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Andelskassen
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HøSTFEST
Høstfest i Home Hallen lørdag den 26. september 2009 fra kl. 18.30

-

01.00

Musikken levercs igen i år af Bl og 82.
Der er mulighed for bordrcservation i hallen senest tonsdag den 24. september flf.

um,*n*{,ims,;

ffi

Mad og dtikkevarer må geme medbringes
Husk selv at medbringe service og be

-

Høstfestudvalget består af repr,æsentanter fra Familie og Fdtid, Husmandsfor'
eningen,ldræftparken, Gymnastikforenlngen, ldræbforenlngen og Sogneforenin'
gen.

STøT VORE Altll{ONCøREF - OE S|IøTTER OS

UDSTILLING AF MODELTOG I HORN
Søndag den 18. oktober kl. 09.00

-

16.00

5 modelklubber samles og kører med modeltog på et fælles stort anlæg.
Mulighed for køb, salg og bYtte.
Mere info 4014 7741 vKlaus Balzarsen

e

HORNE STøTTEFORENING
Støtteforcningen aftolder ordinær genenalforsamling

Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. {g.00 i Home Hallens mødelokale
Dagsorden if. vedbgteme.

Home Støtteforening/Marianne Hdm

HORNE IDRÆTSFORENING

- GENERALFORSAMLING

Home ldræbforening aftolder generalforsamling

onsdag den 18. november 2009 kl. 19.30 i Home Hallens mødelokale
Dagsorden fiølge vedtægteme.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 13. november
2009.

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer
forenlngen.

til at møde op - for at vlse interesse om
Home ldrætsforening/Dora Harck

PETANQUE

w

Vi har drøftet om der evt skal laves en petanquebane i forbindelse med kroketbanen."
så derbr - er der nogle, der er interesserede og har lyst til at spille petanque, så henvend jertil Karen Linding, Ponsevej 6, tlf. 7526 0180

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

4
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IDRÆT OM
Ny sæson starter

Onsdag den 30. september kl. 9 - 11 i Home hallen
Vi vil geme være mange, så kom og vær med, tag geme et par naboer med.
Der er ingen aldengrænse, hverken op eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på
egne betingelser. Tilbudene er mange, man kan frit vælge mellem badminton, bordtennis, billard, bob, shorttennis, stavgang eller gymnastik. Som noget nyt startede vi sidste
år med indendøns kroket, - kom og prøv det, - måske kan du få lyst til at prøve kræfter
med udendøns kroket.
Gymnastikken ledes af Kirsten Plaubory og Else Marie Madsen. Gymnastikken er fra kl.

- 9.45.
Pris pr. gang: 20 kr.
Kaffe: 15

9

kr'

Ver mødt - Thomas, rngrid og Herdis.

@.9

REVY NR. 50

Lørdag den 31. oktober fejrer vi revyens 50 års fødselsdag med en festforestilling i
Home Hallen.
Det 5 mand store jubilæumsrevyudvalg er nu næsten klar med en revy, der har det hele
og lidt til. 28 mennesker udgør de optrædende på scenen. Foruden at gøre lidt grin med
hvad der er hændt i det forløbne år, så har vi fundet nogle gamle og gode revynumre

ftem fta gemmeme. Og til at fremføre nogle af disse numre, har vi ligeledes fundet nogle
gode gamle revyskuespillere fem. De samme som dengang fremførte de selv samme
numre - en spændende cocktail som forhåbentlig vil give masser af anledning til grin.
De "gamle" numre krydrer vi så ind imellem med dugfiske indslag fra de seneste 365
dage.
En farvedg, sjov musikalsk og uforpligtende aften med REW i ordets bedste forstand.
Jubilæumirevyen, som er nummer 50 i en ubrudt række, håber vi på, at du vil være med:
til at fejre.

Vises'

venlig hilsen HIFÆeater
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HoRNE

AFTENSKoLE

@J

Home Aftenskole kan stadig tilbyde undervisning, så har du lyst så kom og vær

.}/

Jeg har fomemmelse af, at EDB Begynderholdet og Digitale Fotos måske har hafi klo.
nede dage, så hvis du påtænker dig at deltage i et af disse 2 kurcer så 'grib chancen og
vind bamsen"!

Tirsd4e kl. 19.30

Gospel
Krealiv
Floatglas

Start onsdag den 9. september kl. 19.00
Den 16. septembereller2S. oktoberkl. 19.00
Foto/kamena lære
Den 28. september kl, 19.00 (KUN DENNE ENE AFIEN)
EDB-begynderc
Statttorsdag den 1. oktoberkl. 19.00
Littenatur
Start tinsdag den 6. oktober kl. 14.00
Digitale Fotos
Shrt tinsdag den 20. oktober kl. 19.00
Vild med dans
Start søndag den 3. januar kl. 19.30
Knipling
Start torsdag den 7. januar kl. 15.00 eller 18.30
gomsmffnffig,
Ihn 30, sep., - 25. nw., - 23. maft kl. 19.00
Oplysninger om de fonskellige hold kan ses i fonige udgave af HomePosten eller du kan
dnge/maile til undertegnede.
Tag en rask beslnfring og tilmeld dig, så'du kan være med fia start.

(øvede)

Home Afienskole v/llendette Nielsen, tf. 3195 4269 eller

(.h

JULEDEMONSTRATION
onsdag den 25. november kl. 19.00 i Home Skoles

skolekøkken\<-y

Itilartin S. Hansen, "Mad med meret" slagterfonetringen i Varde, kommer med nye
ideer tiljulemaden. Q som sædvanlig år vi et lækkert måltid, så det er ikke nødvendigt
at spise aftensmad hjemmefia!
Husk selv at medbdnoe tallerkner. bestik oo kop.
Vores dygtige blomsterpiger Lene og Birgitte laver flotte juledekorationer, som kan
købes til meget dmelige pdser. Nogle af dekonationeme indgår som gevinSter i vores
amedkanske loteri.
HUSK TILMELDING senest den 18. november til Mona Petersson på tlf. 2425 8749
(geme som SMS, husk navn) eller mail monabondenielsen@hotmail.com
Pris inkr' Mad og drikkevaren
33
Familie og Fritid

[l
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SANGAFTEN PA HORNELUND
Også i år affrolder Homeiunds Venner sangaftner på Homelund følgende onsdage kl.
19.30:

14. oktober, 11. november, 9. december, 13. januar,10. februar, 10. marts - og vl
slufier onsdag den 14. apfil.
Vi byder på kafie med brød å 15 kr.
Traditionen tro kommer der mange og alle er
Homerunds Venner

velkomne'

HøSTFEST PA HORNELUND PLEJECENTER
Hometunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

HøSTFEST på Hornelund:Pleiecentertirsdag den 6. oktober kl. 18.00
Underholdning og musik ved Henning Hansen
Spisning, kaffe og kage.
Pds for hele aftenen 65 kr.
Husktilmelding senest den 1. oktober

til Bifie Strebø1ilf. 7526 0184 eller Bessie Aggeboe tlf. 7526 0031

HORNE PENSIONISTFORENING

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Onsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

14.9.2009 EigilHvid Olse.n, Kvong
21.9.2009 Tove Larsen, Abenrå - Ældreproblematikken
28.9.2009 Bente og Hans Ole Fisker- Turtil Japan
5.10.2009 Dorte Schori, Varde - Byrådsarbejdet
14.10.2009 Preben Olesen, Outup (sammen med Sig)
19.10.2009 PasgårdsTøjservice, Heming
26.10.2009 Jørgen Enkebølle - Fra husmandsknøs til efterskoleforstander

211.2009
9.11.2009

Olav Chriistensen - Rejse til Grønland
Dorte Laucamp - Oplæsning
16.11.2009 llse og Jens P. Jørgensen - Den syngende slagter
23.11.2009 Gunna og Etik Priss - Forbllerom Grønland
30.11.2009 Hans Vesterager, Ølgod
7.12.2009 Ema Vestergård - Læser op
14.12.2009 Grethe Jensen, Ølgod - Juleabluhing
Alle møderstarter kl. 14.00 på Homelund Pleiecenter.

SIøT
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Da Kurt Burkarl efter eget ønske har valgt at udhæde af bestyrelsen, har søren KrisdK
se1 overhget formands-posJgn ftem til næste genenalfonsamling. suppleant Nieb Åge
Kdstensen er samtidigt. indfådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen

NY FORMAND I HORNE IDRÆTSPARK
Home ldrætspark har skiftet formand. Den nye formand er Søren Kristensen, som overtager jobbet efter undertegnede. Normalt ændres sammensætningen i bestyrelsen efter
den årlige generalbrsamling, men jeg har valgt at tnæde ud af bestyrelsen nu på grund
af udefta kommende kritik omkring min håndtering af ledelsen i HlP. Denne kritik har
gennem det seneSe år udviklet sig derhen, hvor jeg ikke meæ besidder lysten til forbat
at være en del af HlP. HvoMdt og hvor meget denne kritik har bund i virkeligheden, er
jeg ikke istand til at vurdere, men når kritikken bliver personlig med påshnde om, at jeg
ikke hler sandt og at jeg skulle være hovedårsagen til en påstået deling af sognet i to
så er det man må gøre op med sig selv, om det er det værd, det at sidde i en brening på

-

fll':Yr3ffi:*rcs,

at min bestutring absotut intet har at gøre med arbejdet intemt i
ldræbpaftens bestyrelse. ldræbparken nyder heldigvis stor opbakning og jeg håber, at
dette forbætter - ikke for min skyld - men for hele sogneb skyld. Alt andet har ldrætsParken ikke

fortjent

Kurt Burkarr

4H PROGRAM

11Ef

OKTOBER

9.

Ånsmane I HoRNEHAIEN kt.19

K}\ÆffiR

14.

AKIM,IATld.

20

-ld.IiF*rL

HUSKTluuELD$.lG

øSTER HERREDS SEI{IORKLUB

T@g
dam.

den 2ll. okbber kl. iE.00. Efterårshst på Home K'o med spbning,
sang og

Tisdag den 10. novemberkl. tg.3{l iKulhrdruset lØlgod. Fhv. brmandi Folke$ngpt
Chr. ileidahl komrner og

a

brEller.
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INDENDøRS FODBOLD 2(}(}9/20,l ()

Selvom udendørcsæsonen stadig er i fuld gang, skal vi så småt til at

bnke

på indetod'

bold.

iræningen vil foregå om fnedagen, og starter fredæ d. 23 oktober. Tidspunkteme for
træningån kan æs'i Ugebladet ugen før tæningsstart - træningsdden er 1 time. lndenOøo fiOUofO er mindJt lige så slovt som udendørs og der spilles kampe mod andre
lfrUær. Der vil også væÅ mufighed for at komme til sbvner. lndefodbold tilbydes fa
årg.05 og ældre

bnke dig at spille indendørs fodbold i den kommende vinter, afleveres
nedens6ende blanket (i udfyldt stand) i postkassen ved indgangen til Home Hallen

Hvis du kunne

senest mandag den 14. september 2009.
Spørgsmålkan retes til Kurt Poulsen på-flf. 20&t 8791
eller hth/Arurul.ibu.dUpaoe.asox?id=1 350
Klip .............

Spillen

Årgang:

navn:

(fx 1999)

Adresse:
Urr.
lPoshr.

og bY:

Forældreundens

f't

Karnpprogram Horne IF
Serie 3 Herrer
Dag Dato

Kt.

lør fg'-Og-ZOOg 15:00
lgr 03-10-2009 15:00
Vr 17-10-2009 15:00
Lør 24-lO-2OOg 14:00

H'emmehold Udehold
Home
Horne
Horne
Horne

IF
IF
IF
IF

Tarp

B

Lunde B
SpangsbJerg IF

SigÆhorstrup IF

Kampprogram Horne IF
Serie 6 Herrer
Dag Dato

Wr
Lør
Lør

Kl.

HJemmehold Udehold

19-09-2009 13:00 Horne
03-10-2009 13;00 Home
17-10-2009 13:00 Horne

IF
IF
IF

Hw
EW

Oksbøl B
Nymindegab IK Vest
HSV IF
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NYT FRA KANDIDATEN
Venstrcs skolepolitik
Vensfe har vedtaget en skolepolitik, hvor et hovedelement er at sikre mulighed for bevarelse af skoletilbud alle steder, hvor der i dag findes skoletilbud i samme eller modificeret
udgave. Det betyder, at skoler der,merc end 2 år i træk har under et bestemt antal ele
ver (i skrivende stund formodentligt 85) vil blive tilbudt at oprefte en 'bømebf. En børneby er en integrerct instMion omfattende <lagplejer (værested for dagplejer formoder
jeg), bømehave, skole fa 0. til 3. klasse sarnt SFO.
Det kan virke hådt at sætte præcis antal elever på, for hvem kan med sikkefied sige, at
det er bedrc at være f.eks. 90 end,80 elever på en skole. Men med fonslaget indbygges
en automatik som betyder at man undgår detaildiskussioner om hver enkelt skole. Samtidigt får de berørte lokalsamfund god varsel og kan tage sine fofioldsregler inden en
skole evt. ændrcr status til bømeby. Alt i alt finder jeg forslaget både fomuftigt og aftalanceret.

Home Skole ikke ihrezonen - endnut
Home skole er langt fa i farezonen, men hvor længe? En fremskrivning af de kendte
fødselstal viser, at Home Skole i Vl01X14 ikke vil have klasser støne end 18 elever og
afti alt.122 elever. De efterfølgende 2 år vil tilgangen kun rrære 9 elever pr. klasse pr. år,
hvilket bdnger elevtallet ned på 108. Som det ses er det bydende nødvendigt, at udviklingen vendes. Det kræver en solid lokal indsab. Men også et bidrag fta kommunen i
fom af realistiske grundpriser og en vilje til ikke kun at annoncere grunde i den sydlige
del afkommunen.

Kommuneplan uden sprængkraft
Kort forhlt er kommuneplanen en beskdvelse af kommunen med det formål at skabe
enighed om, under hvilke præmisser Varde kommune skal udvikle sig i de kommende
år.

Man kunne af den ofientige omtale få det indfryk, at høringsfasen omkdng kommune
plan201L22 er indbegrebet af modeme demokrati og at man som borger sætter sig helt
uden for indfrydelse ved ikke at deftage. Efter min mening egner sådan en lokalplan sig
imidlertid ikke mere til oftntlig debat end Finansloven. Samtidigt står det i skæænde
konhast til det hktum at debatten i byrådet har været præget af næsten tohl enighed.
Kun et enkelt sted kunne man finde uenighed, nemlig omkring udbygningen af sommerhusområdet i HoustupLønne. Fonlagsstilleren, der så vidt vides selv er sommerhusejer i område$ bæslår at udbygningen af området afuenter en analyse af turistomddernæ fiemtidige rolle. De Konservative og Socialdemoknateme står bag fonslaget som
afoises af Venstre og Lokallisten. Det er svært at få øje på sprængkrafien i den uenighed!

Lokalt er Home beskrevet som vi kender det. Et eventuelt nyt tiltag som f.eks. støne
rekreative områder er ikke udeluklcet fordi det ikke kommer ind i denne plan. Modsat vil

10
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hentes på hjemmesiden www.vardekom.dk under "Service til dig' -> 'Byg og Bo" ->
'Kommuneplaner og tiltag".
Find i øvrigt din lokale kandidat her:

Stig Leerbeck, Porsevej 18,7526 02 36, e'mail: stiqleerbeck@qmail.com
FaceBook www.facebook.com/stloleerbeck
På FaceBook kan du også tilmelde dlg gruppen "Stig Leerbeck i Byddet".
Hjemmeside: sti gleerbeck.venstre.dk
Stig Leerbeck

fl*ffi

,l3.

september- Harens Dag.

Øgod Havekteds.
nåretreOsen kan besøges ved Friis Planteskole, der denne dag sikkert har gode tilbud.
26. september kl. 1000 . l4{t0

-

plantemafted.

velkomne, også til selv at
Tambours have - ærfesanar,geffi;t. n1r
"t
rned. Fd enhe til planbmarked, Oridruset og patanlægget

6ge planbr

6. oktober kl. 1930 - efteårsmøde'
Kulturhuset i Øgod - fællesamangencnt.

Have & ladskåbsafiitekt Keld S;bt kerdtfia DR radio og TV tolderbrcdrag og

Vtser

lysbilleder med t'[en: Fra byharæ til lardhave.
2l . november kl. 1410 - luledemonsbation.
Home Halbn. Se nænneæ iHonepo$n, nårffien nærmersig.
24. november kl. 19fi1 - iuledemonstration.
Aulaen pa Tistup skole. Tlsfrup og øbod hawkreds.
9e annonce iølgod Ugeblad, ugen før anangementet.
Husk aftenk#.

HORNE SOGNEARKM
I Home Sognearkiv har vi nogle bøger, som vi ikke skal bruge. Derfor kan de aftentes

-

vederlagsfrit. Det drejer sig om følgende bøgen

LovTiåendå 1871'1932og Sogneråds Tidende 191&1966

Henvendelse til Leif Sønderskov flf. 7526 0527 eller 2461 5550

STøT VORE AilI{OIICøRER . DE SMTTER OS
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TORVEDAGEN

Lørdag den 15. august havde vi Torvedag i Home for 32. gang. Det havde regnet hele
morgenen, men da vi mødtes kl. 6.00 var vi optimistiske nok til at stille borde og stole op
tilmorgenkaffen midt på gaden.

Vi havde dog haft vore bekymringer, for hvis vejrmeldingeme holdt ord, ville regnen
fortsætte med at sile ned hele formiddagen og det ville jo være rigtig træls på en torvedag. Et altemativ kunne være at flytte torvedagen om i Homehallen, men det ville utvivlsomt have været en anderledes torvedag.
Regnen tog imidlertid til og heldigvis for os, skulle der ikke være fest i krosalen denne
lødag, så Kurt og Kirsten lod sig: nemt overtale til, at vi drak morgenkafbn der. Hom+
folket var, på tnods af vejrct mø-dt talstærkt frem og snart lød toneme til Lundeborghymen fra Møllen Tdo, der var blevet installeret på scenen og torvedagen blev sunget i
gang anført af Keld Jochumsen og samtidig stilnede regnen af,
Leif Søndenskov ledte os igennem dette åns torvedag på bedste vis og dagen igennem
var der flerc konkuræncer, bl.a. vores egen nøglekonkunence, hvor ii travOe købttø!gende gavekort, der blev vundet af:
1 . præmie - gavekort til Daglig'Brugsen. 2.500 kr. blev vundet af Anni Thomsen
2. præmie - gavekort til Anders K. Jensen, 1.000 kr. blev vundet Elly Jensen
3. præmie - gavekort til Oskars Autoværksted, 1.000 kr. blev vundet af Julie Dinesen
4. præmie - gavekort til Home Kro, 1 .000 kr. blev vundet af Vemer Pedersen
5. præmie - gavecheck til Home Andelskasse, 500 kr. blev vundet Thomas Sønderskov
0. præmie - OK Beminkort, 500 kr. Svend Åge Thuesen
7. præmie - gavekod til Homehallen, 500 kr. blev vundet af Hanne Burkal

Nlels Ølgaard kunne lgen I år aflevere et stor beløb

til Torvedagsudvalget, helt

præcist 46.300 kr. ved salg af gamle tlng og sager. Jamen er det ikke fantastiskll
Vi siger mange tak for din store indsats Nlels.

Mølles Trio flyttede'senere på fomriddagen ud på Homelund og spillede formiddagen
igennem velkendt hyggemusik, medens der flittigt blev handlet i bodeme, og en særlig
tak skal lyde til alle, der bidrog tilfestlighedeme med en bod, for uden boder ingen torvedag.
Også en stor tak til Familie og Fritid for deres bidrag med at smøre rundstykker og bryg-

ge kaffe og sluttelig vil vi geme sige på gensyn til næste år på torvedagen den 21. august.
Torvedagsudvalget.
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Nu starter gymnastikken
i Home.

DC

p\

)l

Ilorne Gymnastikforening
13

bt

GYMNASTTKSÆSON2009/10

t) Å

2.9t5
ryå'Y4511t($'

Sommerferien er godt overstået og alle vore instruktører er klar til en ny sæson i gymnastiksalen. Sæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39 (21..24. sept.)
Alle hold træner iskolens gymnastiksal.
Bemærk - der er lidt ændringer i tidspunkter i forhold til programmet, der var med i den
sidste udgave af Home Posten.
Vi forbætter med heneholdet uden opvisning, så kære mænd vi glæder os til at se jer i
gymnastiksalen mandag aften. Alle kan være med uanset alder.

Generelt for alle hold gælder, at man kan prøve at være med de første tre gange
inden tnan afgør, om det er noget for en, så derfor er det vigtigf at møde op eller
give besked om, at man evt. kommer senere, så vi er sikre på, at der nok til de
enkelte hold.
t'lvis man deltager på flere hold, så er efterfølgende hold til halv pris.
Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen -75260005 eller 4025 4977 eller mail: lenebrianhansen@mail.tele.dk
Bestyælsen:
Lene Jensen, formand
Eva Vig Jessen, næstformand/Dragter
Berit Gnam, kasserer
Tina Christensen, kunser/Redskaber
Trine Gram

flf. 7526
tlf. 7526
flf. 7526
tlf. 6024

0005/40 25 4977
0079
0163
6981

tlf.5127 5798

Vigtige datoer i løbet af gymnastiksæsonen:

14.november.2009

2009
Februar 2010
Februa/marts 2010
12.-14. mafts 2010
20. marts 2010
18. december
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BømedagiBlåvandshukldrætscenter
Fælles juleaftlutning i hallen
Generalfonsamling - tid og sted - oplyses i Home Posten
Sangaften. Sted & dato oplyses i Home Posten
Forårsopvisning i Oksbøl
Lokalopvisning i Home Hallen

lqt

Forældre/Barn
Tirsdage kl. 17.00 - 18.00
Første gang 22. september

Kontingent 350 kr. lnkl. T.shirt

Susanne
7511

Pedersen Anita Aagaard

6899

7526 0858

Hejstore og små, nye og gamle.
Så er det tid til at komme i gymnastiksalen,
hvor vi skal hoppe, løbe, danse, synge, råbe
og lege med fonskellige redskaber. Viskal ha'
det super sjovt og vi er klar til en ny sæson.
Kom og vær med. Vi ses.

Loppeme 4 - 5 år (fylde 4 år inden årets udgang)
Torsdage kl. 16.30 - {7.30
Første gang 24. september
Marinus og Jette Poulsen
Kontingent 300 kr. inkl. T'shirt
7526 0356
Nu starter endnu en sæson med sjov og leg.
I en

Malene Pedersen, Allis Jensen
Trine Jeppesen

veden med hoppeloppeland, hvor vi

både skal danse, bøvle, hoppe, grine og

lege. Kom og vær med! Vi glæder os til
at se jer alle med godt humør.

r

lat
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Små piger børnehavekl . - 2.

kl.

Bemærk - ny dag i forhold til opslag
sidste Home Posten

Onsdage kl. 17.45 - 18.45
Førcte gang 23. september

Kontingent 350 kr. inkl. dragtleje

gymnastik

- nu er det tid til
Erdu fiisk på lidt rytme, grin og dans,
Skaldu være hjertelig velkommen med din
glædelig sans
En, to ti

Camilla Søndergård Hansen
Emma Gram

NYT HOLD

Mellem-piger3. og 4. kl.
Torsdage kl. 17.45 - 19.00
Første gang 24. september
Kontingent 350 kr. inkl.

dragtleje

Erdu vild med rytme, bevægelse og har
masser af eneryi? Er klar på sjov og leg,
så er mellem-piger lige dig

1€.

r

lrtl

Charlotte

Stig

og????

Familie og Fritid, Horne

F'
ffi'fl

Program 2009 - 2010
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FAMILI-E OG FRITID, HORNE

PROGRAM
Så er vi klar med et SPÆNDENDE PROGRAM for sæsonen 2009/2010

Til alle 3 anangementer er det nødvendigt med tilmelding af hensyn til de folk, vi har
lavet aftaleme med, så det er viqtiot. at du tilmelder dio inden fristemes udløb,
Der vil være rabat ved anangementeme til medlemmer af Familie og Fritid, så det er en

god ide at købe et medlemskort. Det vil være muligt at købe medlemskort til
anangementeme. Det koster 50 kr. pr. husstand.
Du kan også købe medlemskort ved at kontakte Merete Bonnen Jensen.
Husk at du som medlem aT Familie og Fritid støtter både foreningen og aftenskolen.

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Home
Formand
Mona Bonde Petersson
ilt.76727765
Karen Margrethe Harck
Næ_stformand
flf.7526 0113
Kaåserer
Merete Bonnen Jensen
ilf.7526 0313
, Annoncer
Ruth Jensen
ilf. 7526 0078
'
Sekretær
Mamse Pontoppidan
flf.7526 0449
Suppleant
Anne Mette Jensen
Revisorer
Anne Grethe Forsom og Dorthe Nørgård Bejder
Aftenskoleleder
Henriette Nielsen
flf. 7526 0438

qAFETERIA
€ød,?'ff*Park
vw
Mødelokaler op
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til

ca. 100 pers.

v/tisbah $ig . øgoÅ/ei 33. tbrne . 6800 Vorde

2009
25. november JULEDEMONSTRATION i skolekøkkenet, Home skole
Hansen fra "Mad med mere" iVarde. (Se omtale i bladet)

v. Martin s.

2010

'

3.

februar

'FOKUS PÅ LNET' aften hos Ølgod Fodklinik v. fodspecialist Brifta
Sylvestensen. Hun og en kropstenapeut anangerer en spændende aften
for et begrænset antal deltagere.
Et foredrag med involvering af deltageme.

Skavanker starter ofte i føddeme.

marts/april

22.

apil

.

.

.."

MODESHOV hos SØS i Ølgod.
Lokale mannequiner viser det nye forårs- og festtøj i butikken.
En rigtig hyggeaften for mor og datter, hvor der er mulighed for at blive
klædt på tilforårets fester.
GENERALFORSAMLING i skolekøkkenet, Home Skote kt. 19,30

HUSKVI ANNONCERER LøBENDE HER I }IORNEPOSTEN
HOLD øJE MED TILMELDINGSFRISTER

Tistrup OPfm

E

C. B. Lange

{

2
tt
I
i

II

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup
Ttf.

t
P

75291287

I

Åbnings$der: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag:

fiedag:
lørdag:

9.30

-

lukket
17.00
lukket

e
Lundagervei

. Ttt.7S26

44. Hdnc o 68OO Varde
. Mob,i ?3 34 9g 2t

OZ 35

19

rm
HOfne

- Gør det med et smit...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8

- 18

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 75?6
20
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Drenge Bhkl. - 3. kl.
.16.30
Onsdage kl.
- 17.30
Første gang 23. september

Kontingent 300 kr. inkl. T-shirt
Dorthe Bejder Jakob Vig Nielsen
7526 0995

'

Nu gårgymnastik igang

en heltime lang.
Er gymnastik noget du kan li'
Kom og brug en masse energi.
Vi springer, tonser og hopper
Vi er ikke til at stoppe.
Vi laver sjov og ballade,
Så er alle glade.

'

opefter
20.30

Store piger 5. kl. - og
Tirsdage kl. 19.00 Første gang 22. september

Bemærk ændret tidspunkt i

forhold til opslag i sidste Horne post

Kontingent 350 kr. inkl. dragtleje
Trine

Gram Katrine Schmidt

5127-5798

'

2843-0150

Hej friske tøser!
Så skal vi i gang igen,
hvis du er frisk på
sjov, ballade og masser af gymnastik,
så mød op tirsdag kl. 19.00 i skolens
gymnastiksal
P.s. vi garanterer det bliver sjovt.
Fdske hilsener Trin & Katrine.

ht

r
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Puls og Power
Torsdage kl. 19.15 - 20.30
Første gang 24. september

Kontingent 350 kr.
Tina

Hedegåd Karin Møller

75260107

Nielsen

7526 260555

Kom og vær med til Puls og Power i Home

hvertorsdag

aften.

-

Alle kan være med. Store og små
tykke og $nde. Tag din ven/veninde eller
nabo med og kom og få sved på panden.
Timen eren kombination af puls, s$rke og
udholdenhedstræning + at vi skal have det
sjovt. En time som giver masser af energi og
en bedre form.
Vi glæder os til at se jer
gamle trofastel

-

HeidiEllegaard
2570 85 02

både nye samt de

Motionsdamer uden opvisning
Mandage kl. 18.30 - 19.30
Første gang 21. september
Kontingent 300 kr.
Jette Poulsen Kirsten Plauborg
7526 0046
7526

0356

Nu skal det være!

Kom og få forbedret din kondition, få mere
energiog føldig bedre tilpas.
Alle er velkomne, både nybegyndere og øvede.

Viglæderos.

22
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Funktionel træning/s$rketræn
Onsda$e kl. 19.00 - 20.30
Første gang 23. september

in

g

Kontingent 350 kr.

Anefte Schmidt
7526 0150

Funktionel træning/styrtetræning
Handler om at træne/styrke de muskler,
giver stabilitet af
(muskelkonettet), samt muskleme i ben,

Fast afløser
7526 0005

der
krcpsstammen

-

Lene Jensen

balder, skulder, ryg og arme, således evnen
bedres til at udføre krcppens bevægelser
på det ætte tidspunkt og med den rette præcision
og knaft.

Tiæningen veksler derfor mellem pulstræning, styrketræning og stabiliserende øvelser
for bådi store muskelgrupper og de dybe stabiliserende muskelgrupper (mave-ryg'
balder-lår-skuldre/arme).

Vivilitræningen anvende forskellige træningsredskaber, som f,eks. elastikker, vægte,
stepbræt "gym-stikcK, rcdondo og store bolde.

tna;ningen iager udgangspunkt i træningsformer som: effekt træning, gym-stick, funktio'
nel træning, step/aerobic, cirkeltræning og pilates'
Så er du ung eiter i den modne alder (mand eller kvinde) har du mulighed for at holde
din krop isund form.
Træningen er individuel dvs. den kan afrasses tilden enkeltes formåen.

Motionsmænd uden opvisning
Mandage kl. 20.00 - 21.00
Første gang 21. september
Kontingent 300 kr.
Jefte & Marinus Poulsen
7526 0356
Hejalle mænd i Home sogn.
Så erdet igen tid at komme op af sofaeme.
Her er et hold for alle mænd uanset om du
ung, lidt ældre eller konen synes du burde
røre dig noget mere.
Så mød op og få rørt kroppen og
lattermuskleme

r'l,l'
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mrcffi
PRIMODANMARKA/S

, DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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Vejret viste sig bestemt ikke fa sin bedste side fna morgenstunden, men det blev alligd
vel en god dag. Mange besøgte Sogneforeningens stand og deltog i konkunencen om,
hvor mange nye medlemmer foreningen ville ft indtil kl. 12. Det blev til 5 nye medlemmer, og det havde Henriete Nielsen fta Malle gættet på, og hun vandt et gnatis rnedlemskab til Sognebreningen i 2010 fur hele husshnden. TILLYKKE ! Det kom tydeligt fiem
den dag, at mange var ovenasked€ over, at de ikke helt automatisk via betalingsservice
betalte-for medlemskab af Sognebreningen hvert år, men det gør man ikke. Hvert forår
kommer der et gimkort ud til alle husstande, og medlemskabet betales via giro eller

bankoverfønse''

,ome sogneforening

samarbejde med THGU er der lavet en ny klubdragt. På dnagten vil der være HIF og
THGU logo samt mulighed for at få sit eget navn på dnagten. Denne nye smarte klubdnagt er udstillet i Home Hallens cafeteda.
I

v

LOPPEMARKED
Til støtte for spejdeme i HomeTistup gruppe.

Den føpte søndag i hver måned afholder "Loppeme" loppemarked på Hindsigvej
29 i Horne fra kl. 9.00 - 12.00.
Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrcj. Pdseme snakker vi om.

lf

INDSAMLING AF LOPPER

Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til"LoppeudvaSef og lad dem kigge på sageme.
Loppeudvalget består

af:

Hans Guldager
Karsten Sørensen
Thomas Søndenkov
Claus Holgaard

flf. 7526 0501
flf. 7526 0078
flf. 2337 3756
flf.7526 0419

PoulH. Guldager
Viola Krog

ilt.75260182
ili.75260042

STøT VORE Ail]{OllCøRER - OE

S!øTTEROS
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VILDBJERG CUP 2(l(}9

w@w

29. juli- 2. august havde merc end 30 familier fra Home Tistup området valgt, at
tilbringe op til 5 dage sammen i Vildbierg, 15 km vest for Heming. For her, blev den 31.

-

Vildbjeq Cup gennemført Cup'en er Eurcpas tierdestønste fodboldtumering for ungdomshold og tillige et af de allerstørste idræbanangementer i Danmark.
I år, havde merc end 18.000 fodboldspillere og ledere fta i alt 9 lande, plus deres forældæ og søskende meldt deres ankomst til Vildbjerg. Desuden, stod mere end 1.000 hjæl-

pere klar til at gennemføre 1.600 fodboldkampe pa 32 baner. lndkvarteringen foregik
som altid, omkring Vildbjerg, på små hyggelige og interimistiske campingpladser og på
skolerog i haller. lgen boede alle deltagere fra Home - Tistrup, og deres forældre, sål+
des ide samme to campinggader, på række. Som altid hyggede man sig sammen og til
fiokost og omkring afienstid fandt,man sammen påkryds og tværs og hyggede sig omkdng gdllen og spisningen, mens bømene, på tværs af alle aldersskel legede, og gik på
besøg hos hinanden.
Vejrct onsdag, bød på dejligt sommervejr, men tondag morgen, vågnede alle op til kraftigt regnvejr, hvor telte og campingvogne skulle stå deres prøve. Efter et par meget
krafrige byger, så man hdrc, der med søgende blik, gik omkring og spurgte'Du har vel
ikke en spade, jeg kan låne? Alt imens spaden blev fundet frem, blev et par fortelte omkring "lGrlsgårde sø" ryddet for inventar.
Alle ved, i krisetider står man skulder ved skulder, og snart var kanalgnavningen i gang.
Den ene sø efter den anden omkdng "søen' blev forbundet med kanalsystemet. Og
snart, s$lede en rivende K.anal Grande ned af bakken. Hemede i bunden, boede Assens FC fra Fyn. Fynboeme, var dog ikke lige hjemme, da syndfloden kom skyllende og
fyldte deres fortelte. Krise! Men, med ves$ysk diplomatisk snilde og udlån af et par spader og et smil, faldt situationen til ro igen. Nye bekendbkaber blev skabt, mens vandet
blev borfledt og man diskutere udbygning og vedligeholdelse af kanalen.
Home - Tistup stillede i år med et U11, et U12, et U13 og et U15 hold. Alle Home
Tistrup hold opnåede flotte placeringer i Cuptumeringen,.dog skal U11 nævnes for en
flot 1 . plads i B-ftnalen og U15 holdet for en flot 2. plads i A-finalen

-

Søndag, blev alt pakket ned og det var nogle trætte fodboldspillerc og forældre, der
vendte næsen hjemad. Alle, var dgg enige om; - at de også ville med næste år. Så vel
mødt til Vildbjerg Cup 2010, torsdq den 29. juli- søndag den 1. august 2010 (uge 30).
lgen kan man ankomme om onsdagen, så sæt allerede nu kryds i kalenderenl

26

STøT VORE A]IIIoNCøREN. DESTøTTEROS

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN
starter igen mandag den 17. august kl. 19.30
'Så er det igen blevet tid til at få et spil whist'
Spilledage i 2009/10:
17. og 31.

August
September
Oktober
November
December

Januar
Februar

1

1. og 25.

Log22.

14. og 28,

Marb

8.o922.

12.o926.

April

5. og 19.

9.

og 23.

Maj

3.,17.o9

7.

og2'1.

Juni

14.

Nøne'All6

I

- OF/O øEod -Tlf.75

U

31.

4433

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tistrup .11:,,7437 69 30'sydbank.dk

AFLEVERINGSFRTSTER FOR HORNEPOSTEN

Udgave stofsenest
bladetudkommersenest
lødag den 7. norcmber 22. november
303

HORI{EPOSIENS REDAKTION
Birtra Schmldt, Stausve.i 7, 68(X) Varde, tf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, tf. 7526 0074

teif

Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, t1.75260527
Kurt Vlg Nielsen, Vestewænget 3, 6800 Varde, tf. 7522 3838

,
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En fornærmelig vise.
lndsendt af Ester Nørrelykke.
Sagen foregår i Horne sogn i Øster Horne herre4 n:Errn€re bestemt 12 lcrn nord for
Varde. Det er de sorte potters hjemegn. I næsten hver eneste gård og hus blev der
lavet gryder. På gårdene var der ansat grydekoner. De færdigc gryder blev især
solgt i Slesvig og Holsten af grydemændene.
Den 21 aug. 1800 havde gård- og g4de'mand Peder Jense,n i Hornelund indkaldt
drengen Christen Jesse,n pe20 ar (tjentehos Jørgen llansen) og {enestekarlen Jens
Christian Pedersen på 36 år (tjente hos Jergen Madsen) til forligelseskommis- .
sionen, fordi de to ved forskellige lejligheder havde sunget en fornærmelig vise
om ham. Men de indklagede nægtede sig skyldige hvorfor sagen måtte gå rettens
vej, så dø kunne indkaldes vidner.
Retten blev sat i Varde d. 10 sept. s.å. rmderherredsfoged Fogtman, skriveren og 4
tingsvidner. Prokurator Hanse,n" der førte sagen for Peder Jensen, frernlagde
stærmingen mod Christen Jessen og Jens Christian Pedersen, en afskrift af den
omhandlede vise, samt 4 spengsmål til de 6 indkaldte vidner hvoraf en dog ikke
mødte. Prolurator Nenup fra Varde farte sagen for Jens Christian Pedersen og
kurator Vilhebrt Sold fra Varde mødæ som værge for Christen Jessen.
Visen lyder:

Omtalte Mette og Jens Vestergeard rar forældre til Peder Jensen. De havde
selvejergfud i Hornelund.
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Spørgsmålene til de indkaldte vidner var:
l. rlar vidnet hørt at christen Jessen og Jørs christian Pedersen af Hornehmd
sidste sommer har sunget den vise, som i denne mg her er fremlagt en udskrift

af!

2. Hvor ofte,har vidnet hørt den slmge?
3. Er denne vise ikke digtet om Peder Jensen i Horneluud?
4. Hvem har digtet denne vise? Dette spengsmål blw efter prokurator Nørups
protest ændret til:
I{ar vidnet hørt af de indstærmte part€r at denne vise er digtet om peder Jeirsen
Vestergaard af Hornelund?

Vidnealhøring:
1. Las Pedersen, TransbøI, forklarede at han ved dette års høslet L gang havde
hent Christen Jessen synge det 1. vers og noget afdet 2., hvilket han dog ikke

larnde uden a{ men måtte stave sig til det sidste. Han havde senere i marken høi
andre synge noget af visen, men.han havde ikke hent Jens Christian pedersen
synge.

2. Jens Pedersen Østergaardpå Røstbierge (måske i Shtndsig) havde furste gang
hørt visen blive sunget af Christen Jessen ved høhøsten og senere yderligere 2 til
3 gange. Jens Christian Pedersen havde han iklce hørt qmge, men døne havde
indrømmet over for ham for 3 uger siden, at han også havde sunget visen.
3. Næste vidne var foniges datter Kirstine Jensdatter..Ved midsommertid på byens
markhavde hun hørt Jens Christian synge det første vers og selr€re Christen Jessen
det 6. vers samt måske nogle flere vers, men hun erindrede ikke hvilke.
4. Anna Marie Madsdatter, Christen Pedersens kone på Hornehmd mark Hun
havde hørt visen sunget både afchristen Jessen, Jens chr. Pedersen samt siden
hen af flere andre på marken, men hun huskede iklce hvornår.
5. Tomas Pedersens KoneDorthea Nielsdatter på heden havde hørt Jens christen
oplæse det L vers samt ordene: "Den Viise er digæt ud af €n Jydsk, halv paa

Dansk og halv paa

Tdslq alt saa smuk.u i hendes hjem i klynegravningstiden

,

men siden havde hr:n hørt mange andre, dog i*ke voksne, synge visen.
6. Karen ldadsdatter, denestepige hos Jergen Madsen i Hornelun4 havde hørt Jens
Christian oplæse det første.og sidste vers da de gravede i klynemosen. Senere
havde hrm også hørt bl.a. det andet vers afChristen Jessen.
7. Jørgen Madsens kone var også indkaldt, men var ikke mødt.
Ingen af vidne,me havde hørt Peder Jensens naul nævnt, og ingen vidste hvem der
havde digtet visen.
sagen endte d" 18. sept. s.å. med forlig således at Jens christian pederseo slarlle
betale 4 mk og christen Jessen 2 mk til Horne sogns fatigkasse og begge 4 mk til
Peder Jensen for de omkosbringerhan havde haft. Desuden skulle Jens Ctr.
udrede alle sagsomkostninger.
Begge de indstævnte forpligtede sig til aldrig nogensinde at synge eller oplæse den
omhandlede vise.

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS
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Samtidig med dmne sag førte Peder Jensen en æressag mod Anne Jørgensdatter,
som er idmtisk med omølte rak&erkvinde i 2. vers. Anne Jørgensdt. var gift med
rakkeren Christoffer Nielsen @e Horne rakkere) og hun havde ved flere
lejligheder påstået, at Peder Jensen havde haft legemligt omgang med hende,
hvilket havde furt til at hun blev fru$sommeligt. Vidner blev afrrørt,me,n ingea
kunne bekræfte Anne Jørgensdatters ord.
Dommen lød d.3. dec. 18fi1:
"Thi vorder herved af Dommer og udværmte Meddomsmænd kendt for Ret: l, at
indstævnte Qvinde Anna Jørgensdatter, som skal opholde sig i et hrms paa
Hornelunds lvtårk, bftr bøde sine tre Mark som en Løgner, samt inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkpdelse betale Peder Jenssen i Hornehrnd 4 r'i
denne Sags grnft6stninger under Erecution og anden Justitiens Tvang. - 2, at de af
he,nde om og imod ham udsagte højlig Fornærmende Ord bør døde og magtesløse
atvære, samt ikke paa nogen Maade komme ham til Fornærmelse paa Ære eller
gode Natm og Rygte. - Under Sagen er de forordningsmæssigt stemplet Papiir

forbrugt."
Kiendsgierning findes altsaa ilike, og Sigt€ls€n er ej i mindste Maade beviist.
Lovstedet siger, at et saadant Qvindfolk skal, naar begge Deele mangler, bøde sine
te Marh og, da det lægger til "som en Løgnetr", sa4 forudem at citanten efter
Vidnerne er en ordentlig og hæderlig Mand, andet ikke hell€r er gotgiort, maae ...
de ham nærgaa?nde Ord kiødes magtesløse og ham ufomærrnende. Tillige ville
Sagens Omkosbringer afhende blive at udrede."
Pristallet år 1800: I Odense var eir arbejdsmands dagløn om vinteren 16 skilling og
om sonmeren 20 skilling.

,l
l^
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ARI(ÆOLOGISKE UDGRAVNINGER I HORNE
Forud for nedlægningen af jordkablet til vindmølleparken Homs Rev 2 har arkæologeme
gennemgået strækningen. Det har medført tre udgravninger i den nordlige del af sognet.

Herom skriver museumsinspektør Lene B. Frandsen i "0pdatering", Museet for Varde
og Omegns Årtog ZOOA:
.t Sdr. Malle (Syd for plantagen)

*Ved

Malle udgnavedes resteme af en overpløjet gravhøj fra stenalderen, Højen var sta-

dig synlig på marken, men viste sig at være meget nedpløjet. Der var svage spor af
grave i bunden, men uden daterende materiale. Tilsyneladende er vi ikke de første, der
har undersøgt højen, idet plyndringshuller antyder, at der har været gravrøvere på spil.

I kanten af højen fandtes lidt keramik fra

-

-

-

yngre stenalder, (4.000
ca.1.800 f.Kr.)
Malle. (Nordvest for Mallevej 41)
Her fremkom et meget fint lille fønomersk
hus. Meget typisk for de tidligere jemalderfiuse er at væggen i stalddelen er kraftigt markeret, mens beboelsesdelen mod
øst ikke efterlader sig spor i undergrunden. (ca. 400 f.Kr. - Kristifødsel)

Bounum. (Syd for Bounum Maskinstation)
Her fandtes et mærkeligt hus med nogle
enorme stolpehuller, samt en brønd med
forarbejdet træ. Der fandtes ikke noget
daterende keramik, men der var en stolpe
som muligvis kan dateres ved hjælp af

dendrokrologi. (aldersbestemmelse ved
hjælp af træets åninge) Et forsigtigt bud
er, at der er tale om et hus fra renæssancen. (1550-)
(Tilføjelseme i parentes er Homepostens)

Bounum

Foto: Lene B. Frandsen
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Vi laver hele menuen som tag-selv bord.
Sild, karrysalat, æ9, tomat, forskellig fisk,
Kyllingesalat med sprød bacon.
Svinekam med middelhavsgrønsager
Svinemørbrad med æbleringe og cognac
Kalkunruller med friske krydderier
Små bøfier med kartoffelmos og champion
forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt brød.
Fdsk frugt, hjemmelavet is, hvid chokolade mousse med jordbær
samt andre fonskellige

desserter.

2 retter 120 kr,
3 refter 150 kr.
Hilsen

Home Kro

[urt Hansen.
{f,ptql99
nf. 7526 0019

Sidste frist for bestilling onsdag den 23, september

HøSTFESTBUFFET 2O(}9
Lyse sild

-

.

',-\

karrysalat

Tunroulade med rejer på salatbund
, Tarteletter med hønsekød og aEarges.
Oksefilet

-

glaseret festskinke

Kyllingebryst med strimler af peberfrugter
Tærter- krydder kartofler- hvide kartofler
Salat - melonsalat - brød.
Brie ost - danablue - pikant
Æble - og pæretærter - pandekager med is
Frugtlagkage - frisk frugt.
165 kr.

m.v.h. - Hallens Cafeteria tlf. 7526 0352
Sidste frist for bestilling mandag den 21. september
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KIRKETIDER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

20.09.2009
27.09.2009
04.10.2009
11.10.2009
18.10.2009
25.10.2009
01.11.2009
08.11.2009
15.11.2009

lngen

Kt.09.00
Kr.10.30
lngen

22.11.2009

Kr.14.00
lngen
Kt.10.30
Kr.09.00
Kr.10.30
Kr.09.00

29.11.2009
06.12.2009

Kr. 10.30
K1.09.00

13j22009

lngen

Yed guds$enesten

Mette Hvid-Olsen
Allehelgens*

på allehelgens dag nævnes de pensoner fta sognet, der er døde i

det forgangne år.

tf. 7526 4055

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig
Graver Kristen Kog, Thorsbupvej 154, Home
Home Kirke
Kirkeværge Ruft Jensen

flf.7526 0042
flf. 7526 0085

ilf. 7526 0078

oBs
Mange nye Wintrer- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRø/
Så får du den cykel, der passer dig.
www.homevarde.dk www.raleiqhbikes.dk
Vi ses

Home

Gykelfonefiring
Østerberg
- 20437711

Svend Aage
Ttf. 7526 0102

Garagen Fåborg

vMlly Pilgaad
Ttf. 7519 5061 -4089 5061

rINTERSFMT
KRIEMMERGADE 9 . VARDE
TLF. 75 22 14 14
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AKTIVITETSKALENDER
2009
13.09.2009
26.09.2009
02.10.2009
04.10.2009
06.10.2009
18.10.2009
27.10.2009
31.10.2009
01.11.2009
18.11.2009
25.11.2009
06.12.2009
18.12.2009
20.12.2009

sept.

oK.

nov.

Home Menighedsråd. Høstguds$eneste
Høstfest
4H. Ånsmøde
Spejdeme. Loppemarked
Homelunds Venner, Hø$fest
Udstilling af modeltog i Home Hallen
Home Støtteforening. Genenalforsamling
Jubilæumsrevy
Speideme. Loppemarked
Home ldræbfoæning. Genenalfonsamling
Familie og Fritid. Juledemonstration
Spejdeme. Loppemarked

Julebæstest
Nisseoptog iHome

2010

jan,

febr.

marb

apr.

juli

aug.

23.01.2010
03.02.2010
20.03.2010
24.03.2010
22.04.2010
29.47.01.08.2010
21.08.2010

Home Menighedsråd. Højskoledag i Home
Familie og Fritid. "pskus,på livef
Home Gymnastikforening. Lokalopvisning
Home Aftenskole. Ablufiiing og udstilling
Familie og Fritid. Generalforsamling
Vildbjerg Gup
Torvedag

.:.

Døle / vinduer
* Køkkener
{. Om- og tilbygning

r.'T€arbeide

v/an Dlck.

Mallevej 46.68O0Varde

* Lofte og gulve
Tlf, 2878 3432. 7694 343.2
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- Bounum
SMEDE og
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

L@BGF[Nt

Ølgdvei148

Ttf. 75 26 0't 55
Tlf. 75 29 93 33

Bounum
6870 øLGOD

ZETOR

Bir 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Tlf. 7s260163 birtlf. 2l:r26Bolt2033pt63
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Horne Gykelfonetning

www"malerctart"dK
GI. Prastøvøi

nt.

63' Sig. f'f,l,ol/|arde

75 2Q 43.9r2

. BiI 21 77 06 92

Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive pålager.
Nye lMnther og Raleigh cykler pa lager.
For at lå merc fri, tiemer.jeg de faste
åbningstider, så ring fønst når cyklen skal
repareres eller I ønskeren ny.
HORNE CYKELFORREIilNG

VlSvend AageØsterbery
Kirtebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 204i1

Zll

Mekaniker

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