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Ejnar Jørgensens hus har tidligere yæret "afholdsloge". Læs Erling Jensens for'
tælling.

EN OPLEVELSE

Home aftenskole har holdt aftlutningsfest for vintercns aktiviteter på Home Kro den 12.

marts. Jeg vil kalde det for en oplevelse. For de fonskellige hold havde en arbejdende
udslilling, hvor man kunne se, hvad de havde vææt beskæftiget med. Og de forskellige

undervisere gav en orientering om vinterens furløb. Folk i alle aldersklasser har deltaget,

de ældste er over 90 år. Desuden var der underholdning med sang og musik. Efter kaf-

febordet var der underholdning med danseopvisning, hvor der blev danset quickstep -
jive-wienervals-m.v.
Leder af aftenskolen Hendette Nielsen dingerede aftenens forløb.

Vi opbrdrcr alle nye som gamle medlemmer til at benytte girokortet, der var vedlagt

sidste HomePosten, da dette vilspare os for meget administntiv arbelde.
Home Sogneforening
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KROCKET

Opstart for nYe sPillere

Torcdag den l.maj kl, g.30(Ktisti Himmelfarbdag)

Har du tid og lyst, så kom og prøv om det er noget for dig at spille kroket

træning er mandag og torsdag 14-17

onsdag aften ffa kl. 18.30 når vejrct tillader det

eller når I har lyst evt. søndag formiddag

Husk tilmelding til kunsus i slagteknik senest 14. april

flf, 7526 0180

puvKarcnLinding

mw

TOUR DE PEDAL 2(,()8

Tiden er kommen, hvor vi igen skal trampe i pedaleme. ALLE ER VELKOMNE, - store
som små, nye som gamle. Turene vi cykler er ca. 10-15 km.
Starfrort kan købes fra l-lome Hallens pplads kl. 18.45 og kostei 2 kr.
Vi trækker lod om sponserede gevinster ca. midtvejs på "touæn". Afoang kl. 19.00.

Vicykler mandage: 28.april
05.maj
12.ne! (2.pinsedag)

19.maj
26.maj

@","#'

æ#d*
Søndag den 1. juni er der ftelles atslutring ved futejls Friskole, hvor der kl. 13.30 er al-
mindelig lodfækning, for de som kommer denne dag. Efierfølgende kl. 14.00 fækkes
lod blandt alle, som har deltaget i defte åns TOUR de PEDAT om en cykel. Kom og vær
med, der er 2 øVvand pr. deltager, derudover kan der købes grillstegte pølser, øl og
vard.

Vel mødU lnger-Els*Hanne og Linda.

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kt. 19.30 og støt lokalsamfundet.

Bankoklubben
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øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2()()8

Tirsdq den 2lL nni- dentrtil l{øftolm gods
vi mødes kl. 19.00 på Nørholm og får rundvisning, dercfier kaft pa sig Hotel. Tilmel-

iding nødrændig.

Rettelse rcdr. efrerårsbst:

Tirsdag den 21. oktober kl. 18.00. Efterårsfest på Home Kro
m/spisning, sang og dans.

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN

Præmiewhist i Homehallen startede mandag den 3. september k1.19.30

April: 14.+28. Maj: 13.+ 26.
Juni 9.

GAMMELT JERN

Hvis man geme vil ha' aftentet gl. jem kommer vi og aftenter det lødag den 24.

Ring på Tlf. 75 26 0A24-7526929?-752604.92

Torvedagen er i år lødag den 16. august
Torvedagsudvalget

s-
AH
maj

Ilortte l(ro

På Horne Kro - er ntaden altid go'

G ode s e I s ka b s/ m ø cle lo kalp r.

Hyggelig krostue og krohøve.

W leverer også mad ud of huset

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
nfi 75260019
E-mail: kirstenhansen@surf mail.dk

VINTER5F*T
KRIEMMERGADE 9 .VARDE

TLF. 75 22 14 14

4 STøT VORE ANNONCøRER . OE STøTTER OS



HÅNDBOLDEN I HORNE IF OVERLEVEDE DENNE GANG tr
Vi har'længe lonøgt at finde emner, der var bare en smule intemseret i at håndbolden

skulle overleve i Home lF.

Det har taget lang tid, og vi var kommet så vidt, at vi desvæne måtte sende et brev til

alle vore aktive håndboldspillere/aktive bøms forældre at det var slut med håndbold i

Home lF, nården igangværende sæson var slut.

Heldigvis har et antal folældre og en enkelt aktiv håndboldspiller meldt sig på banen og

meddelt, at håndbolden ikke måtte dø i Home lF.

Vi har nu nedsat et nyt håndboldudvalg, så håndbolden kan leve videre - Men men det

nye udvalgs store arbejde for håndbolden i Home gør det ikke alene.

Jeg kan garantere jer for alle med relationer til håndbolden i Home lF - I vil ikke komme

til at ligge på den lade side og glæde jer over, at andre gjorde arbejdet - et arbejde I

også kunne have meldt jer til, da jeres forudsætninger er de samme.

I skal hjælpe det nye udvalg med at videreføre håndbolden i Home lF, ellers kan vijo
snart komme isamme situation igen.

HURM HURM HANDBOLDEN I HORNE IF OVERLEVER DENNE GANG,

Det nye håndboldudvalg består af: Anette Mortensen, Frits Nielsen, Bente Jacobsen
(Team Nord), Sarah Nielsen, Sigurd Møller og Lars Christensen
Der ud over har: Anne Grethe & Erik Mortensen og John Mortensen tilbudt sig som

hjælpere.

Der skalfia Home lF lyde en stortak tiljer alle, tak brdi I ikke ønskede håndbolden død

iHome lF.

Hovedbestyrelsen i Home lF v/Dora Harck

CAFETERIA
(sA
\( --.--

Horne
ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. t/Lisbeth Stig. Øgoå/ei 33. Horne. 6800 Vorde

}l
J07

Io
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GO'DAG MEN IKKE FARVEL

osl(ARs AUTovÆRKsrED har pr. 1. april fiet nyt ejertorhold, idet Rasmus Bonde-
sen er blevet en del af firmaet, som fiemover lyder navnet o$l(AR's AUTOVÆRKSTED
-APS

som anpaftselskab vil Rasmus Bondesen stadig ha' oskar ved sin side i den daglige
drift, men det er planen, at Rasmus glidende skal overtage Autoværkstedet. Det man
kalder for generationsskift.

Oskar og Kathfine flytter 1. maj til Varde, men som sagt vil Oskar, om end på fuld tid,
være at finde på Autoværkstedet, for efter tid helt at stoppe det aktive liv som autome-
kaniker, og hellige sig pensionisttilværelsens mange tilbud og glæder.

Der vil ikke ske forandringer i det daglige, udover tidens normale udvikling, selv om den
unge Rasmus godt kunne tænke sig ny spændende tiltag, men skulle det ske, vil vi her i

Homeposten holde læseme opdateret.

Rasmus Bondesen har siden sommerferien 2007 arbejdet på Oskar s Autoværksted og
1. maj flytter han ind i privaten på Højvangen

Homeposlen vil hermed benytte lejligheden til at byde Rasmus Bondesen velkommen til
Home, og vi håber samtidig han vil befinde sig godt.

Red.
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NYE MEDEJERE I TISTRUP.BOUNUM SMEDE - OG MASKIN.

FORRETNING.

Som et led igenerationsskiftet i TistrupBounum Smed+ og Mækinfonehing, hareieren

Svend Hermansen, der netop er fyldt 50 år, omdannet firmaet til et aktieselskab.

To af medarbeideme, Henning Laursen, 41 år, og Jakob Sørensen, 30 år, har købt sig

ind ifirmaet.
Henning Laursen og Jakob Sørensen forbætter med hver deres ansvarsområde. Hen'

ning på værkstede[ og Jakob for W$ afielingen. De to medabejdee, der også er

uUtårt i firmaet, er glade for nu også at bllve inddraget i ddften samt være medejeæ.

Også Svend Hermansen, der fortsat vil have hovedansvaret for kontoret, glæder sig

over at lå et par yngre kræfter med. Så kan ieg måske komme på almindelig fuld tid,

siger han.

nUl 3 ejerc er enige om at ændringen i ejerskabet også er et signal om at firmaet er klar

til at takle fremtidens udfordringer.

Genenationsskiftet blev fejret med en reception på Home l(tto den 28' marts.

Tistrup-Bounun Smede- og Maskinfonetning har 3 fonetningsområder: Smedearbejde

samt salg og reparation af traktorer og landbrugsmaskiner, WS samt en afdeling for

småmaskiner.
Butikken med have-park maskiner, herunder plæneklippeæ, motosave og værktøj, som

henvender sig til havemanden og parcelhusejeren, har også åben hver lørdag kl. 1G12.
Red.

rel^I TØMRER
Østpanken ?4. 68140 (3ksbøl
3cl50 1375/76 PEiOe96

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -TIf.75 24 4433

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



OMKROSVINGET6IHORNE

De fleste har nok bemærket, at Krosvinget 6 i Home er forsvundet. Huset der lå mellem
parkeringspladsen ved Andelskassen og Home Kirkegård var et gammelt hus, og An-
delskassen købte det i samarbejde med Sogneforeningen, og fik det femet.
Den sldste ejer af huset var nu afdøde Ejnår Jørgensån. Dertor Ulev Oet kaldt br Ejnar
Jørgensens hus.

Lidt om husets historie. Det blev bygget af Home Afholdsforening i sidste halvdel af
1800 tallet.
Aftroldsbevægelsen var på dette tidspunkt så stærk, at foreningen byggede huset til at
alholde deres møder i. Det blev kaldt for Aftroldslogen. Og jeg kan mindes, at der var en
cementfrise på gavlen hvorpå der stod ' Logen "

Afholdsforeningen blev så stærk, at den i 1907 købte Horne Kro af kromand H. c. Han-
sen. Det blev nu kaldt for Home Afrroldshjem, og der blev ikke solgt øl og spiritus.
Og Afttoldsforeningen lejede en bestyrer til at stå for Aftroldshjemmet. Et af bestyrerpar-
rene var Mary og Kr. Peder Jensen, de senere kroejere på Sækbæk Kro.
Logen blev solgt til private og indrettet til bolig,
I 1920 blev Aftoldshjemmet solgt til private, Karoline og Niels Jessen, og fik navnet
Home Aftoldshotel. Niels Jessen døde i 1948, men Karoline Jessen drev med stor dyg-
tighed Afholdshotellet videre indtil 1964, hvor hun solgte til Kis og Otto Justesen.
Det var aftoldshotel indtil 1968, hvor det efter to sogneafstemninger igen fik
spiritusbevilling, og igen navnel Home Kro.
Der blev i mange år heller ikke solgt stærke drikke i Brugsen. De havde dog lidt kir:s+
bærvin eller lignende. Men det blev ikke noteret som vin, men som " en flaske god saft ".
I dag er der nok ingen der kan tænke sig Home brugs og Horne Kro uden øl og stærke
drikke.

Erling Jensen

Er der nogen blandt læseme som ved, hvomår Aftroldsforeningen blev opløst?
Red.

SnnnnvK
Storegade 25 . 6862 Tistrup .tll.74 37 69 30'sydbank.dk
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Dqglt;
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:

Alle ugens dage kl. 8.00 - f8.00

HORNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o

-'en:,Pgrtner
du kan regne med

Partner*etision Vest as . Varde
Kræmm€rgade 7, 680{ Varde
Ttf:::75,1t::47 O0 ' Fax ?5 ?2 45 t3 ,

rurrlvipårtnerevirionvest.dlr

'",.S,:,iW"*'-:- W"----':qiitt-
:'''t#'j:., -:

Regirtyelet:revrsionsalctieeelskab . (Vfi;nr;;,19:39'53 75 .:fftft . Medlem.af

Partner Revirion V€rt as ,

er desuden repræsenteret
ved kontorer
i €sbierg og Slgod

Fms:fr saryr,${*sr{sår:sT r'$&$t åxs
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BANKO SHOW - IDRÆTSPARKEN OG STøTTEFORENINGEN
I forbindelse med Banko Poul og Kurt Burkarls indlæg i Homeposten viljeg viderebringe
en tak til alle Støfteforeningens hjælpere. Det har lige fra Banko Showets opstart sidste
sommer og til Shonets afoikling 4, marb været en fomøjelse at være med til, alle har
været positive og ingen har svigtet At vi ogsa ville blive en vigtig brik i og omkring Banko
Showets afuikling med alt det praktiske, var der ingen tvivl om, men her ved status, og
med alt den ros Showet fik, er der kun at sige. Tusind tak for hjælpen, I gjorde en for-
skel.

Leif Søndeskov

GODT EAET HORNE

Det var en meget spændende opgave for undertegnede at skulle stå i spidsen for et
Banko Show i Home Hallen den 4. marts i år.

Da planeme for snart lang tid siden blev bræt på banen om et Banko Show overfor Leif
Sønderskov, var han straks med på ideen og kunne se penspektiveme, og Leif fik hurtigt
konhkt til Home ldræbpaft og med Kurt Burkal i spidsen som en engageret foregangs-
mand begyndte tingene at tage fart.

Forarbejdet var i fuld gang - meget blev ordnet pr. telefon og på et frokostmøde hos Leif
kom de endelige detaljer på plads.

Dagen før showet skulle løbe af shben mødte 3 mand shrk op til et ligrende show i
Kvaglundhallen i Esbjerg, og Erik, Leif og Kurt var blevet ikke så lidt klogere, da de
vendte bilen mod Home igen.

Da jeg sammen med min lydmand Christian satte kuaen mod Home tirsdag middag var
især jeg meget spændt på forløbet, men vel ankommet til Home Halhn, kunne |eg sbaks
se, at der var styr på sageme. Det praktiske var jeg ikke i tvivl om ville fungere - det
store spørgsmål var nu, hvor mange spillere ville der komme ?

Da klokken nærmede sig Kick Ofi var der flot tyldt op i hallen, og jqy var klar over, at det
økonomisk ville blive ikke så ringe endda.
Nu gjaldt spændingen kun hvordan aftenen ville forløbe - hvordan ville publikum reagerc
på de ting, der er forskellen på et almindeligt bankospil og et Banko Show.

Q heller ikke her blev jeg skuffet - jq fomemmede en dejlig. stemning fra starten og da
fønst spilleme fandt ud af, hvordan et Banko Show kører, var der ligefrem kø, når der
skulle afoikles showindslag på scenen. Der blev uddelt is til bømene og nogle af de
ældste voksne, der blev skruet skruer i, der blev spist bananer, en gris blev uddelt, der
blev sunget til den storc guldmedalje, og der blev spillet omvendt banko.
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Ca. kl.22 blev de sidste gevinster udleveret - oprydningen startede, og det blev udført

af en flok erfame gutter, og Christian og jeg har aldrig oplevet en hal blive ryddet op så

hurtig.

Slutteligt en velfortjent gang kaffe og ostemadder til alle, og jeg fomemmede på stem-

ningen, at alle var glade og godt tilfredse, og på kassererens smil kunne jeg fomemme,

at det ikke var helt skidt.

Jeg vilslutteligt geme sig tak for den gode modtagelse på min "gamle hjemmebane" -
tak for mange "små hold snak' om gamle dage, selvom man et par gange lige skulle

spole lidt tilbage br at kende nogen af de lokale. Jeg synes, at der var nogen, der havde

fonandret s[ lidt og var blevet lidt støre siden dengang.

Også en stor tak til især Leif og Kurt for et rigtig godt samarbejde - I og alle øvrige gjor-

de det rigtig godt og flot, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det kan I godt gøre til en årligt
tilbagevendende begiwnhed. I har sty*en og sammenholdet til det, og skulle Chdstian
og jeg blive inviteret igen, kommer vi med glæde og højt humør.
0g slutteligt endnu engang Tak og godt gået Horne. 

"Banko poul,

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres med:
. Tipladsbiler
r Fodertankbiler
o Kreatur- og Gdsetransport

r Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
. Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Chanpignonmuld

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

sV.AA. JENSEN
evej 5-6852
Tlf. 7s 25 83
Fax75 25 91

svaaiensen@os.dk
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HORNELUNDS VENNER

Homelunds Venner har alholdt ekstraordinær og ordinær generalforcamling.

Ændringer i de gl. vedtægter blev vedtaget, og man kunne afirolde generalforsamling

efterde ny vedtægiter.

Her bereftede Birthe Strebøl om åreb gang, som havde budt på bl.a. sommerudflugt til

Filsø med et hyggeligt kaffebod på Stausø Kro

Høstfest for alle Homelunds Venner, med god underholdning af SIVA.

Julemarkedet over åre$ kreative aktivitet med ting og sager, som var udført af huseb
beboere og venner, med Lene og Mary som de uundvædige pædagoger. Birte sendte

dem en varm hilsen med tak for mange gode timer itenapien.

Forårsfesten i marb var hyggelig. Ase og Helga underholdt med sang og harmonika.

Hver anden onsdag har der været afiroldt sangaften med go' lilsluhing. Grche Jensen

har ledsaget på klaver, og herogså en tak til herde.
Anna Uhre Schmidt har igen stået for gymnastikken. Go' motion, og tak for det.

Ligeledes skal der lyde en tak til Andelskassen for tilskuddet til Jyske Vestkysten, og til

Støtbforeningen for det hsle tilskud, men også br havemøbleme.

Børge Andersen kunne ftemlægge et regnskab, der viste sund økonomi og endda med

et lille overskud.
Valg til bestyrelse. Her valgte Kirsten As at sige tak for mange års arbejde i bestytelsen,

nyvalg blev tngrid Gnaversen, og genval$ blev Birthe Sfebø|, Bessie Aggerboe og

Børge Andemen.
Under eventuelt blev der drøfiet flere gode forslag, så som et beboere/pårørende/og

ansatte møde til udvikling af behov og ønsker for hjemmets beboer. Der blev også sagt,

at det, at der var mulighed for spil og quiz, var godt for mange af beboerne som et alter-

nativ tilflemsynet.
Tak for god ro og orden, og tak til dig Kirsten for dine mange år i Homelunds Venner,

Homelunds Venner/Leif Sønderskov

il,It
o
Ea{
atoo
oIc
e
Ito?
tto.

Tistrup OPffX
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 TistruP

\1.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag:lukket
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FODBOLD PÅ HORI\E STADION

Lørdag d. 12.04 Kl. 14.00 Serie5

Lørdag d. 19.04 Kl. 14.00 Serie3

Torsdag d. 01.05 Kl. 14.00 Serie 5

Torsdag d. 01.05 Kl- 19.00 Serie 3

Lørdag d.24.05 Kl" 14.00 Serie 5

Fredag d. 30"05 Kl. 19.00 Serie 3

Fredag d. 06.06 Kl. 19.30 Serie 5

Lørdag d. 14.06 Kl. 14.00 Serie 3

Søndag d. 15.06 Kl. 13.30 Serie5

Vælg de holdbare lsrnlnger:

r Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

. Punktllg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

e Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Undervlrnlng I korrekt valg
og brug af ltlæbestoffer

. 40 års erfarlng

4
IPKI fil: 762r'm2/n

Fu:75911O39
w.pki.dk.Mld.ctl<

PK S.tppv NS
t/scl€roa,lstq'æ
7000Ftffi&a

ES
Horne - Vorbasse

Horne - F-C- Esbjerg

Horne - StarupÆofterup

Horne - Clejbjerg

Hcrrne - Grindsted

Horne - Ansager

Horne - Ansager

Horne - Spangsbjerg

Horne - Varde I
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SOGNEMøDE DEN 5. MARTS 2(l()8

KL. 19.30 I HORNE HALLEN.

Deltageæ: Ca. 60 borgere fra Homes bestyrelser, institutioner, erhverv og andre
interesserede var mødt frem. Ca. 50 havde tilmeldt sig inden mødet.

Velkonilt Svend Hjømgåd bød velkommen. Bl.a. blev nævnt hvad Home Sog-
neforcning går og laver. (Brevet der sendes ud sammen med l-lome
Posten i denne måned blev læst højt), Derudover blev alle fremmødte
opfurdret til at melde sig ind i Home Sogneforening enten via hjem-
mesiden eller via gimkortet, der også sendes med Home Posten ud i
denne måned

Hanne Jespersen, Varde Kommune fortalte om, hvordan man kan
søge midler gennem låG (lokal aktionsgrupper). Man kan gå ind på

dercs hjemmeside: www.lag-varde.dk br ydedigere infurmaton. For-
målet med LAG er at tremme projekter, skabe athaktive levevilkår og
nye arbejdspladser i landdisfiikteme. Hun fortalte, at Udviklingsrådet
(UR) er talerøret fta borgeme i de lokale samfund til politikeme.

Kjeld Mathiasen fortalte om ftemtidens skole. Er Home Skole væd at
kæmpe for? Eller vil vi bare lade stå til i Home. Det er nu, der skal til
at kæmpes, Statistikkeme viser, at bømetallet er faldende de næste

mange år. Så hvad gørvi?
Axel Pedersen havde et kort indlæg, der omhandlede skolen.

Gruppearbejde: Derefter blev alle deltageme delt ud i I grupper med 6-9 persorer i

hver, hvor de skulle diskutere et af følgende emnen 
.

1. Hvordan får vi flere til at flytte til Home? udstykninger/grundpriser, plejehjem, industri.

2. Placering af naturlegeplads i Vikingelunden. Risikoliste (hvad kan vi miste/hvad kan vi
gøe forikke at misQ, Evt. andre tilhg for Home by og sogn.

3, Skolen - Hvad tror du, der sker med Home Skole om 4 år? Fordele/ulemper med en
cykelsti mellem Home og Tistrup. Risikoliste (hvad kan vi miste/hvad kan vigøre for ikke

at miste), Evt. andre tiltag br Home by og sogn.

4. 'Grøn Udvalg", gøremåUvedligehold, Vikingelunden: Skal der opstilles sknaldespan-

de? Må der være løsgående hunde? Må hunde bade i søen? Vikingestien. Risikoliste
(hvad kan vi miste/hvad kan vi gøre for ikke at miste), Evt. andre tiltag for Home by og i

sogn.
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5. Hvordan får/finder vi hjælp til at søge fondelstøtte, Risikoliste (hvad kan vi miste/hvad
kan vi gøre for ikke at miste).Evt. andre tiltag for Home by og sogn.

6, Hjemmesiden (gvnw.home-vardeg$, turisme, ofientligt toilet, skiltning i Home, skal
brochuren ændæs? Risikoliste (hvad kan vi miste/hvad kan vi gøre for ikke at miste),
Evt. andre tittag for Home by og sogn.

Efter 3 kvarters diskussion i grupper, fik hver enkelt gruppe 5 minutter til at fremlægge
resultatet/de gode råd.

Alt i alt et godt møde med mange gode tiltag.
Der skal dog lige siges, at nogle af gruppemes tiltag var modstridende, så det bliver
spændende hvilke tiltag, Sognefuieningen vælger. Vi kan jo ikke gøre alle tilfreds.

Sognebreningen

rurcffi
PRIMO DANMARI( A/S
DK€862 Tistrup
Denmark

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

stof'senest
lørdag den 10. mai

lørdag den 2. august

bMd udkommer senest
26. maj

18. august
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HORNE IDRÆTSPARK
Referaf fra generalfosamling 11. marts 2008

1. Formandens beretning:
Det har, på mange måder, været et farverigt år i ldrætsparken.

Ved genenalforsamlingen sidste år, kunne der ikke vælges en fuldtallig bestyrelse pga.

manglenide interesse og opbakning fia sogneb indbyggerc. Det lykkedes dog senerc at

nnOe 3 nye og kompetente medlemmer, som så blev godkendt på en efterfølgende eks-

traordinær generalfonsamling.

Nu kaldte jeg det et tarverig år, jeg kan også kalde det et nuancerct ål for de ting vi har

beskæfliget os med rækker langt og spænder bredt, noget har værct i gang længe og

andet har været let tilgængelige.

Rygeloven havde virkning fra den 15 august Vi fulgte selvfølgelig denne lov med

torst<ettige tiltag som f.eks. skiltning og opsætning af askebægere. Nu er det ugenflige

bankospilio ikke uvæsentlig for ldrætsparken, så her var bekymringeme for konsekven-

seme af rygeloven størst.

Bankoklubben og HIP var i dialog om, hvad man kunne gøre for at tilgodese de rygende

bankogæster. Der blev opsat store parasoller ude ved indgangen, men det syntes ikke

at være tilstrækkelig, i stedet blev der opsat et partytelt , vel at mærke med læ og varme.

P-pladsen og dens vedligehold er et kommunalt anliggende, men Udseende og vedlige-

trold har ikkå vælet tilfrredsstillende. Kommunen har set på sageme og har også ryddet

lidt op i bedene, men kloaksystemet til regnvand fungeær ikke optimalt og stiberne i

båsene er næstsn væk. Disse ting har kommunen dog lovet at få gjort noget ved.

Til venstre for indkørslen ved den lille P-plads er der derimod blevet gjort noget' For

penge, som blev givet til Hallens jubilæum sidste år, er der blevet tilplantet og udlagt nE

og skærver. Et skilt bliver snart opsat så ingen længere er i tvivl om at her ligger HIP

med alt hvad den indeholder.

Det tysiske arbejde med alt dette er udført af de ææde medlemmer af bestyelsen.

Skolen har som noget ng brugt hallen til en del af deres skolefest, vi håber at dette

samarbejde vil fortsætte.

Salget af et lille stykke jord til en bredbåndsstation er blevet efiektueret og det indbnagte

omkring 25,000 kr. og målt med hvad HIP måtte afgive, så har det ikke givet anledning

til rynkede pander.

Kroketfolket har længe ønsket et toilet i næfieden af baneme: Torvedagsudvalget har

velvilligt bevilget ikke mindre end 50.000 kr. til dette projekt. Det bliver en lille hytte i stil

med dåt eksisbrende, der foruden et toilet også kommer til at indeholde et opbevadng+

rum.
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Vi ansøgte Trygfonden om at få bevilget en såkaldt hjertestarter, desvæne fik vi afslag.
Nu forsøger vi at tinde lokale sponsorer gennem Home-posten og direkte henvendelse
til virksomhederne.

Der har været en del møder i IFV efter kommunesammenlægningen. Der er nedsat et
samarbejdsudvalg halleme imellem og man vilforsøge at opnå ensartethed i den måde
man fårtilskud på, sådan at alle halbrog idræbanlæg ikommunen økonomisk kan køre
på de samme præmisser og forudsætringer. Det viser sig, ikke ovenaskende for os, at
der er meget stor forskel på hvad de forskellige anlæg modtager af tilskud, og at der
faktisk ikke er to anlæg i kommunen, der tilnærmelsesvis kan sammenlignes. En harm+
nisering burde for HlPs vedkommende ikke foninge økonomien i driften, snarere tværti-
mod.

ldæbparken er kommet med i en fælles ordning omkring indkøb, forsikring, energi og
fælles booking.

HIP er også gået over til et nyt lønsystem hos Dataløn, da IFV fiemover ville opkræve et
stort gebyr for at lave vores løn. Det er omkring halv pris når vi selv laver del

Multihallen, eller som jeg hellere vil kalde det; en udvidelse og fiemtidssikdng af ldræS
parken, har vi brugt en hel deltid på i det foryangne år. Et møde med Støttebreningen
affødte en god debat, hvor de største panderynker viste sig omkring en mulig struktur-
ændring omkring driften af anlægget. Den skulle indebære, at en lønnet person skulle
stå fur driften af et økonomisk rentabelt anlæg, og de foskellige brugere og foreninger
skulle inddrages mere i selve beslutringspmcesserne omkring anlægget.
Herefler blev alle foreningemes bestyrelsesmedlemmer indkaldt til et stort møde, hvor vi
ville få en fomemmelse af, om vi skulle fortsætte med arbejdet omkring en udvidelse.
Jeg vil ikke gå i detalier med mødet nen bbt nievne nogle ting der kortHtet kan beskri-
ve vores opfaftelse af mødet

o Skepsis omkring økonomien og indsamling af midler.
o Modsbnd imod at foreninger og brugerc skulle inddrages mere i driften.
o God ide med nytænkning, men kan vi det her i Home?
o Køkkenudvidelse kontra kroen - ikke godt.

D En god debat omkring emnet.

Der var desvæne ikke den gejst og vilje, som dengang man byggede Hallen, men der
var til gengæld heller ikke den store modvi[e til en udvidelse. Derfor indkalder vi nu hele
sognet til et møde, så vi kan tage den endelige beslutning om en fierntidssikring eller om
vi blot skal koncentrere os om at få køkkenet modemiseret.
Netop køkkenet konba kroen mener nogen er et ømtåleligt emne. Vi skal seMølgelig
ikke @e levebrødet fra kmen, men på den anden side skal vi også bestræbe os på at få
økonomi itingene i HIP' 

Fonsæues .......

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 17



Vi har i HIP nogle regler for, hvordan vi forholder os til fester og gilder i forhold til kroen.
Den nye bestyælse skal snaæst i gang med at få disse regler opdateret i samarbejde
med kroen, således at der i ofientigheden ikke er nogen tvivl om, hvad ldræbparken
kan og må gøre idenne sammenhæng.

Vi må ikke $emne bankoshouet som netop erforegåe,t, et dgtig godt anangement hvor
blk havde en god aften. Vi skal her bkke bankoblket fur deæs store andel af det store
arbejde med at få sådan en afien til at fungere. Tak til den øvrige bestyrelse, dertil trods
for lidt skepsis i starten, sørgede for at skafh sponso€r og gevinster. Orærskuddet blev
omkring 40.000 kr., hvilket var meget liltedsslillende,

Tak til Thorkil for et fortdnligt samarbejde
Tak til Else Marie og det øvrige personale br et lige så brtrinligt samarbejde, I betyder
meæ end I anerfor Home ldrætspa*.
Tak til æsten af bestyrelsen.......

Kurt Burkarl gav herefier ordet til Thorkil Lindvig, der fremhævede de største af årets
anangementec Fed Lørdag, gymnastik, fodboldskole, kloket-stævner, halfest, juletræ og
torsdagsbanko,
Herefier gennemgik han belægningen af Halhns timer, der samlet set viste et bmufligfi
år,

I 2008 skal vi forvente følgende støne tiltag (og rdgifter...):
F lndkøring af nyt lønsystem og fakturcdng af haFtimer

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

2. Fremlæggelse af regnskab og budget:
Eva Plauborg fremlagde regnskabet.
ldrætsparken havde et lille ovenskud på driften og Hallen et lille underskud. Samlet set
gav dette et ovenkud på knap 10.000 kr. Den samlede status iforhold tilgæld og egen-
kapital er stort set uændret.
Budgettet viste et overskud pa ca. 14.000 kr.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
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3. Valg til bestyrelse og suppleant:
Følgende blev val$ til bestyælsen:
Holger Schmidt (genvalg), Søæn Jensen (genvalg), Kurt Burkarl (genvalg) og Christian

Gram (nyvalgt)

Brian Hansen valgtes til suppleant .

4. Valg af 2 revisorer:
Proforma valgtes Otto Heiselberg og Axel Pedersen til revisorer, da vi fremover vil

benytte en ekstem rcvisor.

5. Eventuelt:
Kirsten Hansen fra Home Kro berettede om en episode, der var opstået i brbindelse
med et feshnangement. Kurt Bu*arl afviste at HIP brsøgte at konkurere rned kmen og

beklagede det skete. Han ftemhævede at en af de fønste opgaver den nye bestyælse
har, netop er at afklare det fremtidige samarbejde med kroen.

Kirsten Hansen spurgte, om man var klar over at Cafeteriet næppe havde de nødvendi-
ge tilladelser. Dertilsvarcde Kurt Burkarl, at man i bngeæ til havde afoentet en eventuel

udvidelse af Hallen, som automatisk ville medføre en total ænovedng af køkkenet. Trden

var desvæne efterhånden løbet fra os, q der vil nu blive gjort de nødvendige tiltag for at
bringe tilladelseme i orden, for selvfølgelig skal HIP's cafeteria også følge de gældende

regler pa området.
Kinsten Hansen gav udtryk for, at man godt kunne komme itvivl, hvad angår ldræbpar-
kens håndtering af andre love og regler, der måtte være at følge i insiltutionen HlP.

Hertil svarede formanden, at en sådan tvivl er absolut ubegrundet; samt at hvis denne
tvivl var udbædt, så kan det alene skyldes uvidenhed og manglende indsigt i, hvad der
foregår i HlP.

Det blev påpeget, at det er Bestyrelsens holdning at en modemisering/udbygning af
Home Hallen er nødvendig for dens fremtidige eksistens.
Bankoshovuet med BankePoul var et godt anangement. Stor ros til alle.

Det blev påpeget at da man ved sidste generalforsamling ikke kunne samle en fuldtallig
bestyrelse, var det fønte gang i HIP's historie. En sørgelig udvikling.

Fonsamlingen havde ikke flere spørgsmål eller indlæg, og Kurt Burkarltakkede herefier
for Eva Plaugborys mangeådge indsats i bestyrelsen. Dette blev efterfulg af klapsalver
fra fonsamlingen.

Referent Søten Kristensen
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OBS

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

Home Cykelfonetnlng Garagen Fåborg
Svend Aage Østerberg v//illy Pilgaard
Tft.7526 0102 - 20437711 Ttf. 7519 5061 -4089 5061

FORMANDSLISTE

Home Sognefurening
B€nt Krudsen, tsvadvei 4:l
6862 Tstnp, [f. 75æ9712

Horæ ldræbpa& HIP
Kurt &lkarl, Hindtig'æi æ
Home, tf. 7526 0469

Home Gfnnadikfo ienirp" HGF

Lene Jensen, Gunderupvej 71

Gundøup, [f. 7526 0005

Home ftCræbfuraning, HIF

Doø Hadq ttixremosevej 35
6862 Tstnp, [f.7526 G72

Hocp Hden, Sbdbnwi2l
Thorkil Undvig
Horne, ff.7526 fr152

Horne 4H
Jefre Poulsen, Doigtuvei 12

Home, tf.7526 0356

HomdunGVenner
Birb Sbebø|, GunderupvE 22

Home, ff.7526 0184

Sko$es@en Horne Skole

Ande Plauborg Sdtmidt, Moesgårdv. 13

Home, tf.7526 0150

Fbme Petxidtirilfu(€ning
Joharne Hansen, Homdund 24
llome,tr 7526GX13

l-lome tlusmandsforening
lhns thornsen, Lundagefr,€j 42
Hoilne 0f.7526 0203

Fkrne Bn4sturoiq
Era Guldaoer, AspgM'æj 4A
Asp, tt 7526 0182

lægesfært
Lise Jeppesa, Gl. Pæsbr,€i 93
llome, [f.75260266

Børl*laffiRegnhrcct
Betina lilorbnsgr, Malbwi 13
Home, tf. 7526 0160

Home Menighedsråd
lvlorten Hennebøg, Homdund 1

Horne,tr 75260316

Fanilb&Fdlid, Home
lhna Bonde Nielsen, l(ærsflgervEi$
Varde, [f- 7672 7765

fhmeAfiemkole
Hendetb Nielsfl, Ma[6\€J 92
Home, [f.7526 04:18

HolrE V€nsfrefrre0ing
Sgud Moil€r, Sienenræevei 13

l-lome, [f. 7526 0226

tlqne Støfrefuænirg
teif Søndaslov, Porsev$ 11

l'lome, [f.75?sW27

if!$leg€elet
Nhna Geil Pedersen, Malbvej 104

Home, tf.75æ 0605

KFUtlffine
ilercb Boonfi, Homelund 75
Home, flf.7526 0313
Grupp€l€d€r Kristen l.{og
norsnryv$ 154, U. 7526 0042

Horne Havekreds
Leo Aarnann Jessen, Habrehøivej 9
Høne,tr 75260ZE
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KIRKETIDER

Søndag 13.04.2008 lngen
Fredag 18.04.2008 lngen St. bededag
Søndæ 20.04.2008 .. kl. 14.00 Hans Vestager
Søndag 27.M.2008 lngen
Torsdag 01.05.2008 kl. 09.00 Kr. Himmelfartsdag
Søndag 04.05.2008 kl. 10.00 Konfirmation
Søndag 11.05.æ08 k1.09.00 Pinsedag
Mandag 12.05.2008 kl. 10.30 2. pinsedag

Søndag 18.05.2008 k1.09.00
Søndag 25.05.2008 kl. 10.30

Home Kirke
Kirkeværge Ruth Jensen

flf. 7526 0085
flf. 7526 0078

Å ,in

ffiK

Sognepræst Finn Pedenen, Thorsfrupvej49, Sig tf. 7526 4055
Graver Kdsten Krcg, Thoatrupvej 154, Honn tf.71mffJ/.z

KONFIRMANDER I HORNE KIRKE Sø}IDAG 04.05.08, KL. I(l.()O

Daniel Nikolaj Bjame Nielsen, Krosvinget 7, Home.
Thomas Møller Sønderyaard, Rotbølvej '14, Home.
Sanah Kaalund Hansen, Lundagervej 44, Honn.
Trine Guld4er, Gunderupvej 10, Home,
Gitte Schønning Hansen, Ølgodvej 11, Home,
JanniVig Nielsen, Ølgodvej 121, Home.
Søren {ærgaad Thomsen, Gl. LandevejTT, Home.
Lasse Hansen, Solvangen 12, Home.
Frederik Vig Jessen, Ølgodvej95, Home,
Line Kjær Schmidt Pedersen, Stadionvej 42, Home.
HeidiJuul Hansen, Hahehøjvei 10, Home.
Malene Gejl Pedersen, Mallevej 104, Home:
Nadia Bilgaad Christensen, Homelund 3, Home.
Jennifer Andersen, Sdr. Mallevej 33, Home.
Mada Plauborg Schmidt, illoesgådvej13, Home.

Ielegrammer kan afleveres dagen før konfirmationen - lørdag 3. maj- i Home kirkes
våbenhus itidsrummet 10.00 - 12.00. Afhentes af konfirmanden selv samme dag 12.00

- 12.15. Kirkens pesonale påtager sig intet ansvar.

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS N



AKNUTETSKALENDER

2008

april 16.04,2008 Familie & Fritid. Generalforsamling
28.04.2008 TourdePedal

maj 01.05.2008 Opstart kroket

04.05.2008 Spejdeme.Loppemarked
05.05.2008 TourdePedal
12.05.2æ8 Tourde Pedal
19.05.2008 Tourde Pedal
24.05.2008 Torvedagsudvalget. lndsamling af gl. jem

26.05.2008 TourdePedal
juni 01.06.2008 Abluhing Tourde Pedal

01.06.2008 Spejdeme.Loppemarked
01.06-
07.06.2008 Sportsuge
02.06.2008 Home Havekreds. Havebesøg i Næsbjerg
10.06.2008 Pigeraketten på Hone Stadion
23.06.2008 Sognefoæningen.SanktHansiVikingelunden

Juli 30.06.-
04.07.2008 FodboldskoleiTistnp
06.07.2008 Sfiderne. Loppemafted
28.07.2008 Home Harækreds. Havebesøg iOksbøl
31.07.-

aug. 03.08.2008 Vildbjerg Cup
02.08.2008 Spejdeme. S0 års jubilæum

03,08.2008 Spejdeme.Loppemarked
12.08,2008 Home Havekreds. Havebesøg iTarm
16.08.2008 Torvedag

sept. 07.09.2008 Spefdeme. Loppemarked
27.09.2008 Høstfest

okt. 05.10.2008 Spejdeme.Loppemar*ed
nov. 02.11.2408 Spejdeme.Loppemarked

29.11.n08 Home Havekreds, Juledemonsbation
dec. 07.12.2008 Spejdeme. Loppemarked

19.12.2008 Juletræsfest i Home Hallen
21122048 Nisseoptog i Honc by

TnI KFUil-spejdene i Horne har 50 års jubilæum den
1. august2008.
Det vil vi fejre den 2. august 2008.
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG

v/ aut. Ws-inst. SVEND HERMANSEN

LAMEQBGH!NI
ZETOR

75 26 0't 55
7s 29 93 33
40 28 33 93

Ølgodvei 148
Bounum
6870 øLGOD

Ttf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bildf. 21226801120330163 tl

EION.!YE
JOHN BORC HATISEI{
HO8NE - 6100 VAflDE . TLF: 75 æ ill $lew

tsRUUN r,W
Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92 toevEcaoc t3

6870 øLG,OO , tLFz 75 24 4A æ

Horn e Gyltelforretn i n g
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Raleigh cykler på lager.

For at få mere fri, flemer jeg de faste
åbningstider, så ring først når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETNNG
V/Svend Aage Østerbeq

Kirkebakken 5, Horne
T|f.7526 0102 eller 20437711

www,malerstart"dk
Gl. Ptæstevej 63. Sig ,68OO Varde

Tff. 75 26 /Kt 92 . Bil 21 77 06 92

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