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for alle generotioner i

Horne Hollen

fredag den lS.december 2Aæ
Aftenens progr,om:
Kl.19.OO

K|.19.05
KI.19.30

K|.20.30

Kl.2?.OO

Velkomst
Lucio - optog tned børnfra tlAyretuen
Dons omkring juletreet
Uddeling of slikposer
Underholdning for børn

Lotteri med flotte pramier
Få et spil kort eller billcrd
Der kan \øbes gJøgg, ebleskiver ogkaffe
Altenen slutter

Deltagergebyr: 30 kroner

Vises i Horne Hollen
lÅonge julehilsner
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Juhoaverns kober vi s€lvlohelio hos

Hon-neposrers aHHoHcbnEn

iHome.
Det betyder, at vi går i samlet flbk med lantemer rundt i byen denne dag.

Vigårfølgende rute:
Start fra hallens parkeringsplads.
Går på Stadionvejtil Ølgodvej.
Følger Kirkebakken ned til Engkanten.
Følger Engkanten til Højvangen og op til Homelund.
Synger et par sange ved omsorgscentret
Herefter går vi samlet ad Homelundvei til Ølgodvej og slutter ved skolen.

Vi håber mange vil stå frem og kigge på.

ffiW'wN#sr4Wffi*N**nx

Zoqnr@

- Gørdet med et smil...

Abningstider Julen 2009

Torsdag

24.12.09

Fredag 25.12.09
Lørdag 20fi.09
Torsdag 31.12.09
Fredag 01.01.10

08.0043.00

Lukket
08.00.18.00
08.00.14.00
12.00.18.00

Dagli'Brugsen Home, Homelund 17, 6800 Vade 7526 0144
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forbindelse med Home havri-krtirt-s'

lørdag den

2l

november k1.14.30 i Hornehallens store mødelokale

afholder Horne 4H julemarked i det lille mødelokale fra kl. 12.00 til 14.30
jule hilsner Horne Havekreds og 4H

DET

ttråd

JULEMARKED PA HORNE
Afholdes i år søndag den 6. december kl. 14.00

Kom og vær med til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle de fine ting, der er fremstillet i årets løb, kan købes. Der kan også købes kaffe med brød for 25 kr.
Ligeledes vil vi også sige tak til alle jer, som hartaget godt imod et medlemskab i Homelunds Venner. I øvrigt vil man kunne tegne sig som medlem ved Homelunds Vennens

anangementer, hvis man geme vil støtte foreningens arbejde, altså også her ved Jule-

markedet'

Homerunds venner
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Juleoptog med Vade Garden i spidsen. Starbn.går fra Home Hallens
og deæfter rundt i byen.

Vade Gaden slutter af med julemusik ved Homelund Plejecenter.
Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle bøm.

Vel mødt
Home Sognefurcning

På baggrund af Brugsen's økonomiske situation har vi valgt, at der i år ikke vil være
gløgg og æbleskiver i Brugsen efter juleoptoget. Vi håber meget at kunne starte tr:aditionen op igen til næste år.

Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Personalet i Dagli' Brugsen Home

JULETRÆ''NDSAMLTNG

å

ÆS,, tr

Den 9. januar 2{110 samles der juletræer til fordel for håndboldklubben. Håndboldspillere vil komme for at hente dit træ i tidsrummet 9,30 12.00. Prisen for dette vil være 25
kr. og indsamlingen vil hovedsageligt foregå i Tistrup samt Horne by..

-

Håndboldudvalget

TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER

HS

Vi starter træningen

Fredag den 1. januar 2010 kl. 14.00
Herefter træning hver lørdag kl. 13.00, fønste gang lørdag den g, januar 2010.
Nye såvel som gamle spillere er velkomne.

Gunnar Ditlevsen, holdleder
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HORNE KRO
Julefrokos! 4. december fra kl. 19.00 - 01 .30
Stort ta' selv bord med bl.a. 3 slags sild, gnavad laks med sennepsdrcssing, ilbbensteg
og and med rødkå|, hamburgerryg med grønlangkå!, risalamanda og kirsebærsauce.
Fri kaffe hele aftenen
Musik: Torben Bohnensach

Pris.......,....,.

225kr.

2. iuledaq/iulehvqoe kl. 12.00-16.00
3 retterc menu og kaffe

..,:.......

.,........pris pr. kuvert 175 kr.

Ta' selv bord til børnene med bl.a. pizza, pølser, fiskefileter og kylling. Bagefter isbar
med fonskellige

toppinger...
På gensyn

-

............,....pris pr. kuvert 85 kr.
Kirsten og Kurt Hansen

Trf. 75 26 00 19

Home Kro ønsker alle en glædelig jul

KOM OG SYNG MED..
Så erder igen mulighed for at blive medlem af Home Gospelkor.

Vi starter ny sæson tirsdag d. 5. januar kl. 19.30 i Horne Kirke.
Har du lyst til at være med, så er du meget velkommen. lilere info ved Henriette Nielsen
på 31 95 42 69
Vi glæder os til at se dig!!

Bestyrelsen Home Gospelkor

'

På Horne Kro

-

er maden øttiil

go'
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HORNE AFTENSKOLE
Der er stadig ledige pladser på disse hold så du kan stadig nå at deltage

Gospel
v/Lydiah
start tinsdag den.5, januar 2010 kl. 19.30
Derefter hvertirsdag, i alt 20 gange.
Kom og vær med
Pris: 735 kr.

-

-

21,30 Home kirke

kurset er for alle sangglade.

Knipling
v/lnge Poulsen, Ane
Start torsdag den 7. januar 2010 kl. 18.30 - 21.15 ( Home Skole)
Derefter hver torsdag, i alt 10 gange
Kurset er både for begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag
sig. Kom og få inspination både med nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan
købes.
30 timer

-

750 kr., som betales første gang.

Vild med dans (øvede)
v/Estherog Gjøde Carlsen, Herborg
Start søndag den 3. januar 2010 k1.19.30 -21.30 (Home skole)
Der danses I søndage i træk dog med undtagelse af den 1412.
Der danses hvorfra de slap sidste år.
Pris 550 kr. pr. pat som betales fønte gang
Vel mødt
Home Aftenskole
v/ Hendette Nielsen
mobil: 31 95 42 69
Mail: hnhn@mail.tele.dk (brug gerne denne frem for mobil)

Afslutning med udstilling og underholdning onsdag den 24 marts 20{0

Nøne'All6 1 - 6870 ølgod -Ttf.75 24
Jubgaverne kober vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

4æ

Højskoledag
Thorstrup og Horne menighedsråd inviterer til

Lørdag den 23.januar

2O1O fra

i;!

højskoledag

li

15.00

{t

kl. g.3O tit

ca. kt.

)?

Kl.

9.30

Kl.
Kl.

10.30
11.00

Gudstjeneste i Horne Kirke ved præst Morten maysen,
fi

Varde.

Ca. kl. 12.30
Ca. Kl. 13.30

ii

Kro.
livsmod".

Sl
Formiddagskaffe på Horne
Foredrag ved Morten Thaysen. Han vil tale "om fortæL $
linger, der giver
,i
i;
Fællessang krydret med fortællinger ved Hans
li
tÅ
Grås, Tommerup og Jan Bo

Middag.

Ulrik

Jensen.

ig

Der bliver serveret en kop kaffe med småkager under- tt

vejs.
Pris:

i{
å

200 kr. for hele dagen. Drikkevarer til middagen betales

ekstra.

,I

i<

li
ij

;iTilmelding senest den 15. januar 2010 til:
Bente Dinesen, Horne tlf. 75 26 05 03
il
Maja Atzen, Thorstrup tlf. 75 26 43 98
li)\
ii
Velmødt.
ii))

'ii

it

}
'/)
,. t 1,..1

r,, ;,7 ;;

t
;

S, 1, 1..,.-;i.

GAFETERI

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

v/[$eth Sfig. ØgoÅ,e] 33. l-lonr.6800Vqrde

Juhg.vcrnc LbGsyl scM.hcliq hos
HoRNEFosrEils mronc-onEn

SPÆR øJNENE OP I FRISKE 4H'ERE. HER KOMMER
BEDSTE TILBUD.
Hej alle i 5., 6. og 7. klasser så skal vi have gang i Strikkepindene og bedstemødrene.

Vi starter et nyt hold BEDSIESIR K den 14. ianuar kl. 1 8,30 i naturtekniklokalet og
herefter hver 14. dag.
Meningen er, at du skal invitere din mormorlfarmor eller mor med, så de kan hjælpe os
med at holde styr på de flyvske strikkepinde. MEN du skal være indstillet på, at det at
lære at strikke tager LANG tid, og kæver MEGET tålmodighed. Vores mål for denne
første vinter - som løber ind til Redesign starter op igen - er, at du får strikket en bolero
ELLER et par benvarmere/halsedisse.
Har du ikke mulighed for at få en "bedste" med vil en af os fna Redesign hjælpe dig.
Husk at tilmelde dig INDEN JUL, da der er en del forarbejde for os i Redesign, Giv også
tydelig besked om du har en bedste med.
Pris 100 kr. pr. bam.
Hilsen lnger, Jette, Hanne, Merethe, Astrid og Linda

SNERYDNING
Alle borgere i Home By vil i løbet af november måned modtage et tilbud om at få
sne/saltet deres forlov. Tilbuddet accepteres ved at indbetale beløbet, der står på tilbuddet. Derefter vil Home Sogneforening sørge for at rydde sne/gruse fortovet vinteren
2009/10.

Home Eogneforening rykker ud, når vi får en varsling fra Varde Kommune om, at nu er
det tid til at gruse/rydde sne.

Har du ikke modtaget et tilbud om snerydning i slutningen af november måned 2009,
bedes du henvende dig til Lise Jeppesen mail liseoovallel@Iiscali.dk eller tlf. 75 26 02
66 hvis du ønsker at få ryddet sne/gruset.

I

I

nrv:e:LoxaBEr

21. novembr kl. 1400 - juledemonsfration.
Home Hallen. Se nærmere iFlomepostbn, nårtiden nænnersig.
24. november kl. 1900 -iuledernonstration.
Aulaen pa Tistrup skole. Tisfrup og Øgod havekreds.
Se annonce i Øgod Ugeblad, ugen før anangementet.
Husk aftenkafie,

r5
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HORNE PENSIONISTFORENING 2OO9/201 ()

Mandag 23.11.2009 Gunna og Erik Priss - Fortæller om Grønland
Mandag 30.11.2009 Hans Vesterager, Ølgod
Mandag 7122009 Ema Vestergård - Læser op
Mandag 14.12.2009 Grethe Jensen, Ølgod - Juleafslutning
Mandag 04.01.2010 Orla Duedahl, Varde - Familie under forvandling
Mandag 11.01.2010 Anne Grethe Chdstensen, Oksbøl- Blandede bolsjer
Mandag 18.01.2010 Eigild Hvid Olesen - Viser lysbilleder og fortæller
Mandag 25.01.2010 Frelsens Hær- Underholder med sang og musik
Mandag 01.02.2010 S. A. M. Nielsen, Gårde-Som jeg huskerdet
Mandag 08.02.2010 Poul Engsig, Varde - Pension
Mandag 15.02.2010 Generalforsamling
Mandag 22.02.2010 Kjoledamen,Varde
Mandag 01.03.2010 Bekendtgøressenere
Mandag 08.03.2010 Anni Nielsen - fortæller og viser billeder fra Peru
Mandag 15.03.2010 Bekendtgøressenere
Mandag 22.03,2010 Afslutning på vinteren

Også i år a{holder Homelunds Venner sangaftner på Homelund følgende onsdage kl.
19.30:

14. oktober, 11. november, 9. december, 13. januar, 10. februar, 10. marts

slutter onsdag den 14. april.
Vi byder på kaffe med brød å 15 kr.
Tnaditionen tro kommer der mange og alle er

-

og vi

velkomne'
Homerunds Venner

* Alt tømrcrarbeide
* Døre / vinduer

* Køkkener
*
*

*
v/anDick. Mattevej46.6800Vard"
10

Om- og tilbygning
Tagarbeide
Lofte og gulve

Tlf. 2878 3432 . 7gg4 3432

&Lgilæmc krbcrvl sclvlrlgclil hos
I()nIIEPOSTENS

ANNOI,TOORER

HORNE SOGNEFORENING

- GENERALFORSAMLING
€

Home Sogneforening afholder generalforsamling

Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.00 på Horne Kro
Dagsorden ifølge vedtægteme

Forslag skal være formanden (Kjeld Petersen
nest 14 dage før.

-

i hænde se-

stundsiqqlskole@mail.dk

Horne sogneforening

TAK FOR

HJÆLPEN

-6'N
til

Mange tak for hjælpen på arbejdsdagen i Vikingelunden den 18. november. Tak
de
frivillige hjælpere, der beskar frugttlæer, planerede omkrtng stenen og lagde pigsten og
flis, og som fældede træer og klippede ned, Tak for lån af maskiner til Home Murerne og
Bounum Maskinstation samt for sponsering af fiberdug, Tak til Hallumgade for sponsering af

flis'

Home sogneforening

= e,n, Prt,*fir:1;,gf

.

:',,;i.;,.;,;:

.

dlr"',.hwi' regn'e me

d
i:::ii::::ii:iii

!'r..i.,r.'.N..:.-:r:..r...:i::i:.:.i:.3r:...in:r.:........;

i.',69sfi

i remtidentl
tli',,tt

P,å
1::..1:::

i

rneUisir
:::::'

V.

.

åi'.

V.rrdC
i
. 6800 Varde
Klebrnmergade
7
Y :.
. :
Ttf. 75:eU 47 00 - Fax 75 22 46 13
rv-un{ipartnårr åvili6nveit:dk:::::,:::'::":i:I

ffi

'

,

,.,.

.

.,,,.,,,,t.

,,

.,

'

, ' ,.
'

Fårtnåi: n*ui*ion,

,lr'll;'.".'.ti",',tt'';1

v*iiårit:li

"',iiutlttlrl

år.d,e aorirrlapiå'iå$tdH
øU,tiont#ål:,.,1,:::;.:.:,:,,r,,::,,:,:,rr,,:,,,
i

i€abiai$ :A$:islgdd

å$ffi

:::

::,:r

r

r,

rr

r,r

::,,
lr:r rl

$,.... S,

RegirtrCrst.ie{iioffidkti.*.ålrftåb.rgfrlnir i9,3t 5l:lS,i Fhn . Medfem af

Jubg€ycrnc krbcrvl schtohclfrr hor

HonNEposrEils mnoncbnEn

11

BøRNEHAVEN REGNBUEN
Hjælp os med at passe godt på vores legeplads.

En lille bøn til alle i Home. Vi oplever, at Bømehaven Regnbuens legeplads bliver godt
brugt udenfor åbningstid. Det er rigtig dejligt, og det er alle meget velkommende til,
Men desvæne kommer vi nogle gang til en legeplads, hvor legetøjet er smidt ud over det
hele og er i stykker. Der kan ligge sodavandsJøldåser. Vi finder også mange cigaretskodder som er meget sundhedsskadelige for bømene. Vores store gynge har været
svunget rundt om stativet. Det kan den ikke holde til i længden. Parasolleme har været
slået op, hvor vi slår dem ned, så de ikke går i stykker, når vi ikke er der, Der er desværre flere ting, der kunne nævnes
Det kan kun siges for lidt, alle er meget velkommende til at benytte legepladsen uden for
åbningstiden, men vil I ikke godt hjælpe os med at passe godt på den.
Venlig hilsen/Bømehaven Regnbuen

INDLÆG VEDRøRENDE HORNE DAGLI'BRUGS
I avisen forleden dag læste vi, at der var problemer med indtjeningen i Brugsen. Derfor
vilvigeme byde ind med et indlæg på den økonomiske side.
Vi bor i Bjenemose og arbejder begge i Esbjerg. Vi har 9 sammenbragte bøm, i alt en
husholdning på 11 pensoner, henaf er der 4 teenagere. Vi er i gennemsnit 9 personer på
kost hverdag, dertil kommer bømenes vennerog vores egne familie og venner.
Vi handler stort set alt i Brugsen og har gjoil det i flere år. Vi har Mastercard til FDB og
benytter det udelukkende til indkøb. Derfor er det simpelt at se, hvad vores forbrug er.
vi bruger under 50 kr. per person per dag til dagligvarer i Brugsen. lnklusiv i det er en
grøntsags- og frugtkasse fra FDB og penge til madordning i skolen til 8 bøm.
Vi køber for eksempel altid økologisk mælk og flere andre økologiske produkter. Vi køber meget frugt og grøntsager. Vi handler ind til 9 madpakker til skole og arbejde. Vi får
både ø1, vin og sodavand og fredagsslik til hele flokken. Selvfølgelig køber vi tilbudsvarer, men vi kører ikke andre steder efter dem. Vi sparer ikke på dagligvarer, men vi synes ikke, at det er specielt dyrt at handle i Home Brugs.
Det vælter ikke vores økonomi at handle lokalt og vi har egentlig hverken tiden eller
lysten Ul at skulle køre efter vores daglige indkøb.
Med venlig hilsen - Dorthe Nørgård Bejder og Anton Peder Nielsen.

IIorne
12
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Tilmelding senest den 12. februar på ut-lindvio@mail.dk eller tlf. 75 26 01 10

TELTFEST
Husk allerede nu, at sætte kryds i kalenderen til årets teltfest isportsugen.

Lørdag den 12. juni 2010
Der vil være en række nye spændende tiltag og alTangementer denne aften.
Så find festtøjet og festhumøret frem, og mød op til et brag af en fest.

Med venlig hilsen Sportsuge-udvalget

POKALER
l.fortindelse med jubilæumsrewen blev årets pokaler uddeft.
Æets ungdomsspiller: Michael Albertsen
Arets fodboldspiller: Mads Møller
Arets navn: Dora Harck
$ærlig indsats: ThorkilLindvig (Homehallens nye køkken)

NYT POKALSKAB I HALLEN
Et flot nyt pokalskab er blevet hængt op i hallens cafeteria - et tidløst hyldeanangemeilt i
glas og metal, der pryder både pokaleme og cafeteriet.

Ved køkkenudvidelsen blev det gamle pokalskab inddraget og I stedet for at pakke
pokaleme væk, blev det besluttet at opsætte et nyt.
En tak fna HIF til Kjeld Pedersen, som har stået for projektet fra ide til det fædige resultat.
Næste gang du er i hallen, så sæt dig ind i cafeteriet og nyd, sammen med en kop kaffe,
det unikke skab med de nypudsede pokaler.

Home ldrætsforening

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

'
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UDLFJNING AF KANOER

Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM-Spejdeme

i

Home-Tistrup Grupæ. Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 pers. Det koster 100 kr. pr dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler,
For nærmere information og bestilling kontakt Anna Bertelsen tlf. 75 26 03 90.

Spejderne/ Kathrine

MANGE KIGGEDE PA

MODELTOG

]

Udstillingen af modeltog den 17.-18. oktober i Homehallen var et tilløbsstykke, besøgt
fa både nær og ljern, fortæller Klaus Balzersen, Gunderup, så Homehallen er
bestilt, og togene kører igen til næste år.

af folk

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN
November
December

9.

Januar

1

og 23.

7. o921.
1. og 25.

HORNE JAGTFOREI{ING 2IX}9.I

O

5fl21ng Fællesia$.

Mødested: Hos Anden Jensen, kl. 9.00
Gratis delbgelse br nYeiægeæ.
A-nredlemmer 100 kr.

B-ttpdlemmer200 kr.

2Am10

Pølser kan købes tilfiokost.

Rætæjqt
Mødested: Home

'!6112010
5n

2fi0

SHion k|.9.25

Ræ,æirut
Mødested: Home Stadion kl. 9.25
Foæningen er denne dag nært ved gule ærter på Home Km'
Generalfursamling i Home Hallen kl. 19'00

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 ogstøt lokalsamfundet.
Banl<oklubben

14 v
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HORNE ADVENTURE
PROGRAM FOR VINTER'FORÅR
Efter en fantastisk opstartstur omkring Karlsgårde Sø, har vi nu de næste aran.
gementer klar.
Nærmere omtale omkring anangementerne findes efter kalenderen.
November
Søndag den 22. - Klatretur
MED DET SAMME.

i Esbjerg. BEMÆRK DATOEN. FING OG MELD Dlc TIL

Januar
Fredag den 15. - Madafien

Februar
Fredag den 12. - Madafien
Torsdag den 25. - Vi lærcr at sætte smart hår til konfirmationen. Saxofoni fra kl. 17.30

Marts
Fredag den 5. - Skøjteturfor HELE familien
Frcdag den 12. - Madaften
Tonsdag den 18. - Lær at sætte smart og nemt hår. Saxofoni fna kl. 17.30

Apdl
Fredag den 16.

-

Madaften

Udover disse planlagte anangementer,

vil der bl.a. blive afholdt en golf.dag

i

aplil/maj måned.
Hvis DU sidder med en fantastisk ide til, hvad det næste arrangement skal indeholde, så hold dig ikke tilbage - ring eller skriv straks til 0s...,

il alle KLATREnisser
så er det igen tid til lidt sjov fra Home Adventure. Denne gang går turen til Esbjerg
klafevæg.
Dagen vil byde på to timers intens klatring med en hyggelig og erfaren instruktør,
Der vil både være noget for begyndere og øvede.
Prisen for dagen afhænger af antal deltagere, så tag jeres venner med.
Det er en god ide at, have noget drikkeligt og spiseligt med,

Vi mødes på Horne Stadion den ?fJl1 kl. 13.50
Vi klatrer fra 15.00-17.00 - Vi er hjemme senest kl. 18.00.
Det eren god ide med nogle gode kondisko.
Tilmelding til Fnank 23 S4 98 21 eller til HP på 21 18 20 65

Tilmelding hurtigst muligt... først til mølle... !!

i'frt^ffi3:+",f'l-T31"å%"lgå*
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LÆR AT SÆTTE SMARTE FRISURER
I BÅDE LANGT OG KORT HÅR
Lisbeth Stig - Saxofoni- vilto aftener lære os at sæfte smart hår, både til hverdag og til
konlirmationsdagen,
Tilmelding skal ske tilAnne Mette (22 99 13 60) eller Trine Jeppesen (75 26 02 66) ,
geme i dag , men senest 2 dage før anangementet.

Konftrmationsaften

- vi sætter

lækkert hår til forårets konfirmationer.

tonsdag den 25.02.2009 kl. 17.30

-

ca. 21.00

Visætter lækkert, men nemt hår
Torsdag den 18.03.2009 kl. 17.30

-

ca. 21.00

Du skal selv medbringe, elastikker, hånspænder og pynt mm.
Prisen bliver ca. 50,- pr. Aften.

SKøJTETUR MED HORNE ADVENTURE
Home 4H har inviteret os med i Esbjerg skøjtehal
Fredag den 5. marts kl, 19.00 Skøjtehallen er ikke åben for offentligheden denne aften.
Alle HA'et dvs. unge mellem 13 og 18 åryer inviteret

20.30

:

+ denne aften er jeres forældre og søskende også inviteret.
Vi mødes i skøjtehallen kl. 18.30, så har vi tid til at leje skøjter og er klar til at gå på isen
kr. 19.00.

Transport rtå, tan selv for, men prøv at snakke sammen, så bileme bliver fyldt.
(Hvis man ikke skalhave sine forældre med og mangler kørelejlighed, meddeles dette
ved tilmelding, så finder vi ud af det.)
Det koster 50 kr. pr. person at deltage.
Skøjter kan lejes iskøjtehallen tilca. 30 kr.
geme medbringe aftenskaffe, som kan nydes i hallen.
Varmt tøj kan anbefales, måske ski/cykelhjelm, hvis du ikke er for sikker på benene,
Tilmelding senest 1. marts til:
Anne Marie: 22359265 eller Conni: 30709707
Hvis du er medlem af Horne 4H, tilmelder du dig til dem
Vi glæder os til en sjov afien samrnen jer og jeres familier!
I må
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Jubgrvcn k b.rvlsclyl.lgGLghos
}ORIIEFOSTEilS AIil{ol.ICORER

HORNE ADVENTURE OG HORNE 4H
inviterer til hyggeaftener for alle fra 7. kl. og op til og med 18 år.
Fredage: 15. januar, 12. februar, 12. marts og 16. april.
Fra kl. 16.30 - 21.00

Vi mødes i skolekøkkenet kl. 16.30, hvor vi sammen laver noget spændende, nyt, kreativt og lækkert mad, som vi nyder senere på aftenen.

Vi har planlagt menuen til første aften, men i må meget geme medbringe en opskrifi
første aften, som i kunne tænke jer at lave, så kan vi planlægge de næste menuer sammen.

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.
Tilmelding senest mandagen før hvert anangement til:
Home Adventurc, Conni: 30709707, Home 4H, Jette:24818463
Det er selvfølgelig muligt at melde sig til flere anangementer af gangen.
Vi glæder os til at høre fra jer!

Julecaverne kober vi selvfoheliq hos

xon-xeposret s lxHoHcbREn
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HORNE ADJENTUREIIIII
Den første tur m'ed Home Adventure foregik den22l8 med start fra Karlsgårdeværket og
med kanosnuden mod Janderup, en tur på ca. 18 km
Vi mødtes på Home stadion kl. 10, og i samlet flok kørte vi af sted mod start,
Da alt og alle var læsset af, fik de der ikke havde prøvet at sejle i kano før, en kort instruks om hvordan, man nu sejler sådan et skiw. Og om sikkerhed på vandet f.eks. hvor-

dan man sejler, når der kommer skibe imod en!!??
Humøret var højt og vejret med os og derud af det gik.
Første pause var ved havnen i Vade, hvor alle med stor appetit tik den medbragte madpakke indenbords.
Ca. kl. 13, gik turen videre, med den mest fæle modvind der kunne tænkes!! Men der var
ingen ynk fra nogen og humøret var stadig højt, Der var lidt problemer, når kanoen kom
på tværs af vinden og man pludselig sejlede baglæns!! Der måfte så lidt hjælp til - med
at komme på rette kurs igen.

De høje siv på begge bredder, virfter som en vindtunnel og til sidst var vi godt trætte i
armene, men humøret stadig højt. Det var en stor bedrift for nogle, men ungeme var
seje.

Viankom tilJanderup, ca. kl. 16.30.
Vores biler stod i Janderup og ventede på os. Dem havde Anne Mette og Anne Marie
eftedadt der. De var så gået tilbage til Rolandshytten,
Alt blev læsset og bragt til vores ovematningssted, som var en primitiv plads ved Rolandshytten.

Ungeme var godt sultne og brugte. Så vi fik delt noget mad ud til "løveme" og der blev
m!!

Efter at have sat telte op og gjort lejren klar, skulle der laves mad over bålet. Det blev
gjort i et snuptag, og maveme blev ffldt til randen!!!
Så stod det ellens på bål og diverse lege. Der var købt chips og sodavand, og de medbragte kager blev spist med stønste appetit. Så der var rigtig dømt hygge.
Der blev leget gemmeleg i den mørke skov. Det må have været sjovt!! For der blev skreget en del.

Ulrik fra Asp kom og spillede på sin guitar, og vi sang nogle sange sammen med ham.
Det var rigtig hyggeligt.
Da han vardnaget afsted igen, fik ungeme besked på at hoppe i poseme, og de kunne
ligge og snakke sammen... men tror der kun blev sagt godnat!!!
Næste morgen kom Conni P, med varme/lune boller. 0g kaffe tilde voksne.
Efter at have pakket det hele sammen kørte vi tilbage til Home, og turen var slut.
Alt i alt viljeg sige, at det var en skøn tur og nogle dejlige unger.
Mvh. Frank Kaalund Hansen
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Udvidelse hos Tistrup-Bounun Smede og Maskinforretning
For at følge med tiden har ejeme af Tistrup-Bounum Smed+ og Maskinfonetning her i
efteråret udvidet fonetningen.
Der er købt knap 5.000 m 2 jord, og der er bygget nyt smedeværksted på 450 mz. Samtidig er traktor og plæneklipperværkstedet flyttet ud i det tidligere smedeværksted. Det
har givet plads til en modemisering af det tidligere tnktorværksted og butikslokalet, så
det giver en bedre udstilling af hav+park redskahr og butik.
Butikken, som også henvender sig til parcelhusejeren og havemanden, har også åben
lørdag klokken 10.00-12.00, og her er faktisk tit travlhed, fortæller Svend Hermansen,
som sammen med Henning Laursen og Jakob Elbæk Sørensen er ejere af TistrupBounun Smede- og Maskinfonetning.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup . tll.74 g7 69 30 ' sydbank.dk

Juhgavcrnc kabcrvl sdvl.he$q hos
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JUBTLÆUMSREVYEN
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Revy nummer 50 i en ubrudt række skulle være lidt anderledes.
Et liile modent udvalg bestående af Poul Plauborg, Leif Sønderskol, Tage Hansen, Poul
Honsbøl og undertegnede samlede ideer sammen og indbød omkring 30 aktører, både

unge og nogle der før i tiden har været med på scenen i gamle revyer, alle disse, der
navOe mufgned for det, takkede ja til at være med. Udvalget bag revyen havde tilrettelagt prognammet med en blanding af nye og ældre numre'
ttogte ai de ældre numre blev således også fremført af de selv samme som for år tilbage
gjorde det. En blanding der fungerede som det skulle.
Anangementet omkring spisningen før revyen var lagt i hændeme på Kroketafdelingen,
et godl og velfungerende tiltag, som måske kunne blive en tradition. Tak til kmketfolkene
for indsaben.
Et tilbagevendende problem med at finde musiker til revyen opstod også i år. Det lykkedes dog endelig at frnde Jens Frøsig, som; på trods af ganske få øve muligheder, gjorde
det dgtig godt.
Rigtig mange har igennem de første 50 år været med, og alle disse er berettiget til at
klappe sig selv på skulderen, alle skal have æren for, at revy nummer 50 kunne blive en
realitet.

Det samme gælder for de mange, der tager del i oprydningen efter revyen, et kæmpe
arbejde, som år efter år bare bliver gjort, næsten som en selvfølge, en super indsats.
Revy nummer 50 blev lidt anderledes takket være et fantastisk og oplagt publikum samt
et revyhold, der på forhånd var enige om at gøre alt, hvad der kunne gøres for at underholde hele vejen igennem.
Tak for kampiln og indsatsen til hele holdet, man får noget at leve op til .,-...... om 50 år.
HIF Teate/Kurt

LIGE EFTER EN SÅDAN REVY
Kan man læne sig tilbage med en god fomemmelse i kroppen. Revy nr' 50 som i sig selv

er noget særlig, git< over forventning, og alle vi aktører havde det sjovt. Alle de tilkendegiveblr der komefter Revyen varmede. F.eks. hørte jeg defte. De! h91været en fantaitisk aften. Alle gamle minder har rørt mig dybt, ja det risler stadig koldt ned ad ryggen,
når jeg her står og gif udtryk for mine følelser. Det at kunne være en del af revyen var
Or åi! en opleveiså, at kunne sætte punktum med et bidrag til det samlede underholdningsfrogram var sjovt, og en hilsen til alle som var en del af revyen er på sin plads. Til
ddi irngå mennesker, tusind tak for samværet, man får næsten lyst til at begynde forfra,
jer kom endda langmen spåg til side. Tiljer "gamle' som ofrede jer for revyen, nogle af
kan sige tusind tak
både
nok
at
man
til
vels fra. bet at være-medlem af denne flok er
fordijeg safte mig
jeg
tak
til
mig
selv
vil også lige i forbifarten sige
fordi, i ofrede.ler, men
flok; og jeg kan
i
denne
selv på hoHel men også blev opfordret til at måtte være med
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tilføje endnu en oplevelse i min erindringshistorie. Vi var mange der løfrede ifælles flok
til d-enne rcvy, rnen Kurt Burkarl vår alligevel manden der trak i fådene og snørede det
hele sammen til en enhed. I timeme op til revyen var der så meget tænding på, at selv
en hr. Kurt Burkarl havde nervøse træk, ikke det værste for at kunne yde en god præstation, og svendestykket blev udført til ros. Når jeg nu har fået fat i posen med alle blomsteme ser jeg kun roser komme ud, og den sidste håndfuld sender jeg til alle jer kære
publikum. Der er med dyb ærbødighed og stor taknemlighed man fra scenen modtager
denne brusende bifald, som ikke bare tilkendegiver at man var tillreds med det man så
og oplevede, men også en fomemmelse af sammenhold, et sammenhold der godt må
torptånte sig langt ud i ftemtiden. Jeg ser lige der er endnu en rose i posen. Den skal gå
til Home ld-rætsforening, Home Hallen og Cafeteriet med alt hvad det indeholder. TAK
TIL JER.
Med venlig hilsen Leif Sønderskov.

HORNE 4H TAKKER
Efter et veloverstået årsmøde vil Home 4H hermed rette en stor tak til nedennævnte
personer, fonetninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte, og sponsering af
gevinster til vort bankospil

HomeVittarp Maskinfonetning, Tistrup-Bounum smede

og

Maskinfonetning,

Cykelhandter S.Å. Østerberg, Horne Kro, Home Hallens Cafeteria, Andelskassen,
Home, Dagli' brugsen, Horne, Sydbank, Tistrup, Oskars Autoværksted, Horne
Autoværksted v/John Borg, Mekaniker Anders Jensen, Saxofonien v/ Lisbeth Stig,
Home tømrerforretning, Vinduespudser Frank Hansen, Strømgårds el.service,
Anefte og Knud Elner Ghristensen, Jørns Malkemaskine service, Dan-El a/s, 10 20
30 Henne strand og Blåvand, Tove og Torben Ellegaard, Bounum Maskinstation,
Sdr. Malle Maskinstation, Tarm el-service, Lotte Andersen
Home 4H ønsker alle en
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sToR oPBAKNING TIL BORGERMøDET PÅ TROEU I
Ca. 130 var mødt op, for vi vil ikke have Home jævnet med joden! Efter Kjeld Peter'
sens velkomst,'styrede Sigurd Møller slagets gang, og Keld Jochumsen kom løbende
med input og forsøgte at samle op og konkludere. Keld Jochumsens oplæg om, hvilke

"skrækhistorief han havde fulgt i avisen det sidste halve år - landsbyskolemes fremtid *
dagligvarebutikkemes hårde og til tider håbløse kamp for at overleve i de små samfund

-

lukning af små Andelskasser m.m., skød debatten i gang med følgende emner:

"Bykonge":

Findes der ån eller måske flere initiativtige, visionære, ambitiøse og
handlekraftige personer i Home, der kan sæfte skub i sognets udvikling og få etableret mange af de ting, som Horne ønsker sig fx få lavet
flere cykelstier

-

få gjort hele lokalsamfundet så attraktivt at alle byg-

-

gegrunde bliver revet væk tiltrække nye virksomheder/arbejds'
pladser- få alle sognets beboere med i fællesskabet
Brugsen

:

Brugsen er i stor økonomisk krise ! Hvis vi vil beholde vores Brugs, ja
så skal vi ALLE lægge meget mere handel her, ellers er den væk om
et halvt år. Vil vi risikere det ? Hvis svaret er nej, så må alle i "arbejds-

tøjef.
En stor og ambitiøs udvidelse har været i støbeskeen, men folk i sog-

Hallen:

net har været betænkelige/usikre på projektet, og pengene rækker
derfor nok kun til eventuelle udvidelser i form af knopskydninger.

Busser:

Der er udsigt til, at Home nærmest bliver helt uden busforbindel-ser til

omverdenen udenfor normale skolekønsler

-

måske fonvinder mulig-

heden for at komme til Ølgod ellerVarde helt, når Home-bømene skal
til Tistrup i overbygningen. Kan der mon ændres på den beslutning ?

Web-master:

Homes hjemmeside = Homes ansigt udadtil ! Den skal opgnaderes, og
"nyhede/ skal på fna dag til dag, Her skal der gøres PR for alle de dej-

lige byggegrunde på Lundagervej og for alle sognets faciliteter. Det
koster mange penge - ca. 50.000 kr. - at få en hjemmeside, som foreninger, Brugsen og andre selv kan lægge stof ind på. Det kræver
måske ligefrem en professionel Web'master.
Home United

:

Skalvi have en person, som "samlef Homes mange foreningeP
JulcAavcroc h.bcr vl r.hldg.fg hos
HORNEPOSTEilS A}NO{CORER

Styregruppe

:

Aftenen sluttede af med nedsætte en styregruppe bestående af

Søren Dahl

-

Stig Leerbeck

Dennis Pedersen

-

-

Stig Larsen

:

- Judith Pedersen -

Annemette Jensen og Jeanefte Simonsen

Styregruppen vil de næste 3 måneder arbejde med at lave :
1) En ambitiøs målsætning - fx 200 bøm i Home skole i 2020
2) Et visionært idekatalog med tiltag/arbejdsopgaver, der kan udvikle
og samle hele Home sogn
3) En egnet strukturfor styregruppen og de fonskellige arbeidsopgaver
Styregruppen vil fremlægge deres tanker og visioner på Horne Sogneforenings
generalforsamling den 26. januar. Alle er velkommen.

Home Sogneforening

I forlængelse af omdelte "nødråb' hermed en orientedng om situationen. Det drejer sig
om overlevelse i en svær krisetid for vores brugs. Økonomisk har Brugsen det rigtig
vanskelig, - det er vores ansvar og dit valg om et fortsat eksistens af den eneste og
sidste detailfonetning i vores by Home. Vælger du os fra "synker skuden". Vi fna Brugsen og bestyrelsens side vil hermed på det kraftigste opfordre til, at Vl alle hjælpes ad
med at løfte opgaven og står sammen om en fortsat bevarelse af Brugsen også i fremtiden.

Uddeleren, personalet
Dagli'Brugsen.

og bestyrelsen kan ikke uden også DIN hjælp fortsat drive

I samarbejde med uddeleren, bestyrelsen og Dagli'Brugsens driftsrådgiver har vi lavet
ændrin-

en handlingsplan, som vil blive fulgt nøje. Der vil pga. situationen ske
ger/iusteringer, som vi håber DU harforståelse for.

Kommunen pålagde os at investere

i ny kompressor, da den gamle larmede (for høj

decibel),
Vi har haft stole problemer med vores køler, hvor en utæthed volder store vanskeligheder, som koster mange penge. Svindet har også været alt for stort. Dette er fakta, - nu
skal vi videre herfra.

Bl.a. skal varelagerct reduceres, hvilket betyder at varesortimentet bliver sat under lup
for at tilpasse kundemes behov. Dagli'Brugsens X-tna varer sætter vi også fokus på.
Det er alt sammen varer med en meget lille avance, hvor vi måske ifremtiden ikke skal
have alle varianter. Spørg i Brugsen, hvis DU mangler nogle varer, DU plejer at kunne
Foræærtis .......

købe,
.fuL$Y.mc k.bctd roht lg.lg

ho3
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På pensonalesiden vil der også ske iusteringer, som tilpasses situationen.
Alt iammen tiltag, som vi håber kan være med til en bedre likviditet og dermed grundlag
til en fortsat eksistens af Brugsen.

Vi har en Dagli'Brugs i Home, som vi alle kan være stolte af. Lad os i fællesskab få den
gode historie frem. Snak med naboen, familien, vennen m'm. og få en positiv dialog i
frem med det og lad
lang om vores Brugs. "Hvad har du oplevet i brugsen idag..... kom
os snakke om det".
proEr der ris så kom endelig til uddeleren og bes$relsen, så vi kan tage fat på et evt.
blem.
Vi vil tro på, at vi står sammen.

-

På bestyrelsens vegne/ Niels Tradsborg tlf.60651235/mail: niels@tradgborq.com

Kate Jepsen tlf. 24989805/mail: kat+b-iepsen@hotmail.com
Britta Guldager tlf. 75260501/ mail: b quldaqer@hotmail.com
Rene Knudsen tlf. 20445019/ mail: famtlknudsen@live'dk
Linda Møller tlf. 29630380/ mail: lsm97@mail,tele.dk

Horne

- Gørdet med et smil....

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-18

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 75260144

Horn
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NU ER DET NU!I! BAK LOKALT OP, ELLERS???
Morten Henneberg <mailto:horne-bvs@qePnet.dk>
Som det fremgik af mødet på Horne Kro den 3. november, hvor temaet var "Home skal
da ikke jævnei med jorden -VEL", fik vi at vide, at vores Dagli' Brugs er i økonomiske
vanskeligheder. Jeg mener, vi i Home lige nu har det, der lige akkurat er nødvendigt, for
at vi som samfund kan eksistere, og vi må for alt i verden ikke miste mere af det, som
jeg mener, er furidamentet for, at der fremover kan ske en udvikling.
Som det femgik på mødet, er der fler steder, hvor vi har ideer til en fremtidig udvikling,
men lige nu og her, og DET ER LIGE NU!!, skal vi have Brugsen på ret køl igen, og det
gælder ALLE sognets beboere, Brugsens ansatte og bestyrelse. Vi skal ALLE gøre en
ekstra ordinær indsats, og som forbruger gøres defte naturligvis ved at gøre vore indkøb
i Brugsen, og husk så, put ikke kun varer på tilbud i indkøbsvognen, det kan Brugsen
nemtig itt<e leve af. Mister vi Brugsen, vil behovet for antal af boliger i Home vel reduce'
res med ca. 50 stk. (så vil det nemlig slet ikke være attraktivt som ældre at bo i Home),
tænk lige over, hvad dette betyder for værdien på din egen bolig, Er der ingen indkøbs'
muligheder i byen, ja så vil det naturligvis være et sted, hvor antallet af potentielle tilflyttere mindskes betydelig, hvilket blot forøger antallet af ledige boliger, dette har igen en
negativ påvirkning på værdien af din bolig. Defte er en sædeles ond spiral, for på et
tidipunkt vil skolen lå så lavt et elevantal, at det vil blive uundgåeligt, at skolen må lukke
og samme vil gælde for Homelund Plejecenter, for er det ikke attraktivt som ældre at bo i
Home, vil deiselvsagt heller ikke være behov for et sted at flytte hen, når man ikke

magterde daglige gøremål mere.
Grundlaget for de ellers mange sunde og aktive foreninger vil reduceres, og i takt med at
eksistensgrundlaget for selvshndige erhvervsdrivende mindskes, vil de økonomiske
støtter til ioreningeme selvsagt reduceres, og det bliver endnu sværere at drive det frivillige foreningsarbejde, og mange tilbud til befolkningen vil med tiden gå tabt. Det er megåt negativå udsigter, men jeg tnor desvæne, vi må se i ø,inene, at det vil gå i den retning, hvis ikke vi LIGE NU tager os alvorligt sammen,.hvis der fremover skal være mu'
lighed for at skabe udvikling, for hvis ikke vi står sammen nu, er jeg bange for, at den
eneste udvikling der fremover kan finde sted, er en udvikling inden for afuikling. Vi er alle
afhængige af hinanden, og ingen kan undværes, Vl MASTÅ SAMMEN NU!! Vi er som
en fødå[æde i naturen, udgår blot et led i kæden, ja så får det katastrofale følger for
hEIE KædEN. SA VIL VI BEVARE VOR LOKALE OG FOR DENS SAGS SKYLD VORE
PRIVATE VÆRDIER, SÅ MÅ U ALLE BAKKE OP. OG HUSK SÅ, UGE NU GÆLDER
DET BRUGSEN,'GØR DINE INDKøB DER".
Else Jochumsen <!!!gilto:iQghg!!!se0@g$d.L

Jeg er bare så 100o/o enig med digl Vi har alle et stort ansvar for at støtte de aktiver, vi
har i vores lokalsamfund, Lad os nu vise hinanden, at vi kan stå sammen!

Julcgavcrne kobcr vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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Vi vil fønst og fremmest sige mange tak for de mange besvarelser vi har fået i vores Ris
og Ros postkasse ved Torvedagen 2009'
VitrartåA en del ros for kvaliteten i vores Frugt og Grønt afdeling og Brød-afdelingen.
givet os
Der er dog lige så mange, som ikke er enige. Desvæne er der meget få, der har
Vi
svarene.
med
arbejde
gør
for
os
at
svært
det
eksemplei eiier grunOe til dette, hvilket
er
stillet
Postkassen
eller
skfiftligt.
give
mundtligt
os defte
håber åerfor, I vI komme og
frem ibutikken.
Dette giverogså de, der ikke svarede mulighed for at komme med deres mening'
En enkelt har spurgt, hvorfor Henrik ikke var i Brugsen og snakke med kundeme. Til
parkeringsplads
dette kan vi sige, ai Henrit hele dagen var på eller omkdng Brugsens
gik
at
se og snakke
for
en
tur
også
nrtop tot at krinÅe snakke med kundeme. Henrik
med de andre boder på Homelund for at vise interesse for disse.

M,v.h. Bestyrelsen Dagli'Brugsen Home.

oBs
Mange nye Winffrer- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE. KOM OG PRø/
Så lår du den cykel, der passer dig.
www.raleiqhbikes.dk
www.homevade.dk

Vises
Home Cykelfonetning

Gangen Fåborg

Svend Aage Østerberg
Ttf. 7526 0102 - 20437711

vl/illy Pilgaard

Tistrup

Trf. 7519 5061

-4089

5061
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Opti ker & kontaktlinseopti ker
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Storegade 23, 6862 TistruP
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\1.75291287
Åbningstider:
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man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30
lukket
9.30 - 17.00
lukket

onsdag:
ftedag:
lørdag:

s
ct

4
tundag;rvei 44. tlorne. 6800 Varde
llt.7$2602 35 o Mob.:23 84 98 2t
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Æ BJALLERUP KJøMMEN
Jens Thygesen fortæller om købmandsbutikken i Bjalderup
Salg af købmandsvarer i Bjalderup startede på Møllegården i 1870'eme, hvor gdr, Jens
Mikkelsen drev landbrug og mølled. Møllen stod på en forhøjning ved gården. Købmandsvareme blev hentet hjem med hesteVogn fta stationen i Gårde ved den nyanlagte
jembane indviet i 1875.
I 1900 udstykkede Jens Mikkelsen en grund ved landevejen, hvorpå han byggede en
købmandsfonetning, hvorfra handlen blev drevet.
I 1919 solgte Jens Mikkelsen fonetningen og møllen til Christian Christensen Brødbæk,
Strellev. lf. skødet måtte møllen blive stå,ende i 50 år, hvorefter den skulle brækkes ned,
materialeme bortskaffes, og jorden omkring møllen skulle tilbageføres til Møllegården.
I 1944 solgtes købmandsfonetningen og møllen tilAxel Rosenberg, Vejrup, som allerede i 1945 igen solgte til Jens Thygesen.
Jens Møller Thygesen erfødt iAneberg i Lyne den 22. oktober 1918. Sammen med sine
tre søskende voksede han op på forældrenes gård. Han blev udlært kommis i Lyne
Brugs. Som kommis i Stausø mødte han Sine, som han blev gift med i 1945.
Alle vareme blev vejet af i butikken, og når koneme kom cyklende for at handle, sad de
ofte udenfor på bænken for at snakke.
Møllevingeme var taget af møllen, som blev brugt til lager for fodenstol kunstgødning,
hegnspæle, kobindsler, høleer og meget, meget mere. Alt kunne købes, og Jens fortæller, at han dagligt havde mange'løbeture" over til møllen.
Varcordreme sendte de med posten til engrosfirmaet Oskar Christensen i Varde, som
senere blev overtaget af Oceka. Brændevin og stærke drikke samt gær skulle bestilles
ved Spritlageret i Varde. Jens kørte varetur 2 dage om ugen, hvor han havde varer med
ud og samlede æg med hjem.
Fønst i 50'eme købte de også en vaskemaskine, som de lejede ud. Sine ville geme have

en vaskemaskine, og de købte en Ferm med vridemaskine hos Bruunsgaard i Ølgod.
Aftalen var, at Sine skulle gøre rent i butikken de dage, hvor Jens kørte ud med maskinen. Jens fik hos smed Peder Østerberg i Bounum lavet en vogn, som kunne spændes
efter bilen til transport af vaskemaskinen. Det var sikkert ganske ulovligt, men dengang
var der ingen som havde krcg på bilen. Traileren var vist ikke opfundet.

Sine og Jens fik efterhånden oparbejdet en god kundekreds. Butikken blev udvidet 2
gange, og der blev bygget nyt pakhus til lager og foderstof ved fonetningen. Da de fik
køledisk, begyndte de også at handle med mælk fra Hjedding Andelsmejeri. Mælken
blev leveret hverdag, og den fønste mælk var i plastikposer,
I 1969 skulle møllen if. det gamle skøde tiemes og jorden tilbage til Møllegården.
Træskelettet var flot og godt håndværksarbejde, tappet sammen. Det var umuligt at
adskille. Jens kontaktede Peder Østerberg, der var bnandfoged, og han fik tilladelse til at
brænde den al så der kun blev murstenene tilbage.
Efter en af udvidelseme af butikken, sagde uddeler Laudtsen, ASpgaard
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at nu knækkede de nok nakken. Men købmandsbutikken i Bjalderup overlevede både
Bjenerirose ndkøbsforening og Aspgaard Brugsforening.
t iggZ tufføe Sine og Jens butikken efter A2gode, men også slidsomme år, Jens fortæller med glæde om deres 40 års jubilæum med åbent hus med over,200 gæster, og
hvor de fom i UåOe aviser og radio. Det var en stor oplevelse.
De blev boende i Bjalderup til 1998, hvor de flyttede til Ølgod. Sine døde i 1999.
91 år gammel er Jens stadig aktiv på arbejdsmarkedet. De sidste 11 år som bogholder
hos Auto Centrum. Da han fik arbejdet, stillede han som betingelse, at de brugte computer til regnskabet. Ellers ville han ikke have med det at gøre!
Han står hver dag'op klokken 6.30, spiser morgenmad og læser avis inden han klokken
9 går på arbejde. Middagsmaden laver han selv. Så får man jo altid, hvad man kan li',
siger han. Middagssøvn sover han ikke, højst et hvil i en stol. Han passer selv huset, og
så skal han jo også besøge Sine på kirkegården. Og så er der jo også lige et par kortI

klubber, der skal passes. Han kan være svær at træffe hjemme'
Udover bømene Anne Kathrine og Kaj, har han 4 børnebøm og 5

oldebøm'

Kurt

NYT FRA SIflTTEFORENINGEN
Så er sommerens program abluttet. Fredag den 25. september drog 5 skytterfra Tistrup

Skytteforening af sted til Vingsted for at deltage i Landsmestemkabeme og havde en
herlig tur i deiskønne efterårsvejr. Holdet var udtaget til at stille veteranforeningshold for
Ribe Amt.
Vintensæsonen er nu godt i gang - du kan dog stadig nå at prøve om det også er noget

for dig. Det kræver kun, at du møder op i åbningstiden mandag eller torsdag mellem kl'
19 og 21, så står erfame instruktører parat til at hiælpe dig i gang,
gg eller Svend Age på
Sru,iriOu ørrf'rgere oplyininger, så ring til Laila'på'tlf. 75 Zd OZ
flf. 75 29 94 09.
Den indledende runde I Skoleskydning er afsluttet.
25 elever fna Home Skole 5a og 32 elever fra Tistrup Skoles femte 5a og 5b klasser har
deltaget i den indledende runde i skoleskydning. Alle har skudt 3 gange, sidste skydning
er gældende for, om man går videre til en amtsskydning. Man bliver sat sammen fire på
hvert hold, og de 20 hold i Ribe Amt, der har skudt de højeste point går videre til en
amtsfinale. Vinderen af amtsfinalen går så videre til en landsfinale, der foregår i Vingsted.

Det har som sædvanligt været en sjov og spændende opgave for alle involverede parter
at deltage i skoleskydningen. Det gælder elever, lærer og ikke mindst de ni instruktører,
der gnatis stiller deres arbejdskraft til radighed. Det er lysten, der driver værket og uden
denne hjælp ville det være umuligt for skytteforeningen at klare denne opgave. Der skal
også fta skytteforeningen lyde en stor tak til Home og Tistrup Skoler for det gode sam'arbejde,
der er opnået gennem de mange år skoleskydningen har foregået. Hjertelig tak

tilalle.
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KIRKETIDER
Søndag 22.11.2009
Søndag 29.11.2009
Søndag 06.12.2009
Søndag 13.12.2009
Søndag 20.12.2009
Torsdag 24.12.2009
Fredag 25.12.2009
Lørdag 26.12.2009
Søndag 27.12.2009
Fredag 01.01.2010
Søndag 03.01.2010
Søndag 10.01.2010
Søndag 17.01.2010
Lørdag 23.01.2010
Søndag 24.01.2010
Søndag 31.01.2010

Kl.09.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00
lngen

K|.09.00
Kl. 14.00
Kl. 10.30

K|.09.00

Juleaften
1. juledag
2. juledag

lngen

K!.10.30
K|.10.30
K|.09.00
K|.10.30
K|.09.30

Nytårsdag
Helligtrekonger

Højskoledag

-

Thaysen

lngen
Kl. 10.30

Sognepræst Finn Pedercen, Thorstrupvej49, Sig
Gnaver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
.Home Kirke

flf. 7526 4055

fli.75260042
flf. 7526 0085
flf. 7526 0078

mrcffi

Kirkeværge Ruth Jensen

PRIMO DAIYMARK A/S

' DK€862 Tistrup
Denmark

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

w
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AKTIVITETSKALENDER
2009
nov.
dec.

25.11.2009
25,11.2009
06,12.2009
06,12.2009
09.12.2010
15.12.2009
18.12.2009

Familie og Fritid. Juledemonstration
Lantemefest
Spejdeme. Loppemar*ed
Homelunds Venner. Julemarked
Homelunds Venner. Sangaften
Home Gospelkor. Julekoncert
Juletræsfest
Juleoptog i Home

20j22009
20i1,0

Jan.

Homelunds Venner. Sangaften
Home Menighedsråd. Højskoledag i Home
Home Sogneforening. Genenalfonsamling
Familie og Ftitid. "Fokus på livet"
Homelunds Venner. Sangaften
Home Mesterskab i badminton
4H/Home Adventure. Skøjtetur for hele familien
Homelunds Venner, Sangaften
Home Gymnastikforcning. Lokalopvisning
Home Aftenskole. Afslutning og udstilling
Homelunds Venner, Sangaften
Familie og Fdtid. Generalforsamling
Sportsfest

13.01.2010
23.01,.2010

febr.

apr.

juni
juli
aug,
nov.

26.01.2010
03,02.2010
10.02.2010
28.02.2010
05.03.2010
10.03,2010
20.03.2010
24,03.2010
14.04.2010
22.04.2010
uge 23
29.07.01.08.2010
21.08.2010
24.11.2010

Vildbjerg Cup
Torvedag
Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lantemefest
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bladet udkommer senest

lørdag den 9. januar
lørdag den 20. februar
lørdag den 3.april
lørdag den 15. maj
lørdag den 7. august
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304
305
306
307
308
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25. januar

8. marts
19. april
31. maj
23. august
20. september
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Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, ilt.75220367, birthaschmidt@mail,dk
Erling Jenæn, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Søndenskov, Lundagervej 30, l'{ome, 6800 Varde, flt.7526 052V
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Vade, tlf. 7522 3838
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Horne Cykelfonetning
Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive pålager.
Nye Wnfrer og Raleigh cykler på lager.
For at lå merc fri, femer jeg de faste
åbningstider, så ring fønst når cyklen skal

www.malerchrt"dk
Gr: Præstevei 63
flf. 75 28 43.92

. siig . 6800 varde'

'

Bil 21 77 06 92

rcpareres eller I ønskeren nY.
HORNE CYKELFORRETNING

VlSvend AageØsterbery
Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller20'E

Zll

Mekaniker

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