommen til at sælge planter. Husk, det skal være sunde planter og fri for ska-
dedyr.

Alle medlemmer og ikkamedlemmer er velkommen til at møde op for at købe planter,

eller har du bare lyst til at kigge, er det også i orden.

Fd entrå til plantemarked og parkanlægget.

Yderligere information: Lisbeth Broholm, tlf. 7529 8700 eller mail

Lisbethbroholm@mail.dk eller Knud Andensen, tlf. 7513 4873

Torcdag den 14. oktober kl. 19.30

Ølgod Kulturhus, Vestergade 5, 6870 Ølgod

Fællesanangement for samtlige kredse i Vestjylland Afdeling.

Emne: Den frodigo Have- Når roser og stauder blomstrer om kap.
Lysbitledforedrag ved Marie-Loulse Veber Paustian.
Marie-Louise er i[ke vild med at luge ukrudt; derfor tiltaler den engelske havestil hende

meget. Her vokser roser og stauder side om side og ind imellem hinanden. Her er ingen

bar jord; til gengæld er det ftodigt og overdådigt blomstrende.

I sommeren 2008 har hun besøgt haveentusiaster egne oaser rundt om i landet. Derer
mange vidunderlige bede med kombinationer af roser og stauder, og disse vil hun forsø-
ge at give videre rned sit foredrag, så den inspination, hun har fået, kommer mange flere
til gode. Hun har primært fokus på sommerens bede, men hun kommer også med ek-
sempler på, hvordan man opnår blomstring hele årct ligesom hun kort vil komme ind på

anlæg , pasning og vedligeholdelse af Den frodige have,
Forednaget henvender sig til såvel ikkehavekyndige som til entusiaster,
Mari+louise Veber Paustian har udgivet bogen Den fnodige have - når roser og stauder
blomstrer om kap.

Se anmeldelsen af bogen og artiklen om Marie-Louises egen have i medlemsbladet
Haven maj 2009.

Tilmelding senest den ll.oktober til Lisbeth Broholm, t|f.7529 8700, mail
Lisbethbroholm@mail.dk eller Knud Andersen, tlf, 7513 4873

27. november kl. 1400
Juledemonstratlon I Hornehallens mødelokale
Kate Jepsen viser sine forslag til årets dekonationer og pynt til advent og jul.

Kate bruger mest de materialer, der kan findes i haven og naturen.
Leo Aamann kommenterer demonstrationen og stiller spørgsmål til Kate.
Stort lotted med masser af dekorationer som gevinster.
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HORNE SOGNEFORENING - JANUAR 2(}1(}
Årsberetning for 2009

Cykelsfl; Home - Tistrup blev indviet i maj måned, hvor lunden mellem Home og Tistrup
blev navngivet "Æblelunden". En dejlig dag hvor Preben Olesen fna Varde Kommune
sammen med nogle bøm klippede snoren. Bertel Strebøl har lavet en sten, som bliver
satop senere. Cykelsti Home - A 11 (hovedvejen) igangsættes i 2010.

Vikingelunden: Først en STOR TAK til Palle Palleæn for det storc arbejde han lægger i

Vikingelunden. Reetablering af læhegn og flytning af Vikingestenen. Byggeansøgning
om godkendelse af bålhytte og legeplads ligger hos kommunen på nuværende tids-
punkt. Toiletbygning samt sti til kørcstole bliver der søgt om, når det andet er godkendt.

Bålpladsen er flyttet til vest for søen, hvor vi har lagt muld fna cykelstien i en vold for at
give mere læ fta vest. Vikingestien skal gåes efter i 2010 med trappe op til cykelstien
ved Jes Østergård og eftensyn af pæle. Husk det er vigtigt, at vi kun går, hvor Vikin-
gestien er afmærket. Hunde må ikke medtages på Vikingestien.

Sankt Hans aften i Vikingelunden var en god aften med ca. 160 deltagere og båltale ved

Søren Dahl.

Krosvinget 6: Vedr. etablering af lys på Krosvinget 6 bliver det udført vederlagsfrit af

ff[*3g 
i,luSust 

var igen en god dag, hvor Niels Ø. Madsen bidrog med 41.400 k. fra
genbrugssalg.

iulebeiysniig: Opsætning og nedtagning af julebelysning går som smurt med fast
frivilligt rnandskab - en stor tak for det og også tak til Home Kro for gløgg og æbleskiver
samt tak til Stig Lansen for sponsorering af juletræer.

Juleoptog søndag den 20. december med Varde Garden gik godt, og.ca. 120 bøm fik
slikpoier, og gardån fik pølser og varm kakao. Pris 8.100 kr,.

Snerydnlng 2009 går fint med hjælp af Poul og Søren Henrik, men måske skal vi lade

det oiergå til en entreprenør.

Pasnlng af grønne områder: en stor tak til de fiivillige hjælpere, og vi håber, at vi kan

få lavet mere frivilligt arbejde i 2010 f. eks græsklipning - pasning af torveområdet -
beklædning af bålhytte - færdiggørelse af vold ved søen m.m

Sognehytten: Vi har afrneldt el i Sognehytten, det kostede 800 kr. pr. år for 4 Kwt.

Medlemmer af Home Sogneforenlng: Antal medlemmer pr. 31.12.09 er 430 personer

- 45,8 o/o af Homes husstande.

Borgermøde på Home Kro i november samlede 130 deltager, og der blev nedsat en

arbejdsgruppe, som har kaldt sig Vision Home. Den hører vifna senere.

Fondert til fonkønnelse af Horne Sogn gav et aftast på 36.081,69 kr.

Pengene gik til Home Jagtforening med 1.000 kr., Spejdeme med 1.000 kr., revisor med

2.500 kr, og til afdrag på lån iVikingelunden 31.719,37 kr.

På bes$rclsens vegne: Kjeld Petersen

-P
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Konstituering:

Formand:

Næstformand:

Kasserer

Sekreteer:

Medlemmer:

Kjeld Petersen

Jens Karlsen

Lise Jeppesen
Else Jochumsen
Gert Pedercen
Ulla Linding
Aksel Hansen

stundsiqolskole@mail.dk
karlsens@mail.dk
liseoqvallel @tls.call.dk
iochumsen@os.dk

ulla.lindino@llve.dk
aksel.hansen@odvat.dk

Home sogneforening

FONDEN TtL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN 
_s

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde - (6
senesttorsdag den 1. april.

Formand:KjeldPetensen,Ølgodvej16,Stundsig,6800Varde-ffi

PRÆMIEWHIST I HORNE}IALLEN

Marb 8. og 22.

mrcffi
PRIMODANMARI(AÆ

, DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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HORNE 2(l1(} - NYT FRA VISION HORNE

Sogneforenings generalforsamling fandt sted den 8, februar 2010. Her fremlagde Vision

Home det produkt, som vi har arbejdet med siden Borgermødet i november 2009, Tiden

har været knap, da vi ved siden af også har deltaget i en masse rclevante møder. Vi har
godt gang i flere projekter og fik lavet et udkast til en målsætning for Home. Hvbrt år i

november holder vi en slags generalfonsamling, hvor vi laver status over de projekter, vi

har gang i. Her skal der også laves en plan for nye tiltag for det kommende år.

Sogneforeningen godkendte vores arbejde og Vision Home fik grønt lys til at fortsæfre. ,.

Vision Home arbejder videre med følgende i 2010.
- at projekter og målsætning forenes.
- At være rugekasse for ideer fra Horne Borgeme. (multibane osv.)
- Arbejder videre med de ideer, der blev fremlagt på mødet.(velkomstpakke, cy-

. kelsti, hjemmeside og synliggørelse via skiltning - bømehaven 0,2 km.)

Til de som ikke var med til Sogneforeningsmødet, så beskrives her lidt af det fremlagte

den aften.

Nærhed
Målsætning: Tilflytterc skal opleve sbrkere tilknytning tilområdet på kortere tid.
Projekt Velkomstpakken
Formålet er at skabe netværk, samhørighed samt hjælpe til information om sognets
tilbud. Defte skal se via en blomsterkurv med informationsmateriale fra erhvervsdriven-
de, foreninger mm. Dertil kommer et kuponsystem på gaver man som tilllytter kan hente
inden for det første år hos de pågældende givere. Eksempelvis hente gratis pluk selv
jodbær hos Kurt Simonsen.
Tovholder: Annemefte Jensen

lnfrastruktur
Målsætning; man skal uden motoriseret køretøj kunne bevæge sig sikkert rundt i Home
og opland.

Man skal uden eget køretøj hensigtsmæssigt kunne komme til og fta Home.
Projekt Der arbejdes på en cykelsti fna start Ølgodvej til Bjenemose og måske med
tiden helt til Ølgod. Også for at gøre Home mere attraktiv som bosætningssted.
Tovholdere: Søren Dahl og Stig Leerbæk.

Kommunikation
Målsætning: Den inteme kommunikation skal indreftes således, at borgeme hurtigt og
bekvemt kan søge de nødvendige oplysninger, der er en forudsætning for deltagelse i
byens øvrige liv.
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Projekf Øge brugen af hjemmesiden. Udvælgelse af borgerjoumalister fra hver forening,
mulighed for undervisning i brugen af lT. Storken er kommet i gang, Desuden skabe en
mere dynamisk sammenhæng mellem HomePosten og hjemmesiden. Byde tilffyftere
velkommen på siden og friste evt, tilflyttere. Der kunne også være en engelsk vision.
Tovholder: Dennis Pedensen.

Synliggøretse
Målsætning: Home skal være almindelig kendt som attraktiv familie og tilflytningsområde
iVarde og tilstødende kommuner. Kendskab til Home som tilflytningsmulighed fra fleme
dele af landet skal gøres mere tilgængelig.
Projekt synliggørelse ved hjælp af modeme kommunikationsmidler som hjemmesiden.
Lave folder som skal ligge tilgængelig ved ejendomsmæglere. Bedre skiltning i byen så
man kan se, at vi har bømehave, skole, vikingelund mm blot ved at køre igennem vores
by.

Borger-ideår
I den tid vi har eksisteret som styregruppe har vi fået følgende henvendelser med gode

ideår. Vi fungerer som støttepemoner til disse projekter.

Multibane, fællesspisning, træningsmuligheder i naturen, jord til kælkebakken, flere

borde og bænke iVikingelunden

Næste fælles møde for Vision Home er den 25. februar 2010.

Sidder du med en god idå, som er svær at løfte alene - så kontakt os og vi løfter den

sammen.

Jeanette Simonsen, Thorstrupvej 146, e-mail, is76@livq.dk er blevet presseansvar-

lig/kontaktpenson i Styregruppen, Det vil sige, at alle henvendelser ffa borgeme geme

skal gå via hende' 
Mange vinterhirserfra Vision Home

CAFETERI
Horne

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

ldræts Park
.:

v/tjsbe* $ig. Øgedvei 33' l-lome. 6800Vorde
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Itledenslående feftsf sftrevet af Bente Jaftoåsen efklippet" fn JV Varde fredag den
29.januar 2010

HORNE SKAL STÅ SAMMEN OM MULTIBANE

VlSlON: Arbejdsgruppe barsler med flere ideer til, hvordan Home Sogn kan udvlkle
sig og få flere beboere. Tilflyttere skal bydes velkommen.

Byggeriaf en multibane, velkomstpakke tiltilflyttere, mere synlighed via skilte og hjemme-
side, fællesspisning.'
Det er bare nogle af de ideer, som en arbejdsgruppe har barslet med for Home Sogns
fremtid - en temtid, som geme skulle byde på flere borgere og støne fællesskabsfølelse.

ldeeme blev præsenteret på generalforsamlingen i Home Sogneforening, og de blev godt

modtaget.

Det eåigtigt, at ideeme bliver bredt ud, at vifår varmet op under borgeme, så alle bliver
intercsseret i et eller flere projekter. Succesen står og falder med, at borgene føler et
ejerskab lil projekteme, sagde Anette Plauborg Schmidt.

Netop udbredelsen af ideeme er næste opgave for arbejdsgruppen, som samtidig arbej-

dervidere med at realisere projekteme.

Vi skal have et projekt, somvi-kan være fælles om, og som ertilgavn for borgeme. Vi har

valgt en multibane, fordi den opfylder formålet og samtidig er et overskueligt projekt rent

økonomislr, sagde Stig Larsen og oplyste, at en multibane koster måske op mod 400.000

kr,, at den er et socialt mødested for bøm og unge, appellerer til alle aldersgrupper og
giver mulighed for frivillig arbejdskraft i både projektfase og etableringsfase.

Jeanette Simonsen og Judith Pedersen er langt med en velkomstpakke til tilflyttere - en
pakke, som alle forcningerer involveret i.

Vi teanker os en kurv, og foreningeme bestemmer selv, hvilke gaver og hvilket materiale,
de vil have med, sagde de.
Dennis Friis fortah om flere henvisningsskilte.
Når folk køær igennem byen, skal de sige: Er der virkelig alt det i byen?

VISI0NER: En arbejdsgruppe blev nedsat i november og har banlet med visioner og et
idåkatalog. Visionen er at have 200 elever i Home Skole i 2020. Det skal blandt andet ske
ved at få flere familier i etableringsfasen.
LOIGLRÅD: Der er tanker om at oprette et lokalråd - et dynamisk råd. Det skal være
rugekasse for alle gode ideer og delegere opgaver ud, Søren Dahl.
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FRA TANKE TIL VIRKELIGHED

Mål: At skabe muligheden for mere aktlvltet I naturen for Hornes borgere

Jeg har længe gået og puslet med en tanke om at skabe mulighed for mere aktivitet i
naturen for Homes borgere og blev meget inspireret af Home vision 2020's målsåtnin-
gerfortiltag i vores by, som blev fremlagt på Sogneforeningens genenalforsamling. Dette
har medvirket til, at jeg har søsat et projekt med overstående må|.
vi har mange gode etablerede træningsmuligheder i Home pt., men jeg mener, at vi skal
tænke bredere 0g sørge for at få inddraget de smukke omgivelser, vi nu en gang har i

Home, ind ifremtidige projekter.

Hvorfor skal vl nu også det?
r Vi ved det jo godt. Vi skal spise sundere, bevæge os mere og have mere frisk

luft. utallige kampagner har slået budskabet fast med syvtommersøm, men al-
ligevel er der stadig en gruppe af borgere, for hvem dagens motion er bevæ-
gelsen fra hoveddøren ud til carporten. og vi er mange, der geme vil gøre no-
get ved det, men mange gode og mindre gode forklaringer fnaholder os fna at
komme igang,

. Vi bor i en KMM- kommune

. Varde kommune er blevet en breddeidrætskommune.

. Det skal være i nærmiljøet, nemt, ligetil og sjovt for folk at dyrke moti-
onlbevæge sig.( fx kan det være svært for bømefamilier at få tid til at dyrke mo-
tion, nogle har behov for at kunne motionere på andre tidspunKer og ikke nød-
vendigvis i foreningsregi.,. )o Viskaltaenke motion mere bredt og fantasifuldt.

r Det vil værc en mulighed for at skabe nogle nye rammerfor byens borgere, bå-

stor interesse og engagement hos de foreningsløse.
r lnddrage de nye ønsker/trends, der i øjeblikket er og kommer fremover, i for-

hold til det at bevæge sig/motionere. Tilrettelagt på en måde, så vi tirgodeser
såvel den borger, der ønsker at motionere for velværens skyld, som den bor-
ger, for hvem styrke, kondition og konkunence vægter meget. Det vil kunne gø-
res individuel eller holdbaserct.

o Det er et projekt, hvor jeg ser, der kan være mange interessenter, det er et
ovenskueligt projekt både tidsmæssigt samt økonomisk og så er det i tråd rned
Home Vision 2020's målsætninger:

A. Home skalftemstå som en landsby i harmoni med naturen.
B. Homes brede og aktive organisationsliv skal fastholdes og understøt-

tes
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.. 0g sidst men ikke mindst kan vi blive lidt foregangsmænd her i kommunen på

dette punkt, og vi har et fælles mål at stå sammen om at nå.

Med disse punkter som udgangspunkt inviterede jeg Sogneforeningen, Gymnastikfor-

eningen, ldrætsforeningen, Spejderne, Home Adventure, Skolen, Home Vision 2020 og

andre mulige interessenter til en orienteringsaften den 21-2 for at finde ud af, om der er

intemsse og mutighed for at opstarte sådan et projekt.

Der var en god fremmøde og de fleste af de inviterede foreninger var repræsenterct. Der

var fuld opbakning til at starte projektet, så i skrivende stund er vi nogle personer, der er

i gang med at udarbejde tegninger og økonomisk oversigt over proiektet, så vi kan få

indhentet de nødvendige tilladelser fra kommunen samt påbegynde ansøgninger af
fondsmidler.
Nå det mere formelle er faldet på plads, kan der udarbejdes en handlingsplan for det

videre forløb.

Jeg håber, at rigtig mange af Homes borgere store som små, unge som ældre har lyst

til på en eller anden måde at være en del af dette projekt.

Udgangspunktet for aktiviteteme bliver Vikingelunden, men hele Home sogn vil blive

inddraget på forskellige planer

Vi kommer rundt og spørger byens borgere om hjælp til konkrete opgaver, men jeg hå-

ber, at mange får lyst til at melde ind med noget assistance.

Har du spøgsmå|, ideer eller lyst til at hjælpe kan jeg kontaktes på tlf. 7526 0450 efter
kt. 18,

Der vil løbende blive orientering om projektet' 
Hirsen Anette prauborg schmidt

HORNE UDENFOR BYRÅDET

Selv om det nu efterhånden er et s$kke tid siden der var kornmunalvalg, så er det aldrig
for sent at takke for de forholdsvis mange stemmer, jeg som fønstegangs opstillet fik ved
valget. 120 stemmer i alt blev det til, tak tiljer alle.
Det nakte jo ikke til en plads i det nye byråd, det samme var tilbldet for Homes anden
kandidat, der dog fik en del flere stemmer end undertegnede.
Positivt var det dog for Lokallisten, at posten som udvalgsformand for et af de vigtigste
områder, nemlig skoleområdet, blev tildelt Karl Haahr, må så bare håbe på at han ikke
bliver tromlet ned af det flertal som Venstre jo stadig sidder på.

Det har været både spændende og interessant at være med i en sådan valgkamp, her
kom man virkelig om bag kulisseme og fik oplevet hvad politik også er, og hvordan det
rcelt foregår!

Det interessante bestod bl.a. i de kommentarer man skulle lægge ører til, eksempelvis

blev jeg flere gange konfronteret med defte spørgsmål: 'om ikke det var dumt, det jeg

gjorde ved al sf/le op, det kunne io være, at vi så slef ikke fik nagen valgt fra Home'!
Fortsættes """'
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Efter valget kom så selvsagt følgende kommentar:
'der kan du bare se"... underfonstået at jeg skulle være skyld i at Venstres kandidat ikke
opnåede valgl Mener man virkelig, at når Venstre opstiller en kandidat i Home, ja så er
det lig med at alle bare blindt stemmer på denne? Svaret på dette spørgsmål må ligge i

de stemmer, som jeg opnåede i Home.
. Undensøgelser har vist, at hvis man i de $ndt befolkede områder skal have en chance
for at blive valgt, uanset politisk ståsted, så kræver det først og fremmest at den opstille-
de er kendt i lokalsamfundet og endvidere har engageret sig på flerc planer.

Som $tig Leerbeck selv skrev i fonige Homeposten, så havde han jo ikke gjort sig syn-
derligt.bemærket, Med al respekt for Stig Leerbeck's slutspurt, så raKe det ikke.
Hvem der skal have skylden for at Home ikke er repræsenteret i denne byrådsperiode,
viljeg lade læseme selv afgøre.
Noget andet interessant og for mig, meget mere alvorligt oplevede jeg i starten af valg-
kampen. Venstre i Home havde indbudt til et såkaldt opstartsmøde for valgkampen. Til
dette møde havde man inviteret tre personer til at komme med indlæg omkring Homes
fremtid. En af disæ tre var undertegnede, som på dette tidspunkt var formand for Home
ldræbpark, det var i denne egenskab jeg var inviteret.
Kort før mødet blev jeg kontaktet med beskeden om, at jeg ikke var ønsket til dette mø-
del Begrundelsen var at jeg var opstillet på Lokallisten.
Dette var der umiddelbart ikke noget at sige til, da det jo var et politisk møde som Ven-
stre havde anangerct, eller var det?

Temaet for defte møde var Homes Udvikling. Efterfølgende stod der at læse i avisen:
Cital:'Heft konkret resufterede mødet i, at der skalnedsæffes et tokalråd bestående af
lldsjde, dervil lave en målsætning for sagnet. Det blev qså besluttet, at sqneforenin-
gen indkdder foreninger og virksamheder til et stormøde am lokahilet." citat slut.
Til at diskutere Homes udvikling, nedsættelse af lokalråd, samt udarbejdelse afen mål-
sætning forsognet, ønskede man altså ikke min medvirken.
Det er beskæmmende, at man i Venstre ikke ønsker at folk, der bekender sig til andre
partierend deres, skal kunne deltage i møderomkring Homes udvikling.
Man kan frygte for det frivillige engagement i lokalsamfundet, hvis der rundt omkring i
foreningeme ligger skjulte dagsordener for hvorledes og hvordan udviklingen skal for-
mes.

Er sogneforeningen en politisk styret forening?
På forhånd viste jeg naturligvis godt, at det ville være meget svært at blive valgt i et
område, der er domineret af Venstre. Det har dog ikke afskrækket mig fr:a at gøre iorsø-
get igen næste gang. Tiden indtil da viljeg bruge på at gøre min indflydetse gætdende
hvor det er muligt, 9g holde øje med at alle de fantastiske tiltag bliver ført ud i livet, tiltag
som Venstre, der jo har flertallet lovede under valgkampen.

Kurt Burkarl
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HORNE SOGNS
LOKALHISTORISKE ARKIV

Åbningstider: 1. og 3. tlrsdag i hver måned fra kl. 14 - 17,

dog holder vi ferielukket ijuli

' Horne Sognearkiv har nu til huse på Hornelund Plejecenters 1. sal,
hvor alle ervelkommen

Home Sognearkiv har siden 1973 indsamlet og modtaget mange billeder, foreningsblade,
protokoller, bøgel erindringer, avisudklip, effekter, og meget andet som er registreret i

vores arkiv.

Men vi har også en del, som ikke har kunnet registreres på grund af manglende navne
eller manglende oplysning om, hvad det handler om.

Lad os komme med et eksempel. Der bliver indleveret et par bæreposer eller måske kas-
ser med gamle arkivalier, som handler om en svunden tid i et menneskes forløb eller fra
en foreningsperiode, som man geme vil gemme for eftertiden. Det er jo alt sammen en
god tanke, men hvis ikke a*ivet har de nødvendige oplysninger om "giveren" - i dette
tilfælde skal vi ha' præcise oplysninger om hvert enkelt stykke paph - hvis ikke, har det
ingen værdi. Det ligger nemlig sådan, at for at kunne gi' mening, skal vi vide alt dette for
at kunne rEistrere det elektronisk i et intemet-program som heder Arkibas 4 Dette pro-
gram har også en hjemmeside, som er baseret på, at alle kan søge oplysninger her.

Dette kan være med interesse for, hvad der er sket i Home Sogn, men også være nyttig
for mennesker, der er ved at lave en slægtsbog, og hvis forfædre har boet her i sognet.

Man er altid velkommen til at komme her på arkivet med en indlevering, men brug lige en

% time eller den tid det tager sammen med os, for at redegøre for navne, navne på hvem

der evt. er på billedeme mm.
Home Sognearkiv

EFTERLYSNING

Ved gennemgang af de mange videobånd (ca. 50) der ligger i arkivet, så mangler der
desvæne 3 stk.

Båndende har numrene 30 (Sommer i Tyrol), 43 (Revy 2003) og 44 (Revy 2004, DVD)
Hvis du skulle have dem liggende så send lige en mall til kurt@,burkarl.dk eller
ring 75 26 04 69
Når de manglende bånd er tilvejebragt, så vil der på Homes hjemmeside blive lagt en
liste på, med hvad de mange bånd indeholder.
Vil man låne, skal man henvende sig til undertegnede, som så laver en kopi.

Kurt Burkarl og Sognearkivet
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Homelund Pleiecsnter huser nu Horne Sogrc LokalhLsodske arhiv.

HORNE SOGNEARKIV

Home Sogns Lokalhistoriske Arkiv har siden sin oprettelse i 1973 haft til huse i skolens
beskyttelsesrum, kælderen i Home Skole, men er nu flyttet til lokaler på Plejecenter Hor-
nelund.

VivilherigennemgemesigeHomeSkoletakforhuslygennemalleårene.
Mange arkivmedarbejdere har gennem årene oparbejdet en stor samling af videobånd,
billeder og arkivalier, som det fonat vil være en fomøjelse at kunne se. Det er jo vores
eget lille Home Sogns historie.
De lokaler, som vi nu har fået stillet til rådighed på plejecentrets 1. sal, ser ud til at kunne
rumme arkivet, så vi fremover er sikret gode arbejdsbetingelser til glæde for arkivets
medafiejdere, men også som et rart sted at komme for vore besøgende. Alle interesse-
rede er velkommen i arkivets åbningstid. Hvis man har specielle ønsker om at besøge
arkivet udenfor normal åbningstid kan dette aftales med ån af Arkivets medarbejdere, som
er: arkivleder Leif Sønderskov, tlf. 75 26 a5 27 eller Anna Uhre Schmidt, flf. z5 26 01 06 -
Åge Jensen, tlf. 75 26 03 20 - Børge Andersen, tlf. 75 26 0T 28- Thomas Linding, flf. 75
26 01 16 - Bodil Henneberg, tlf. 75 26 03 16

Home Sognearkiv
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

07.03.2010 Kl. 10.30

14.03.2010 Kl.09.00
21.03.2010 lngen

2S.03.2010 Kl. 10,30

01,04.2010 Kl, 09.00

02.04.2010 Kl. 10.30

04.04,2010 Kl.09.00
05.04.2010 Kl. 10,30

11.04.2010 K|.09,00
18.04.2010 K|.10.30
25.04.2010 lngen

30.04.2010 lngen

02.05.2010 Kl. 10.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvei49, $ig

Gnaver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home

Home Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

Palmesøndag

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Bededag
KONFIRMATION

flf. 7526 4055

tlf. 7520 0042
ilf. 7526 0085
flf. 7526 0078

TISTRUP SKYTTEFOREI{ING - GEI.IERATFORSAIILING

Ame Christensen blev valgt til ordstyrer og Bente Olsen til skriftfører.

Formand Laila Højgaard aflagde beretning om årets gang i Tistrup Skytteforening. Der

har været mange forskellige aktiviteter i året løb, lige fra besøg af SFO en eftermiddag

(og sendte en stor æske chokolade som tak) til Blue Water, der kom med 55 personer,

der ønskede at prøve skydningens kunst.

Kasserer Svend Åge Pedersen aflagde derefter regnskab med et pænt lille overskud på

bundlinjen, der var rundt om bordet tilfredshed med årets resultat" Tistrup Skytteforening

er en sund forening med et stabilt medlemstal. Valg til bestyrelsen - alle valg blev gen-

valg. Valg af revisorer og suppleanter - også her var der genvalg.

Under eventuelt var der mange ting oppe at vende. Højeste prioritet havde nok et elek-

tronisk anlæg på skydebaneme. Det er imidlertid så kostbar en investering, at det blev

udsat ind til videre.

Efter genenalfonsamlingen var der kaffebord.

Umiddelbart efter generalfonsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, den fortsætter

uændret.

Afslutning på vinterhalvåret blev fastsat til fredag den 26. marts kl. 19.30 i Home Hallen.
Bestyrelsen.
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apr,

mai

juni

juli

aug.

10.03.2010
11.03.2010
20.03,2010
23.03.2010
24.03.2010
24,03.2010
25.03.2010
27.03.2010
04.04.2010
07.04.2010
14.04.2010
22.04.2U4
01.05.2010
02,05.2010
06,06.2010
23.06.2010
uge 23

uge 26'
04.07.2010
29.07.-
01.08.2010
01.08,2010
21.08.2010
05.09.2010
01.10.2010
03.10,2010
07.11.2010
24.11.2010
03.12,2010
05.12.2010
19.12.2010

AKTIVITETSKALENDER 201 (l

Homelunds Venner. Sangaften
Udviklingsrådet. Genenlfonamling
Home Gymnastikbrening. Lokalopvisning
Home ldrætspark, Generalforsamling
Generalfonsamling. Home Andelskasse
Home Aftenskole. Ahlutning og udstilling
Generalfonamling. Nr. Nebel Brugsforening
Spejdeme. Gødningssalg
Spejdeme, Loppemarked
Homelunds Venner, Generalfonsamling

Homelunds Venner. Sangaften
Familie og Fritid, Genenalfonsamling

Jubilæumsfest. Nr. Nebel Brugsforening
Speideme. Loppemarked
Spejdeme. Loppemarked
Sogneforeningen. SanK Hans fest i Vikingelunden
Sportsfest
Fodboldskole
Spejdeme, Loppemarked

Vildbjerg Cup
Spejdeme. Loppemarked
Torvedag
Spej$eme. Loppemarked
4H. Arsmøde
Spejdeme. Loppemarked
Spejdeme, Loppemarked
Dagplejen, Regnbuen og Myretuen, Lantemefest
4H. Julefrokost
Spejdeme. Loppemarked
Sogneforeningen, Juleoptog

sept.

oK.

nov.

dec.

AFLEVERINGSFRIETER FOR HORNEPOSTEN

stof senest

lørdag den 3.april
lørdag den 15, maj

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, $tausvej 7, 6800 Varde, ill. 7 522 0367, birthaschmidt@mail.d[
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, t|f.7526 0074
Leil Søndenkov, Lundagervej 30, Home, 6800 Vade, tlf, 7526 0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

Udgave

306
307

bladet udkommer senest
19, april
31. maj
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINFORRETNING A/S

Aut. WS-inst

Ølgodvej 148, Bounum,68?0 øLGOD
Tr_f.75 26 0r 55

AUIORISERET

looAK-

v/Chr. Gram, Sdr. Maltevej ll Honre
Ttf. 75260163 :- biltlf. 2l:226801120330163

effi Åolan*nt*datøtfuled
JOHT|I BORG HAIISEI{
llORt{E -c!æ YAROE -Tl,t:tgæOsl

Dlil
I0JTATl}

BRUUN
$dqre lr. 6t62IHtU

{t 75n90n

s|(0
Drrumt
ffimEntj

www"malerfi/i',rt.dk
GI. Præstevaj 63. Sig ' 680. )Varde'
flf.75?A$.s?:?!21 719692- 

-

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

reEftr 75 26 02 30
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Generalforsamling i Horne Andelskasse
Hermed indkaldes til generalforsamling

Onsdag den 24. marts 2O1O kl. 18.30 på Horne Kro

Der er opstillet følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent og protokolfører samt stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
3. Cennemgang af årsregnskabet for Sammenslutningen Danske Andelskasser.
4. Forelæggelse af Andelskassens årsregnskab til godkendelse og beslutning

om anvendelse af overskud.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til repræsentantskabet.
7. Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget til Andelskassen senest torsdag den I B. marts 20.l0.

Stemmeseddel udleveres til andelshaverne på generalforsamlingen mod aflevering af adgangskort.

Ceneralforsamlingen begynder med spisning kl. 18.30.

Revideret årsrapport ligger til gennemsyn i Andelskassen fra den 
.l5. 

marts 2Ol O.

Horne Andelskasse
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