
39. årgang sept./okt. 2010

BøRNEHAVEN REGNBUEN

Bømehaven Regnbuen vil meget gerne sige tusind tak til Andelskassen i Horne og

Sydbank i Tistrup for de rygsække, vi modtog før sommerferien. Vi glæder os til at

bruge dem, når vi skal på ture og udflugter. Endnu engang Tusind tak.
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Personalet i Regnbuen

TORVEDAGEN i

Niels Ølgaard kunne igen i år aflevere et stor beløb til Torvedagsudvalget, helt præcist

47,300 kr. ved salg af gamle ting og sager. Vi siger mange tak for din store indsats Niels.

Også en stor tak til Familie og Fritid for deres bidrag med at smøre rundstykker 0g bryg-

ge kaffe, og sluttelig vil vi gerne sige på gensyn til næste år.

Torvedagsudvalget
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HIP INFORMERER

Klik ind på vores nye hjemmeside www.horqeidraejsparh.dk

M.** HøSTFEST THORNE HALLEN

W 
Lørdag den 25. september 2010 fra kt, 18.30 - 01.00

Musikken leveres i år af Backup . Duo.

Der er mulighed for bordreservation i hallen senest torsdag den 23. september 11. Z526
0352.

Mad kan bestilles på Horne Kro tlf, 7526 0019.

Mad og drikkevarer må gerne medbringes.
Husk selv at medbringe service og bestik,

Høstfestudvalgeti
udvalget består af repræsentanter fra Familie og Fritid, Husmandsforeningen,
ldrætsparken, Gymnastikforen in gen, ldrætsforeni ngen og sogneforen i ngån,

IDRÆT OM DAGEN

Ny sæson starter

Onsdag den 29. september kl. g - 11 i Hornehallen

Gymnastikken er fra kl, 9-9.45
Pris pr, gang 20 kr,, kaffe 15 kr.

fs Nye deltagere kan være med gratis indtil 1. november, dog skal der betales
for kaffen.

Vel mødUThomas, Grethe og Herdis

så er det igen tid til at komme i gang med lidt motion, der er masser af plads, så vi kan
være mange flere, Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med. Det drejer sig om atl
dyrke motion på egne betingelser. Der er mange tilbud og man kan frit vælge 

-mellem

gymnastik, badminton, bordtennis, billard, bob eller stavgang.
Gymnastikken ledes af Kirsten Plauborg og Else Marie Madien.
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NE STøTTEFORENING . GENERALFORSAMLING

Støtteforeningen alholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden if. vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 16, oktober

2010,
Horne Støtteforening/Marianne Holm

HORNE IDRÆTSFORENING . GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

tirsdag den 23. november 2010 kl. 19.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 13. november

2010.

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op for at vise interesse for
foreningen.

Horne ldrætsforening/Dora Harck

INFORMATION VEDR. VOLLEY I HORNE

Vi har været så heldige, at høre fra mange i Horne, som har interesse i at spille lidt vol-

ley her i Horne. Det er vi rigtig glade for, så derfor har vi valgt at gå skridtet videre, og

har nu henvendt os til idrætsforeningen for at få en haltid.

De kan tilbyde os hallen på onsdage fra kl. 20.00 til 21.30. Da idrætsforeningen ikke helt

kan slå sig fast på, at det kan blive denne dag fast fremover før den 1. oktober 2010, så

venter vi med at udsende den endelige dato for opstart af volley, til vi har fået et klart

svar fra idrætsforeningen,

Derfor vil vi bede alle, som gerne vil deltage i alderen fra og med 1B år og opefter, om at

ringe eller $ms os med jeres navn, mobilnr. og e-mail-adresse, så vi kan kontakte jer, I

når daloen for opstarten ligger fast. Endvidere skal der nok komme et stykke i Hornepo- l

sten 0m, hvornår der er opstart. Vi glæder os til at komme i gang.

Sportslig hilsen fra Søren (mobil 40416584)og Lene (m0bi160886087)i
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En helt nf!

RtrE t7zofl@
Lørdag den 6 November

Kl 19,30
f llorne Hallen

I dr ætsfo r ening e n afs lnfr e r s æs o n en s arwne
aJten med addeling af pokaler rnm-

W ses!
Hilsen IItrF og

Reyyholdet

Giv en hånd,..
Dansk Røde
Kors *
Meld dig som indsamler søndag
d. 3. oktober på indsamler,dk
De indsamlede penge fra søndag den 3. oktober vil blive brugt til hjælp i pakistan. Der
vil også blive sat nogte tit side i kartestrofe fonden hvis der sriutte nåmme -i il;i'#; i

f,-r:l!.t.try991!1t !ærn, det er de første minutter der er de vigtigste for at redde fork.
MELD DIG SOM INDSAMLER den 3. oktober 2010.
Husk at spørge din nabo om han/hun ikke også kunne tænke sig at komme ud at gå en,
tur. Du kan melde dig hos:

Ellen og Leif Damsgaard, Engkanten 12, 6900 Varde
Tlf.: 75260663 eiler 20142563, E-mail: e.l.damsEard@privat,dk

Når du har meldt dig, vil du få at vide hvor og hvornår du skal møde den 3, oktober.
NB: Der er rundstykker og kaffe til alle, der vil samle ind søndag den 3, oktober.

Ellen Damsgaard, Varde afdeling
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VISION HORNE AFHOLDER VISIONSMøDE

1, november 2010'mød op på Horne Kro kl' 19.30

Hvorfor???
Vi mangler digl!l

Alle har ideer. De skal bare frem i lyset, så vi alle kan få indflydelse på Hornes fremtid.

Vi vilogså gerne se BØRNEFAMILIERNEI!

Der bliver mulighed for at drøfte dine visioner med naboer og venner på utraditionel vis,

iå atte tør stå frem uden at skulle tale for 100 mennesker'

Dagsorden kommer senere...

Ses på hjemmesiden eller hentes i Brugsen'

HUSK DATO I KALENDER NU!!

NYT FRA VISION HORNE

VISION HORNE . VELKOMSTUDVALGET

Torvedagen i Home var Velkomstudvalgets første. 0g vi var naturligvis meget spændte

på, hvordan dagen ville forløbe.

Vi havde sendt Jeanette på ferie, og derfor skulle vi (Judith og Anne Mette) selv stå på

standen og forsøge at præsentere velkomstpakken.

Vi må dof indrøtime, at vivar en smule nervøse, og havde nok tendens til i starten at

tale med lem vi kendte. Ja, vi indrømmer det, typisk fejl at begå. Så kommer vijo aldrig i

kontakt med dem, viegentlig geme ville tale med'

Men efter at vi lige Rf-tagei åod til os, lykkedes det os at komme i kontakt med et par

ægte tilflyttere, og vi tror/håber, at de fik lige så megel ud af det som os'

Eder en vetoversiået Torvedag kan vi nu for alvor påbegynde arbejdet med at få uddelt

de første velkomstPakker.

Vi har allerede afleveret de første 6 velkomstpakker og ser frem til at aflevere de næste

mange.

Er DU tilflyttertilHorne Sogn i2010, men harendnu ikke modtaget velkomstpakken, vil

vi rneget gerne høre fra dig. skriv os en e-mail, og vi sørger for at du får velkomstpakken

hurtigst muligt.

Derudover har vi påbegyndt at finde gadereqræsentanter for hele Horne Sogn'

Vi har allerede fået tilsagn fra mange, men vi mangler lige digl!

Det vi forestiller 0s, at gaderepræsentanten skal hjælpe Velkomstudvalget med, er gan-

er tilflvttere i
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Du sender en e-mail til Anne Mette Bøttcher på annemetteie@qmail.com - vi håner, at I

på gadbnivejen selv vil overbringe velkomstpakken, 0g vi åftatei Oertor en dato for,
hvornår den skal være klar.

Vi vilgerne have gaderepræsentanter til de følgende gader/områder:
Sdr, Bjalderupvej Mælkevejen Engkanten
Ndr, Bjalderupvej Gunderupvej Kro-svinget
Gødsvangvej Kirkebakken KlokkedojØlgodvej Hornelund Snorupvei/RotbølvejLervadvej Rolighedsvej Transbølvej
Bounum $kolevej/ Ndr, Habrehøjvej Fruerlundvåj
Bounumvej/ Ø, Bounumvej Lundagervej Ndr. stauskærvej/sdr.Stadionvej Højvangen StauskærvejFabriksvej $olvangen Overby Mall'evej/Hallumvej

I kender selv jeres område bedst, og vi er naturligvis klar over, at Ølgodvej er delt ud på

Bjerremose, Stundsig, Asp osv. Så meld endelig tilbage, hvor du kunne tænke dig at
være'gaderepræsentant, på e-mail til anneltetteie@qmail.com

Hvis din virksomhed, store som små, eller forening endnu ikke er repræsenteret hører vi
meget gerne fra dig. send en e-mail eller ring, kontaktoplysninger findes - selvfølgelig _
på www.home-varde.dk

Husk STORKEN på hjemmesiden www.horne-valde.dk - for dig der er hett nyfødt i

Horne Sogn.

fDqsf,@
HOfne - Gørdet med et smit...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-{8

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund lT, 6900 Varde 7526 }l4/i
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HORNE AFTENSKOLE

Gospel og Kreativ er startet, men du kan sagtens nå at være med O

NYT hold i pileflet den 2. oktober kl. 9'16

Se i øvrigt hele vores program i fonige udgave af Horneposten eller tjek www.home-

varde.dk
Horne Aftenskole v/Henriette tlf. 3195 4269 eller hnhn@mail.tele,d! l

Til Opslagstavlen

Julemarked iStalden, Mallevej 100

Her finder du bl.a, adventskranse, diverse dekorationer til ude og inde, nisser,
juleJ glasting, hjemmelavede julekort og julepynt, gran, smykker og "børnenes

loppehjørne"

Abent:
Lørdag/søndag fra 10.00 - 16,00

Følgende weekender:
27.-28. november
4,-5. december

11. -12. december

På julehyggeligt gensyn, Anita og Vicki

UDSTILLING AF MODELTOG I HORNEHALLEN

Søndag den 24. oktober kl. 09.00 - 16'00

Samkørsel med flere private anlæg på ca. 150 meter skinner.

Mulighed for køb, salg og bytte.
Mere info 40 14 77 41 vl Klaus Balzarseni
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UDSTILLING AF MODELTOG I HORNEHALLEN

Står der i kalenderen - søndag den 24. oktober 2010 åbner vi igen Horne ldrætspark
for jeres skyld,

Til alle legebørn og barnlige sjæle m,m. holder vi udstilling igen i år, hvor vi fylder hallen
med modeltog og tilbehør i alle stønelser m.m. Ca. 40 % af arealet fylder vi med helt
eller delvist færdigbyggede anlæg - og resten af pladsen med handlende fonetninger
samt private folk (køb, salg, bytte) fra nær og f,ern.
vi skyder hele projektet i gang allerede fredag aften, hvor de første anlæg inkl. mit eget
her fra Horne ankommer, så i løbet af aftenen stiller vi borde og stole op og indrette håle
hallen efter en nøje planlagt opstillingsplan. Her gætder det bl,a. sikkerhed ved brand,
antal personer og flugtveje osv.
Lørdag morgen starter med kaffe og rundstykker for de udstillere, som har ovemattet.
Her holder vi et møde vedr. resten af weekenden, omkring middag er vi næsten færdige
til at åbne dørene søndag morgen - men for os entusiaster starter vores årlige legå-
køre-weekend for alvor - hele resten af lørdagen er vi samlet ca. 20 mlk til samkbrsel og
fælles hygge på hele 3 private anlæg eller hvad der svarer til ca, 150 meter kørestræk-
ning.

Der er altid nogle enkelte småfejl og mangler som skal rettes efter transporten m.m., de
sidste detaljer skal lige pudses af, så publikum virkelig får en god oplevelse med hjem.
s_ådan en lørdag flyver af sted i godt selskab - der nørkles og nusses med hobbyen for
alles vedkommende - og vi når også frem til aften, hvor fællesspisning er et hit. Førhen
bestilte vi gerne pizza til hele forsamlingen, men sidste år tog kegler - hallens cafeteria
tilbød at lave en "rode sammen" middag. Fantastisk og vi gør det igen * alle mætte, godt
tilpas og til en kanon pris. 1000 tak fra alle os.

fælles hygge og kønel resten af aftenen med dertil hørende kaffe osv. og godnat ca. kl.
01.00,

søndag morgen starter.med morgenkaffe kl. 8, og vi åbner dørene kl, g for publikum,
hvor I så har mulighed for at opleve en stor del af vores hobby og fritid, De lrandlende
fonetninger har som regel alle nyheder med sig - og skule man Jamle på noget ældre
modeltog, 

-og 
lige mangler et eller andet, så er der muligheder på de private bytteborde,

for lige at finde den stump eller ting man mangler, Der sælges også en del brugt tog og
tilbehør til meget fine priser.

udstillingen lukker kl. 16 og inden kl. 1B er hele hallen pakket sammen igen - en sådan
weekend er bare fløjet af sted, (Det tager så også kun 4% måneds forberådelse)
Vi byder alle velkommen

Klaus Balzarsen

STøT VORE ANl{OtrtCøRER - DE sTøTTEn OS 
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HORNE ADVENTURE

Home Adventure har nu eksisteret i godt og vel et år, Vi har hafi nogle fantastiske

anangementer, og vi er nu klar med en ovenSigt over de kommende anangenter.

Vi hai valgt at udvide aldersgruppen, så HORNE ADVENTURE nu er for alle unge, fra

T.klasse til 18 år + !l Det vil sige at hvis du er fyldt 18, 19 eller 20 år, så er du stadig

meget velkommen til anangementerne.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2010 + VTNTER 2011

Lørdag den 9. oktober 2010 - Dykning. (se indbydelse nedenunder)

November 2010 (dato kommer senere, wuw.homqvardg'dk)

Vi tager på skydetenæn og ser at der skydes/sprænges med skarpt. Vi spiser kage på

vejen hjem,

Er der nogen der har lyst til at bage en kage til denne tur, er de meget velkomne til at

kontakte Frank Hansen, lundaqer(O,hansen, mail'dk.

Februar/marts 2011 - dato følger (www.horne-varde.dk)

Vinterovematning m/ divense anangementer. Vi mødes lørdag formiddag, og der vil

være forskellige anangementer i løbet af lørdagen'

Det er her at DU skal på banen, hvis du har en ide til et anangement, så kontakt Anne

Mette Bøttcher, på tlf. 2299 1360.

Vi mødes alle lørdag eftermiddag og spiser aftensmaden sammen, Derefter vil der være

fælles hygge, Vi ovematter i det fri, alt efier vejr og vind satser vi på at der kan

ovemattes både i telt og shelters, Men det er helt op til DIG'

llusk - Horne Adventure bliver løbende opdateret på

www.horne-varde.dk

Vi glæder os til at se dig

Anne Marie, Frank, Anne Mette, Carsten, Conniog Dennisrel^I TØMFIEFI
Østpanken 24 ' 6E}40 Okebøl'
3(f iil 13 76 / 76 e6 c]Et ElEl
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HORNE "AD'VAND'TURE"... HE HE en dårlig joke.

\
(Adventure)

Så er tiden kommet til en tur i vandet, og der er mulighed for at blive våd....
(endnu en joke, vand erjo vådt)

Turen går til Vestervangsskolen, vester Gjesingvej i Esbjerg, hvor Dykkerklubben
Esbjerg holder til, Se mere om klubben på www.dykesbierq.dk
Bliv nu ikke grøn i hovedet af skræk. I svømmehallen vil vi få instruktion i, hvordan man
trækker vejret i maske og der er instruktør i bassinet til at hjælpe under dykket,

Turen ned i dybet (ryster de jokes ud af ærmet) foregår lørdag den 9. oktober 2010, og
vi mødes ved Hornehallen kl 14.30.
Vi ankommer til Vestervangsskolen kl 15.30 hvor vi får instruktioner, klæder om
0g springer i baljen. HUSK BADETøJ Oc HANDKLÆDE.
Svømmehallen har vi i 3 timer så der er rig mulighed for at alle kan plaske lidt rundt i det
våde element.

Når alle har fået 
nrunkne" 

fingre, siger vi "GODT GAET" og vender den "rene" næse mod
Horne, med forventet ankomst 19.30
Prisen for denne tur er 75 kr., og der betales ved afgang fra Horne. ,

Tilmelding senest 2. oktober til Dennis Friis Pederse n llf . 221g 1 6 14 også SMS og mail
dennisfriis@mail.dk
Oplys geme om jeres forældre evt. har mulighed for at køre.
Håber vi ses på bunden. (altså i svømmehallen og med maske på)

Hilsen Home Adventure

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Tfi.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: 9,30 - 17.30

onsdag: lukket
fredag: 9.30 * 17.00
lørdag: lukket

aittcg
cttg,{utl
CD6
oIto
tåiot
t,a.

Lundagervej il4. Hofne. 58lXl Varde,
Tll.7526A2 35 . Mob.:23 84 98 2l
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HORNE PENSIONISTFORENING

vinterens møderække starter mandag den 10. september kl, 14,00 og første fore.
dragsholder er Lars Bom, Tistrup.

Foreningen laver kaffe med kage. Foredrag, kaffe og kage 20 kr. pr. gang.

Eestyrelsen

HORNE' PENSTONT5TFORENTNO

Alle møder begynder kl. 14.00

DATO FOREDRAGSHOLDER EMNE

AO"OS Pråat Lars Bom Livet ikrigens lys

27'0gGunnaogErikPrissSang,røverhistorierogfolkeeventyr

04.10 Ejnar Brygger Mit livs centrifuge. Jeg er født på Jyllands
næse. Fortællingen fortsætter med min ar-

restation af Gestapo osv. Tysk Kz-lejr.
Afslutning om befrielsen med de hvide
busser

11,10 Erik Bull $idste nyt omkring sociale aktiviteter
19.10 Birgittegården, Sig $yvkanten underholder

Tirsdag k1.14
25.10 Pasgaard Iøj
01.11 Lis og Svend Vestergaard Underholder med harmonika

08.11 Lone Hansen Sang og musik

15.11 Præst Bodil R. Jensen Emil Nolde og bibelske billeder
22.11 Præst Morten Thaysen Grundtvig og kvinder

CYKELSTIEN LANGS GUNDERUPVEJ

$tatus for etablering af cykelstien langs Gunderupvej er den, fortæller Chr. Gram, Sdr.

Malle, at man havde håbet at kunne komme i gang så snart majsen var høstet, men at
der stadig mangler de sidste behandlinger af myndighederne.
Rikke Juel Lyng, Teknik og Miljø ved Varde kommune fortæller, at området ved Gunde-
rup Bæk er paragraf 3 område med en sjælden blomsterfauna, så her skal miljøafdelin-
gen ind over, Der skal også en godkendelse til, fordi cykelstien kommer for tæt på grav-

højene ved Lene og Brian. Endvidere ventes på vejdirektoratets godkendelse af linjefø-

dngen ved Hovedvejen. Og endelig skai der være en poiitisk høringsproces.

Red.
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HøSTFEST PA HORNELUND PLEJECENTER

Hornelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til

HøSTFEST på Hornelund Plejecenter tirsdag den 12. oktober kl. 19.00

Underholdning og musik ved Henning Hansen.
Der serveres: Spisning + kaffe og kage. Prisen for hele aftenen 75,00 kr.
Husk tilmeldinq senest torsdaq den 7. oktober til Oda Overgård på tlf, 7526 0141 eller
lngrid Graversen på tlf. 7526 0377

Hornelunds Venner

LEJLIGHED PÅ ROLIGHEDSVEJ IHORNE LEJET UD
Det er nu lykkedes at leje en bolig ud på Rolighedsvej, efter at der i en længere
periode har stået lejligheder tomme i Horne.

Boligselskabet carolineparken er gået nye veje og har stået to lejligheder på 61 mz
sammen til en lejlighed med en mere moderne indretning. Lejligheden er som ny, med
nye gulve, nyt køkken og bad. Der er også anlagt en ny terrasse, og der bliver også
inddraget et stykke jord fra fællesarealet til have,
Boligselskabet Carolineparken har i samarbejde med varde Bolig udlejning måske fun-
det nøglen til at kunne udleje boliger på Rolighedsvej, hvor man i fremtiden vil kunne leje
boliger på både 61 m2 og 122 mz af inleresserede i alle aldre. Boligerne ligger i et roligt
byafsnit og er nabo til Plejecenter Hornelund,

Red.lleif Sønderskov

SANGAFTEN PÅ HORNELUND.

Også i år afholder Homelunds Venner sangaften på Hornelund.
Følgende onsdage kl. 19.30:

13. oktober, 10. november, 8. december, ,l2. januar, g. februar, g. marts . og vil
slutter onsdag den 13. april

Vi byder på kaffe med brød å 15 kr.

Traditionen tro kommer der mange, og alle er velkomne.

Hornelunds Venner
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HORNE TTSTRUP DYR|-ÆGER APS HAR ÅBNET NY KLtNtK OG

BUTIK ITISTRUP

Horne Tistrup Dyrlæger har fået ny adresse og pr, 2. august åbnet ny klinik og
butik ientralt beliggende Torvet 4 i Tistrup.

Abningstilbud:
Vi har frem til 30/9 åbningstilbud på Profine hundefoder i alle varianter - køb 15 kg og få

3 kg ekstra u/b. Gælder så længe lager haves.

Derudover har vi tilbud på Royal Canin kattefoder til neutraliserede katte - ved køb af en
sæk gives 100 kr' i rabat' 

Horne Tistrup Dyrræger Aps.

Tistnrp Dyreklinih

ffHåfi
Vi byder Horne-Tistrup dyrlæger velkommen som annoncør i Horneposten

LOPPEMARKED

Til støtte for spejdeme i Home-Tistrup gruppe. v
Den første søndag i hver måned afholder "Lopperne" loppemarked på Hindsigvej
29 i Home fra kl. 9.00 - n.AA.
Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej, Priseme snakker vi om.

INDSAMLING AF LOPPER

Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til Loppe-
udvalget og lad dem kigge på sagerne.
Loppeudvalget består af:

Hans Guldager tlf. 7526 0501, Karsten Sørensen tlf. 7526 0078, Thomas Sønderskov tlf.
2337 3756, Claus Holgaard t|f,7526 0419, Poul H. Guldager't\t.7526 0182 og Viola
Krog tlf.75260042.

v

14 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Nu starter gymnastikken
i Horne.

Horne Gymnastikforening
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(.tl GYMNASTTKSÆSON 2A10111 
^ 

A
"9ts%9narrr6too"

Sommerferien er godt overstået, og alle vore instruktører er klar til en ny sæson i gymnastik- '

salen. Sæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39 {27.'30. september}

Alle hold træner i skolens gymnastiksal.

I år er der lavet nogle ændringer i holdinddeling, så se hele programmet igennem.

Vi har nu også et springhold for piger og drenge, hvor der også vil indgå rytmisk gymnastik.

Vi fortsætter med heneholdet uden opvisning, så kære mænd vi glæder os til at se jer i gym-

nastiksalen 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

man afgør, om det er noget for en, så derfor er det vigtigt at møde op eller give besked

om, at man evt. kommer senere, så vi er sikre på, at der nok til de enkelte hold.

Hvis man deltager på flere hold, så er billigste efterfølgende hold til halv pris.

Bemærk - Zumba er klippekort princip.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen - ll'f . 7526 0005/4025 4977 eller e-mail: lene-

brianhansen@mail.tele.dk

Bestyrelsen:
Lene Jensen, formand t11'.7526000514025 4977

Berit Gram, kasserer tlf. 7526 0163
Tina Christensen, kurserlredskaber tlf. 60 24 69 81

Trine Gram, sekretær tlf. 51 27 57 98

Susanne Pedersen, dragteritøj tlf.23 U 4213

Vigtige datoer i løbet af gymnastiksæsonen:

30. oktober 2010 Bømedag i Ølgod Halleme

20. november 2010 Børnedag i Blåvandshuk ldrætscenter

17. december 2010 Fælles juleafslutning i hallen

Februar 2011 Generalforsamling - tid og sted oplyses i Horne Posten

18. - 20. marts 2011 Forårsopvisning i Ølgod/Outrup

26. marts 2011 Lokalopvisning i Home Hallen

ht
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Forældre/Barn
Tirsdage kl. 17.00 - 18.00
Første gang 28. september
Kontingent 400 kr. inkl. T.shirt

Hejalle bøm
så er vi klar til at præsentere jer for en masse leg og bevægelse i gymnastiksalen.

Så ta' morog far i håndert og kom og væ/ med.
Vi vil løbe, hoppe, synge og lege med forskellige redskaber. Vi glæder os til at se jer til en ny
sæson.

Susanne Pedenen - Rikke Dammark
23844213 28822719

Lopperne 4 - 5 år (fylde a år inden årets udgang)
Torsdage kl. 16.00 - 17.00 Marinus og Jette poulsen
Første gang 30. september 7526 0356 Z4g1 9463
Kontingent 325 kr. inkl. T.shift

Rikke Schønning og Allis Jensen
Lopper der hopper, løber og leger,
Vi skal lære nyt, men også noget vi plejer.
Rikke og Allis, Marinus og Jette,
Vi glæder os - det kan I gætte.

Funky Kids - Børnehavekl.- 1 kl.-mixhold
Onsdage kl. 16.30 - 17.30
Første gang 29. september
Kontingent 325 kr. inkl. T.shirt

Hej Piger og Drenge

Er du til funky fede rytmer? SÅ er det nu!!

- Vi skalspringe på tnmpolin
- Vi skal danse Funky
- Vi skal have sved på panden
- Vi skal lege og ha'det sjovt.

Kom og vær med.

Anne-Marie Nielsen Heidi Poulsen
5116 7894 4050 3490

lztr 17



Springhold - mix og rytmisk piger - 2. - 5. kl.

Tirsdage kl. 18.30 -20.00 Brian S. Hansen Charlotte S. Hansen

Førstegang23.september 20330095 2611 8415

Kontingent 400 kr. inkl. dragt
Rikke Nielsen Jakob Vig Nielsen

Går du i 2. - 5. klasse, er frisk og trænger til 40757402 2566 7068

udfordring, så er vi gymnastikholdet for dig

Der vil være både spring og rytme, sjov og leg O. Så kom og spring ud i det. Vi vil et par

gange i løbet af sæsonen tage til Outrup i Springcentret.

Vi glæder os til at se jer.

Rgmepiger4. kl. - og opefter
Mandage k|.16.45- 18.15 Trine Gram Charlotte S. Hansen

Førstegang 27. september 5127-5798 2611 8415

Kontingent 400 kr. inkl. dragt

Så er det tid til at give den gas igen. Vi skal lave masser af gymnastik, lege og andet skæg og 
,

ballade. Så hvis du er til masser af sjov, smil på læben og sved på panden, så mød op man-

dag i uge 39 kl. 16.45 til 18.15 igymnastiksalen.

Puls og Styrke
Torsdage kl. 19.00 * 20.00 Tina Hedegård Karin Møller Nielsen

Første gang 30. september 7526 0107 2691 4716

Kontingent 350 kr' 
Heidi Eilegaard Anita Richardy

5093 1567

Velkommen til Puls & Styrke i Home.

Holdet er for alle uanset alder, køn og træningsniveau. Vil du forbrænde kalorier og samtidig

tone kroppen, så er det med at møde op. Timen består af en blanding af s$rketræning og

konditjonstræning. Vi skal have pulsen i top, sved på panden, forbrændt en masse kalorier og

" få fomyet energi. Det vil være en afuekslende time, hvor vi vil anvende forskellige redskaber

bl.a.håndvægte, elastikker, bodybars, bolde og step. Timen kan også bestå af en Cirkeltræ.

ning, hvor der veksles mellem forskellige stationer med forskellige s$rteøvelser og konditi-

onsblokke. Boksetræning vil også blive anvendt. Koreografien vil være simpel, så alle kan

være med. Vi glæder os til at se Jer? både nye samt de gamle trofaste. HuSk at se motion

som ån af de bedste investeringer, du kan foretage i dit liv. Ligeledes får man en kanon
-Go'samviftighed", 

når timen er slut.
Hejfra trænerne på Puls & Styrke holdet.

Medbring venligst vand og et håndklæde at ligge på.

l.l
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Familie og Fritid, Horne

PROGRAM z}fi - 2011
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

PROGRAM FOR 2O1OI2O11

Så er vi klar med et SPÆNDENDE PROGRAM for sæsonen 2010/2011,
Til anangementerne er det nødvendiqt med tilmeldinq, så det er vigtigt, at du tilmelder

dio inden fristens udløb. hvis du vil være sikker på at komme med,

Hold øje med annonceringen af arrangementeme her i bladet og opslag i Dagli' Brugsen

/ Hallen / Myretuen.
Vi har i år været rundt i sognet for at sælge medlemskort og er nu nået op på 57 med-

lemmer, Vi glæder os over fremgangen i antallet af medlemmer og siger tak for opbak-

ningen til vores forening.

Formand Mona Bonde Petersson

Kasserer Ruth Jensen

Annoncer Britta Guldager
Sekretær Mamse Pontoppidan

Aftenskoleleder Henriette Nielsen

Mandag den 11. oktober

Onsdag den22. november

ilt,75222004t2425 8749
flf. 7526 0078
flf, 7526 0501

flf, 3070 8065
flf. 3195 4269

2010

f'Arv og testamente" v. advokAt Per Bovien Christensen.

Kom og hør nærmere om dissd vigtige emner - er du og

dinfamilie ordentligt forberedt?

Sted: Mødelokalet ikælderen i Horne Skole.

Se endvidere omtalel

Juleinspirationsaften i mødelokalet i kælderen i Horne

Skole.

Forskellige kreative kvinder fra lokalområdet deltager med

et sandt overflødighedshorn af fine og spændende ting til at

forny julen med.

Der er en Jule-tapas anretning fra Mad med Mere i Varde,

69 som noget nyt bagekonkurrence: "Mit bedste jule-
bag".
Se omtalen i dette nummer af Horne Posten.

20



2011

Onsdag den 24, januar Vinter brassering hos Mad med Mere Slagteren i Varde
v/ Martin Hansen.
Lækker simre-mad til at komme igennem vinteren!
Vi får forskellige super kraftfulde retter og opskrifterne med

- glæd dig!

Marts, uge 10 Matas.aften med fokus på hudpleje v. Matas i Ølgod.
Kom og bliv forkælet og få gode tips - en hyggelig aften for
et begrænset antal deltagere.

Mandag den 21. marts Generalforsamling iskolekøkkenet iHorne Skole kl. 19.30.

Søndag den 27. marts Aftenskolens afslutning.
Se Aftenskolens annoncering v. Henriette Nielsen

FAMILIE OG FRITID

ARV OG TESTAMENTE
v, advokat Per Bovien Christensen

mandag den 11. oktober kl. 19.30 i mødelokalet i kælderen i Horne Skole.
Kom og hør nærmere om dette vigtige emne. Er du og din familie ordentligt forberedt?
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Per Bovien.

Tilmelding af hensyn til kaffen senest lørdag den g. oktober til Mona B. Petersson
på tlf. 75 22 20 04 eller 24 25 87 49 (gerne SMS). Du kan også tilmelde dig via e-mait:
mqnabondenielsen@hotmail.com

Pris inkl. kaffe/te med brød: 25 kr. for medlemmer/ 35 kr. for ikke-medlemmer.

qAFETERIA

@øJ'?'ff'"ParkY HhUt)\w
Mødelokaler op lil ca. 100 pers. v/Lisbeth StQ . Øgodvei 33 . Horne. 6800 Vorde
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FAMILIE OG FRITID

JU LE IN SPIRATIONSAFTEN

mandag den 22. november kl. 18.30 i mødelokalet i kælderen i Horne Skole 
,

Kom og oplev et sandt overflødighedshorn af smukke og spændende ting til at fornyr
julen med!

Vi er heldige at få besøg af 5 kreative kvinder, som præsenterer deres ting og selvføl-
gelig sælger af dem på deres stand, Lene og Birgitte Ditlevsen med dekorationer tili
advent og jul, Karen Hansen med kranse og kurve til kirkegården, Helle strandgård
Jakobsen med glasting og Majbritt Enevoldsen med ting af flettet pil. så husk pungen,
hvis du vil have nogle ting med hjem til julen.,.
Vi starter med en lækker jule tapas tallerken leveret fra Mad med Mere Slagteren i Var-1
de. Der kan købes drikkevarer til. Husk selv bestik og evt. kop/desserttallerken, l

Senere vil der traditionen tro være amerikansk lotteri, hvor nogle af de kreative ting
indgår som gevinster.

og til kaffen håber vi at kunne smage lækkert julebag, da vi som noget nyt forsøger os
med en bagekonkurrence.
Pris inkl. jule tapas tallerken og kaffelte med julebag: 80 kr. for medlemmer/ 100 kr. for
ikke-medlemmer.
Husk tilmelding senest onsdag den 17, november til Mona B. petersson på ilf ,75 22
20 04 I 24 25 87 49 eller på e-mail: monabondenietsen@hotmail.com

BAGEKONKURRENCE - MIT BEDSTE JULEBAG

til vores juleinspirationsaften (se ovenfor)

Vi afholder en bagekonkurence, hvor du kan deltage med dit bedste julebag og vinde
flotte præmier!

Du skal bage, så der er nok til at 60-70 personer kan smage på det,
Udgifter til råvarer vil blive refunderet med op til 40 kr. (gem bon),

Deltageme ved juleinspirationsaftenen får stemmesedler og bestemmer dermed, hvemr
der har bagt det bedste julebag! Der er en flot 1. præmie samt 2. og 3. præmie.
Meld dig til Mona B. Petersson, hvis du har lyst til at deltage.
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Zumba
Torsdage kl. 20.10 - 21.00

Første gang 30. september
Klippekort:
5 klip - 150 kr.
10 klip - 250 kr. (første 3 gange gratis)

NYT -NYT i Horne

Karin Møller Nielsen

2691 4716

Zumba Fitness

Zumba er en ny og spændende måde at træne på. Det er nemt at lære, og du forbrænder

masser af kalorier, mens du har det sjovt med at svinge hofteme til skønne latinamerikanske

rytmerO
Zumba er fitness, der er baseret på dans, inspireret af den traditionelle salsa- samba- og

merengue-musik, som man kun kan blive i godt humør af O
Så har du lyst til at deltage i en glad og anderledes fitness{ime, hvor vi forbedrer vores kondi-

tion samtidig med, at vi har det sjovt, så mød op torsdag den 3019 kl. 20.10 i gymnastiksalen

på Home Skole.

Husk vand og indendørs sko. Medbring evt. et parstrømpertil attage uden på skoene, da det

er en fordel at kunne glide lidt på gulvet.

Glæder os til at se jer O

Funktionel træning/styrketræning
Onsdage kl. 19.00 - 20.30
Første gang 29. september
Kontingent 400 kr.

Anette Schmidt Michelle Mortensen
7526 0150

Funktionel træninglstyrketræning.
Træningen foregår på hold, men er individuelt tilpasset, dvs. den kan afpasses til den enkel-
tes fysiske formåen. Træningen handler om at træne/styrke de muskler, der giver stabilitet af
kropsstammen{muskelkorsettet), samt styrke musklerne i ben, balder, skulder, ryg og arm,
således evnen bedres til at udføre kroppens bevægelser på det rette tidspunkt og med den
rette præcision og kraft og undgå skader.
Kort sagl Kroppen skal trænes til at have mere kraft og energi til at udføre daglige bevægel-
ser konekt og så giver motion sunde gevinster din krop vil elske.
Træningen veksler dedor mellem pulstræning, styrketræning og stabiliserende øvelser for
både store muskelgrupper og de dybe stabiliserende muskelgrupper (mave-ryg-balder-lår-
skuldre-arme).
Vi vil i træningen anvende forskellige træningsredskaber, som f.eks. elastikker, vægte, step-
bræt "gym-stikck", redondo og store bolde.

.Træningen tager udgangspunkt i træningsformer som: effekt træning, gym-stick, funktionel
træn ing, step/aerobic, cirkeltrænin g og pilates.

Så er du ung eller i den modne alder (mand eller kvinde) har du mulighed for at holde din krop
i sund form.
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Motionsdamer uden opvisning
Mandage kl. 18.30 - 19.30 Jette poulsen Kirsten plauborg
Første gang27. september 7526 0356 7526 0046
Kontingent 325 kr.

Nu skal det være!
Kom og få forbedret din kondition, få mere energi og føldig bedre tilpas.
Alle er velkomne, både nybegyndere og øvede.
Viglæderos.

Motionsmænd uden opvisning
Mandage kl. 20.00 - 21.00 Jette & Marinus Poulsen
Første gang27. september 7526 0356 2481 8463
Kontingeht 325 kr.

Hej alle mænd i Home sogn.

Så er det igen tid at komme op af sofaeme. Her er et hold for alle mænd uanset om du er
ung, lidt ældre eller konen synes du burde røre dig nogel mere.
Så mød op og få rørt kroppen og lattermuskleme

Træningstider sæson 201A1201 1

Mandag Tirsdaq Onsdao T
Kr. 16.45 -18.15
Piger- rytme
4. kl. og opefter
Trine Gram &

Charlotte Hansen

Kl. 17.00 -18.00
Forældre/barn
Susanne & Rikke D.

16.30 - 17.30

Bømehavekl.-
1.k1. blandet
Anne-Marie,

Lone, Heidi,

Rene & Dreas

kr. 16.00 - 17.00

Loppeme (4-5 år)
Jette, Marinus,
Rikke H. & Allis

kt. 18.30 - 19.30

Motionsdamer
u/opvisning
Jette & Kirsten

Kt. 18.30 - 20.00
Mixhold spring og

rytme for
2. - 5. Kt.

Brian, Rikke N.,

Jakob & Charlotte

Kt. 19.00 -20.00

Puls & Styrke
Tina, Karin & Heidi,

Anita

Kr. 20 00-21.00
Motionsmænd
u/opvisning
Marinus & Jette

Kr. 19.00 - 20.30
Funktionel træning
Anette & Michelle

20.10 -21.00

ZUMBA
Karin

l*t
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Vælg de holdbare løsnlnger:

r Llmprodukter af høl kvalltet

e Totallsrnlnger

. Punltllg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

r Kvallflceret teknisk rådglvnlng

r Undervlsnlng i korekt valg
og brug af klæbertoffer

. 40 årr erfarlng

PKISUWUNS Tlf 76?to241
Uæ'€,tbd,e,tal29 Fac 7Sg4 0A9
7ØA ft€dodcla w,pki.dk , pt:iopki.dk

ffircffi
PRIMODANMARKA/S
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 7529 97 Og
www.primolister.com
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Nybolig Varde
xlJesper Brarson Hansen
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4H PROGRAM i

1. oktober...Årsmøde

12. november...AKnv NAT 3. december. ..JULEFROKOST

KOM TIL PRÆM|EWH|ST I HORNETIj I
vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store rrXelonaFrr.l
19.30 i tidsrummet august - maj.

Der spilles følgende dage: Oktober 4. + 1g.August 23. November 1. + 15. + 29.
September 6, + 20, December 13,

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 19, oktober kl, 18.30: Efterårsfest Horne Kro m/spisning, sang og dans

Tirsdag den 2. november kl. 13,30 i Ølgod Kulturhus
Jørgen Mortensen, Herning, "nervepiller eller skvalderkå|", Guiden fra Herning{uren,

Tirsdag den 7. december kl, 16,30: Juleafslutning i Grindsted
Bowling, spisning og pakkespil, Husk tilmelding.

Jens Thorhauge 11f.7524 1152 Aage Jensen flf, 7526 0320
Erik Andersen tlf. 7524 6855 søren sørensen ill, Tsz4 4213
Helge Linding tlf. 7526 0180

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 . 6862 Tishup . 1ft.24 37 69 O0 . sydbank.dk
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PROJEKT'AKTIV I NATUREN I HORNE''
STATUS PR. 1. SEPTEMBER 2010.

Siden. sidste orienteringsbrev fra projekt "Aktiv i naturen i Home" har der været godt
gang i skrivearbejdet. Lene Jensen Hansen fra HGF har gjort en kæmpe indsats mei at
finde fonde og puljer, som kan have relevans for vores projekt og ansøge disse...,og
der er mange. . . og mange af dem skulle nærræses indtil flere gangå, for ai vi kunne givå
de rigtige/relevante svar. så nu afuenter vi med spænding svai fradem, samtidig me-d vi
løbende søger og ansøger nye fonde.
Vi kan også meddele, at vi har fået landzonetilladelsen samt vores byggetilladelse fra
Varde kommune kom for 14 dage siden, så nu er det på plads.

Nu kan vi så komme i gang med det rigtig sjove...
vi har endnu ikke penge nok til at kunne påbegynde opbygningen af den stationære
bane, men en gruppe idefolk er begyndt at udforske og udtænke planer med de "naturli-
ge' muligheder, der er på stedet.
I den anledning viljeg gerne sige tak til alle jer, der kom hen på min stand "Aktiv i natu-
ren" både i sportsugen og til torvedagen og bidrog med ideer, positive tilkendegivelser,
samt tilbød hjælp til det kommende praktiske arbejde.
Hvis der stadig er borgere, der kan tænke sig at være en del af dette projekt, kan I kon-
takte mig.

Jo bredere udsnit af sognets borgere, der bidrager til dette projekt, jo tættere kommer vi
på formålet med projektet. Så stå ikke titbage,
Jeg kan også fortælle, at vi var 4 personer af sted på et formidabelt kursus i Outdoor
fitness i Vejen den 22-8-10, hvilket Tina vil skrive om. Outdoor fitness vil blive en del af
konceptet i projektet.

De fire deltagere var conny Poulsen, Dennis Friis, Tina Hedegård og undertegnende.
Projekt "Aktiv i naturen i Horne"/Tovholder Anette Schmidt 752601S0

OUTDOOR FITNESS KURSET

Vi var 4 borgere fra Horne på kursus i outdoor Fitness søndag den zz,august 2010.
Vi havde alle det fælles må|, at vi ville være med til at gøre en forskel - få endnu flere til
at dyrke motion på en aktiv og sjov måde, outdoor Fitness kan jo kombineres med man.
ge forskellige sportsgrene. Alle kan være med uanset alder, træningsniveau og køn.
Men hvad er Outdoor Fitness ?
Det er en træningsform, hvor man anvender naturen som "maskiner" det kan være er
træstamme, sten eller reb. På det kursus, som vi deltog på, anvendte man bl.a. traktor.
dæk, som vi skulle smide rundt med og løbe med, hvilket kunne få pulsen op og sveder
frem på panden,
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Træningen er både udfordrende samt sjov. Sidst men ikke mindst er det skønt at få
hovedet blbst igennem
Træningen kan anvendes af hele familien, Det kan også være en typisk løber, stavgæn-
ger eller gående, som har: stærke benmuskler, men knap så meget styrke i armene.
Planen er nu, at Vikingelunden skal have nogle "naturmaskine/' som vil blive opstillet i

den nærmeste fremtid.
Vi vil så geme lave en træningsdag for alle, hvor vi vil vise, hvordan man kan udføre de
forskellige øvelser.

Tidspunktet vil blive meldt ud senere.

Hej fra 4 ømme Outdoor deltagere

Nøne A116 I - 6870 Ølgod -Ttf. ZS 24 U gg
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KLAR, PARAT SKOLESTART!

SFO'en Myretuen hjalp med at fragte sko/esfadsmateriale fra Andelskassen til skolen.

Der var stor koncentration og arbejdsiver, da børn fra Myretuen forleden hjalp Andels-

kassen i Home med at pakke og levere skolestartsmateriale til børnene på Horne skole.

Horne Andelskasse havde som sædvanlig indkøbt blyanter, linealer, skoleskemaer og

lektiebøger til skolebørnene.
Det at starte i skole er en stor begivenhed - både for børn og voksne. I Andelskassen vil

vi gerne være med til at sikre, at børnene får en god skolestart, fortæller Otto Heiselberg

fra Horne Andelskasse, derfor får eleverne i 0, klasse også hvert år trafikveste for at

højne trafi ksikkerheden.
Materialet blev omhyggeligt fragtet til skolen af bøm fra SFO'en Myretuen - der blev

modtaget af glade skolebørn, der ikke kunne vente med at komme i gang med deres

skolearbejde.

Da alle poser var læsset, var der en kasse i overskud, hvad mon den indeholder?
Der står den er til Myretuen (billede 1).
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Med stor forsigtighed og ekstra vagter i vognene bliver skolemaferialet kørt de 75
meter til skolen (billede 2)

MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele menuen som tag selvbord
Sidste frist for bestilling onsdag den 22. september

Sild, karrysalat, æ9, tomat, fonskellig fisk, hønsesalat med ananas,

svinemørbrad med pæresalat, kalkunruller med peber og rødløg, kalveschnitzler
forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt biød.

Frisk frugt, hjemmelavet is, blåbær kage med hvid chokolade samt andre desserter.

2 retter 125 kr.

3 retter 150 kr.

Horne Kro vl Kirsten og Kurt Hansen, flf. 75 26 00 1g
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TORVEDAG

Vejret viste sig fra sin gode side hele formiddagen, og det blev en god dag.
Mange besøgte Sogneforeningens stand og deltog i konkunencen om, hvor mange nye I

medlemmer foreningen ville få indtil kl. 12. Det blev til 0 nye medlemmer, og det havde I

Gudrun Pedersel gættet på, og hun vandt et gratis medlemskab til Sogneforeningen i ]

2011, TILLYKKE ! I

OBS ! Hvert år kort efter nytår kommer der et girokort ud til alle husstande, og medtem- |

skabet fornyslbetales via giro eller bankover{ørsel. 
I

Home SogneforeninS 
I

ToRVEDAGEN e I

Lørdag den 21. august havde vi rorvedag i Horne for 33. gang. skyerne *r.o%* I

formiddagen, men det holdt næsten tørvejr, da der kun kom lidt støvregn i tøbet af for- |middagen, 
I

Det blev en Torvedag med rigtig mange stande, og der var en livlig handel hele formid- |

dagen alt imedens Møllers Trio spillede deres velkendte hyggemusik. Stor tak til atle der I

bidrcg til festlighedeme med en bod, konkurrencer osv. I

El-bilerne og hoppeborgen blev flittigt benyttet af de mindste I

Itørt. høj hat ledte Leif sønderskov os igennem dette års Torvedag på bedste vis og I

havde også sammen med Horne sognearkiv stået for en tipskupon med 13 spørgsmål I

om Home Sogn og årstal forforskellige begivenheder. Aksel Hansen havde 12 rigtige I

besvarelser og vandt en gavekurv med mange lækkerier. I

Nøglekonkurrencen blev vundet af: 
I

I

1. præmie: gavekort til Daglig'Brugsen kr. 2,000 Henrik Jepsen I

2. præmie: gavekort til Anders K. Jensen kr. 1.000 Hanne Jensen I

3. præmie: gavekort til Oskars Autoværksted kr. 1,000 Allan Nymark I

4. præmie: gavekort til Horne Kro kr. 1.000 Edna Schmidt il
5, præmie: gavecheck til Home Andelskasse kr. 500 Åse Mathiasen 

I

6. præmie: OK Benzinkort kr. 500 Alf Jeppesen I
7, præmie: gavekort til Hornehallen kr. 500 Flemming Guldager I

tIo*zte ICro

På Horne Kro - er maden altid go

G oile s els hab s/nødelokalcr.

Hyggelig krostue og krohcve.

W Leverer også m*d ud af huset

W ses hilcen Kircten & Kurt
Trft 7526(W9
E-rnail: @

32 STøT VORE AINOI{GøRER. DE STøTTER OS



sKyTTEFoRENTNGEN - KLAR TrL EN Ny sÆsoN ffi,\A$ai6?lål/

Så er Tistrup skytteforening klar til at starte den nye vintersæson på vores inounffil
ner under Hodde - Tistruphallen.
vi kan tilbyde skydning med riffel og pistol cal:22, samt luftriffel og luftpistol.
Din alder er uden betydning, alle kan være med, børn, voksne, unge og ældre og så kan
børn, forældre og bedsteforærdre skyde samtidig, så det er en rigtig fåmifiespo[ og det
er aldrig for sent at begynde at skyde.
Alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i Skytteforeningen, det kræver kun at du
møder op. Vi glæder os til at byde velkommen til gamle såvel såm nye skytter.
Vi skyder hver mandag og torsdag fra kr. 't900 - 2100, første gang rnandag den 11.
september år 2010.
Kom så hurtigt du kan, vi er startet når dette blad udkommer, har du f. eks, en stressen-
de hverdag, erskydning ikke bloten dejlig sport, men ogsåen god måde attræne kon-
centration og afslapning på. Det sociale samvær er vi minge dår nyder godt af - du er
også velkommen tilat være med.

Kontingent for sæsonen 20010111 er 1zs kr. for børn og 2zs kr, for voksne.
En serie koster 20 kr. for bøm og 25 kr. for voksne.
Pistolskydning cal:22,35 kr. for en serie. Luftpistol 30 kr.

_ Der gives rabat hvis der skydes cal:22 og luft samme aften
Der vil som sædvanligt blive afholdt skoleskydning for Horne og Tistrup Skolers 5 klas-
ser. Eleverne vil blive orienteret på Skolerne, men vil du geme iære godt forberedt skal
du måske overveje at være med fra start, der står dygtig-e instruktørår[lar til at hjælpe
dig igang.

Layrylou $erligere optysninger, så ring tit Laita på fif, 7526 0233, eiler svend Age på
ilf. 7529 9409,
Vel mødt i Tistrup Skytteforening.

Bestyrelsen

SNERYDNING IHORNE BY 
^ftS

Home Sogneforening vil også den kommende vinter forestå snerydninglsartning iK:
by mod følgende betaling:

Atmindetig parcel 400 kr,
Hjørnegrund 650 kr.
Erhvervsdrivende (fast pris)

Der vil snarest blive omdelt tilbud om snerydning/saltning til betaling senest 20. oktober
2010.

Ved tilmelding efter denne dato pålægges yderligere 100 kr. pr. påbegyndt måned.
Horne Sogneforening 

I
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En glad Jesper Brorson Hansen krydser målstregen og kan kalde sig "JERI{iilAND",
efier at have gennemført 3,8 km. svømning, 180 km. cykling og 42,{95 km. løb i
tiden 11. timer og 5ll min. I mål fik han fulgeskab # børnene Thomas og f,lada.

JESPER BRORSON HANSEN HAR GENNEMFøRT EN ''IRON.
MAN"

Jesper Bronson Hansen, gammel Hornedreng og ejer af Nybolig Varde, har søndag den
15. august deltaget i Callenge Copenhagen, og gennemført en lronman i flot tid.

Der var ca. 1700 deltagere fra hele verden, Jesper fortæller, at da de lørdag skulle klar-
gøre med aflevering af cykler, løbesko samt tøj, m.m", var der et voldsomt skybrud over

Københavnsområdet. Om søndagen stod hans cykel i 15 cm. vand,

Deltagerne startede i hold, og de professionelle startede som de første kl, 7.00. Jesper
havde start kl. 7.45.

Første disciplin var 3,8 km. svømning i Øresund, som han klarede på 1 time og 27 min.

Derefter omklædning med skift af våddragt til cykeludstyr. Under klargøringen brækkede t

holderen til hans drikkedunk af cyklen. Så han cyklede med dunken under blusen. Efter
170 af de 180 km. cykling drak han den sidste energidrik fra drikkedunken, hvorefter han'
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smed dunken fra sig. Det gav omgående et gult kort og en tidsstraf på 4. min., som han
måtte afsone inden starten på sidste disciplin, marathomløbet på 42, 195 km.
De 180 km. cykling klarede Jesper på 5 timer og 39 min. og marathonløbet på 4 timer og
23 min.

Med disciplinskift, omklædning (og tidsstraf), tilbagelagde han lronmanden på i alt 11,
timer, 50 min. og 30 sek,

Jesper fortæller, at det var en utrolig spændende oplevelse og en stor sejr at gennemfø-
re, men at det ikke havde været så hårdt, som han havde forventet, men han har også
trænet målrettet siden okt, 2009, i gennemsnit 12-13 timer 0m ugen, de sidste par må-
neder dog mere.

Han har allerede tilmeldt sig Callenge Roth i Tyskland ijuli 2011,
Tillykke med den flotte præstation.

Red.Kurt
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2. søndag i advent den 5, december 2010 kommer varde Mandskor og syngili
Horne Kirke kl. 14.00.
Efterfølgende seryerer vi kaffe i gymnastiksalen på Horne skole, hvor koret vil unOernol-
de med sang en times tid. Alle er velkomne.

HORNE HAVEKREDS'

Lørdag den 25. september kl. 10.00 - 14.00
Fællesanangement for samtlige kredse i Vestjylland Afdeling
Plantemarked iTambours Have, Bredmosevej2l, 6800 Varde, ved Karlsgårde Sø.
Traditionen tro alholder Vestjylland Afdeling efteråmplantemarked den sidste lørdag i

september.

Torsdag den 14. oKober kl, 19.30
Ølgod Kulturhus, Vestergade 5, 6870 Ølgod.
Fællesanangement for samtlige kredse i Ves$ylland Afdeling,
Emne: Oen frodige Have- Når roser og stauder blomstrer om kap.
Lysbilledforedrag ved Marie.Louise Veber Paustian.
Marie-Louise er ikke vild med at luge ukrudt derfor tiltaler den engelske havestil hende
meget. Her vokser rcser og stauder side om side og ind imellem hinanden. Her er ingen
bar jod; til gengæld er det frodigt og overdådigt blomstrende.
I sommeren 2008 har hun besøgt haveentusiasters egne oaser rundt om i landet. Der er
mange vidunderlige bede med kombinationer af roser og stauder, og disse vil hun forsø-
ge at give videre med sit foredrag, så den inspiration, 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 året, ligesom hun kort vil komme ind på
anlæg , pasning og vedligeholdelse af Den ftodige have.
Foredraget henvender sig til såvel ikke-havekyndige som til entusiaster.
Marie-louise veber Paustian har udgivet bogen Den frodige 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, flf. 7s2g 0700, maili
Lisbethbroholm@mail.dk eller Knud Andersen, tlf. 7513 4A7g 

r

27. november kl. 1400
Juledemonstration I Hornehallens mødelokale
Kate Jepsen viser sine forslag til årets dekorationer 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 lotteri med masser af dekorationer som gevinster.
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Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag
Søndag
Søndag

19.09.2010

26.09.2010
03.10.2010

10.10.2010

17 10.2010

2410.2010
31 10 2010

07.11.2010

Kl. 1 0.30 Høstgudstjeneste

Kr 09.00

Kl 10.30

Kr. 09.00

lngen

Kr, 10.30
Kr 09.00

Kr 10 30

Peter Gjelstrup

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Gråver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

tlf. 7526 4055i

flf, 7526 0042
ilf 7526 0085

ilf. 7526 0078

BLOMSTERBINDERIET STILBJERG

.. .er en lille gårdbutik beliggende på Stilbjergvej 1 1 5 - på Mejlssiden af Ringkøbingvej.

Butikken har salg af friske og tønede blomster, brugskunst og binderiartikler, samt bu-

ketter, bårebuketter, båredekorationer og kranse.

Jeg køber mine blomster hos Børge Jensen eller GASA i Kolding. Som oftest tager jeg

seiv turen derover en tidlig morgenstund, men jeg har også mulighed for at bestille på

deres hjemmeside til levering tirsdag og torsdag, så derfor vil specielle ønsker inden for

afskårne blomster eller potteplanter med fordel kunne bestilles et par dage i forvejen.

Jeg blev uddannet blomsterbinder i Kolding i 1997, og har efterfølgende været ansat i

blomsterafdelingen i Kvickly Varde og hos Nielsens Planteskole. Jeg er selv om butikken

og har desuden nogle timer ved Vikarservice i Varde som serviceassistent. Derfor er

Outiffen lukket tirsdag og onsdag, men ring gerne og læg en besked på min telefonsva-

rer, så ringer jeg tilbage.

Åbningstider og tlf.nr. {indes i annoncen andetsteds i bladet. BEMÆRK dog, at der er

søndagsåbent 10.00-15.00 i oktober, november og december.

På gensyn i Blomsterbinderiet Stilbjerg 
Betina Juel

Vi bydervelkorrnen lil Bbmstrt$ndexiet $tihjerg som antunør i Homepffihn.
Bhmsierbirderiet ligger kun 3fiI rne&rfra S"tilbjergkrydset ved ,æiovt tl Meils.

Se anmmn på side 39.
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sept. 25.09.2010
okt. 01.10.2010

03.10.2010
09.10.2010
11.10.2010

12.10.2010

13.10.2010

24.10.2010
26,10,2010
30.10.2010

nov. 01.11.2010
06.1 1 .2010

07.11,2010
10.11,2010

22.11.2U4
23.11.2010
24.11.201Q

20.11.2010
dec. 03.12.2010

05.12.2010
45.12.2e14

08.1 2.201 0

17.12.2010
19.12.2410

jan. 12.41.24r
22,01.2011
24,01.2011
25.01.2011

febr. 09.02.2011

marts 09.03.2011

18.03.-

20.03,2011

21 ,03,2010

26,03,2011

27.43.2411

april 13.04.2011

AKTIVITETSKALENDER 201 O

Høstfest
4H. Årsmøde
Spejderne. Loppemarked
Horne Adventure. Dykning

Familie og Fritid. "Arv og testamente"
Hornelund Plejecenter. Høstfest
Hornelunds Venner, Sangaften
Udstilling af modeltog i Home Hallen

Horne Stø$eforening. Generalforsamling
Horne Gymnastikforening. Børnedag i Ølgod Hallerne
Vision Home. Visionsmøde
Horne ldrætsforening. Revy

Spejderne, Loppemarked
Hornelunds Venner. Sangaften
Familie og Fritid. Juleinspirationsaften
Home ldrætsforening. Generalforsamling
Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lanternefest
Horne Gymnastikforening. Bømedag i Blåvandshuk ldrætsc
4H. Julefrokost
Spejderne. Loppemarked
Horne Menighedsråd. Kirkekoncert
Homelunds Venner. Sangaften
Juletræsfest i Home Hallen

Sogneforeningen. Juleoptog
Hornelunds Venner. Sangaften
Horne Menighedsråd. Højskoledag i Thorstrup
Farnilie og Fritid. Vinter brassering

Horne Sogneforening. Generalforsamling
Hornelunds Venner. Sangaften
Hornelunds Venner. Sangaften

Horne Gymnastikforening. Forårsopvisning i Ølgod/0utrup
Familie og Fritid. Generalforsamling
Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning i Hornehallen

Horne aftenskole. Afslutning/udstilling
Hornelunds Venner. Sangaften

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN

Udgave stofsenest bladet udkommer senest

310 lørdag den 6. november 22. november
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Tistrup - Bounum
SMEDE OG MASKINFORRETNING A/S

Aut. VVS-inst.

Ølgodvej 148, Bounum,6870 ØLGOD
Trf. 75 26 01 55

LAMBORGHINI

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15' Ilorne
Trf. 75260163 * biltlf. 212268t1120330163 tl ffi,
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Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
$e bilsalg på www.ajensenbiler.{k
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AAndelskassen
- sammen kon vi mere

SDA

W

Andelskassen er tæt på
I Andelskassen lægger vivægt på at være tæt på.

Vi samarbejder tæt med vores kunder for at sikre de bedst mulige løsninger.
Vi er tæt på lokalområdet og støtter foreninger og initiativer. Og vi er tæt på

dig og din hverdag.

Kom ind i Andelskassen, hvis du vil have et pengeinstitut, der er tæt på.

Horne Andelskasse . Krosvinget 4 . Horne . 5800 Varde . Telefon 87 99 39 50


