
36. årgang nr.285 aprillmai 20AT

Margrethe Plauborg og Mary Pedersen som var faste opvaskere til alle gilder på

Horne Afholdshotel, fotograferet i 1961

Suppen til gilderne blev kogt i 2 gruekedler i kælderen. Når suppen var kogt, blev

den øst op i suppeteniner, som blev sat på en elevator med snoretræk, så de kun'
ne trækkes op til serveringsperconalet.
Når gruekedlerne var tømt for suppe, blev der hældt vand i, som så blev varmet til
opvasken. Vandet blev øst over i et trækar, hvor al servicen blev vaskef op med en

opvaksebørste.
Margrethe vaskede altid op, mens Mary tønede af, og de havde det altid siovt.

Skal vi bygge i Home?
Læs referatet fra Horne Idrætsparks generalforsamling.



Tømrer- / snedkerarbejde
Vinduer, døre og inventar m.m

Malle
Maskinsnedkeri

v/ snedkermester
Jan Dick

TU. 28 78 34 32

rmgårds l65.br
_ service tÅ.'

EI--INSTAI,I-ATIONER
INDUSTRI &LANDBRUG
PLC & PC STYRINGER
vIDEoovERvÅcxnc
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BLÆSER, GEAR.
sALG & nnp ltÅrun HVTDEVAR-E

DIN LOKALEAUTO PARTNER

DAN-EL A/S
AUT. EL-INSTALLATØR

TONNESEN HOKNE

Døgnvagt 75 26 0l 66
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OSKAR's AUTOVÆRKSTED

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Birflf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttt.7526 0467 - 75260520

Strø
Et

Vi tilbydct all lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
lil hvidcvarer m.ur.
Døgnvagt pe ilf. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Horrre
Tørnrerforretning
@

Ttt.75260214
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Knud Lund Hansen, 752602 1 4
Morten Henneberg, 752603 I 6

Ndr. Bounumvej 11

6870 Ølgod

Tll.75 24 12 33

Fax 75 24 10 83

o
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TNDSAI'LING AF GAMMELT JERN fs.
lørdagden2s.apdl W

Har du noget gammelt jem liggende, så henter vi det gratis.

Giv os et kald på ån af følgende nr.:

Hans Jepsen tit. ZSZO 0492, Jens Karlsen tlf. 7526 0292, Gert Jensen tlf. 7526 0024

Torvedag i Home afholdes den 18. august kl.9:00 -12.15
T

OPSTART FOR NYE KROKETSPILLERE

Mandag den 30. apdl kl. 14.00

Kom og prøv om det er noget for dig!

Træning mandag - onsdag kl. 14.00 - 17.00

Onsdag aften kl. 18.30

mw

Kroketudvalget

TouR DE eEDAL 2ooz 
-&0f -__

Går på pedaleme og hjulene i sang fta Home Hallens pplads CEPedgFl

Mandagene den 30/4, 715,1415,2115 og 2. pinsedag den 28/5, hvor der afsluttes
ved Kræ'Banks Hyrv

Startkort kan købes fra kl. 18.45

Afgang kl, 19.00

vel mødt' 
Tour de Pedar, Home

::rsil^I TØMRER
Østpanken 24. 6El4() Oksbøl
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2. PINSEDAG

For alle interesserede.
Slut pinsen med en tur til Kræ'. Banks Hyw ved Bounum Skolevej

2. pinsedag, mandag den 28. maj

DerersodavairO K. tg.OO - 20.00
lngeborg og Tour de Pedal cyklisteme kommer og holder afslutning på årets Tour de
Pedal.

HP BLOMSTER OG GRøNT

Borddekonationer og buketter til konfirmationen
Udplantningsblomster
Husk også Mors Dag, søndag den 13, maj

Højvangen 44, Home - tlf. St14 5612, mobil 2W7 lt2g

OBS

Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRøV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.home-varde.dk www.raleiohbikes.dk
Vi seS

Horne Cykelfonetning
Svend Aage Østerberg
Tlf. 7526 0102 - 20437711

. Garagen Fåborg
vlt/illy Pilgaard
Ttf,7519 5061 -4089 5061

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

ved byens indfaldsveje er der sat flagstænger op. Alle foreninger og andre som har et
arrangement, hvor de ø!s!er at benyfie flagstængeme kan rette henvendelse til og
aftente flagene hos Keld Petercen, sturdsig, telefun 7526 03s9. Man sørger selv foi
opsæhing og nedtagning af flagene.
Stænger, flag og vimpler blev i sin tid skænket af Torvedags-udvalget.

Home Sogneforcning



LOPPEMARKED

Til støtte for speideme i HomeTistrup gruppe.

Den første søndag I hver måned afholder'LOPPERNE" loppemar*ed på Hindslg'

vei 4l i Horne fia kl. 9.00 - 12.00

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej. Pdseme snald(er vi om.

HORNE 4H
PROGRAM 2O()7

27.april 1. besøg (aftenbesøg)

11. maj DØGNFLUEN, i åri Home4H

INDSAMLING AF LOPPER vl
Hvorbr smide noget på lossepladsen andre kan lå glæde af - nej, dng helleæ til 'Lop
peudvalget'og lad dem kigge på sageme.
Loppeudvalget består af: Hans Guldager

Kansten Sørcnsen
Lans Pedenen
Thomas Sønderskov
Claus Holgaard
PoulH. Guldager

7526 0501

7526 0078
7526 0381

7526 0527
7526 0419
7526 0182

HORNE HAVEKREDS

Lørdag den 5. maj
Åbent hus ved Land og Fritid, lndustrivei ll, Ølgod
Her vil være plantesælgere og mange andre kræmmere.

Kom og gør en god handel, og vil du selv have en stand, er der gratis tilmelding på tlf.

7524 1974.

Torsdag den 24. maj
Aftenudflugt med Ølgod Havekreds til Herdis Stokbæk, Grødevei 29, Ansager
Her vil Herdis vise os rundt og fortælle pilens mange anvendelsesmuligheder, og vi skal

se både dyrkning og pileflet. Husk aftenkaffen. Se annonce i ølgod Ugeblad.

Mandag den 4. juni
Aftenudflugt - Tistrup Havekreds - Se annonce i Ølgod Ugeblad.
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GYMNASTIKAFSLUTNING 2()O7

' 444011 ,xi\s'

Lørdag den 24. marts var afrenen, hvor vores lokale gymnastikopvisning skulle løbe af
stablen. lgen i år kunne man nyde alle aldersgrupper llge fra de mindste bøm på foræl-
dæ/bam holdet og helt op til motionsheneme, hvor den ældste er 76 år og hvor gen-
nemsnitsalderen for øvrigt er 59 år. Flot at man stadig i den alder har glæde af motion.
I år havde vi besøg af to gæstehold. Brejninggård Efterskoles elevhold og
område Vardes junloffæningshold fra oksbø|. Det er en fomøjelse at have besøg af
alle disse unge mennesker og man kan se, at de nyder at give os en god opvisning.
Endnu en gang tak til alle vorc frivillige ledere og hjælpeledeæ, som gør en kæmpe
indsats for, at vi stadig har en meget aktiv gymnastikforening.
vi vil også her benytte lejligheden til at takke publikum for den store opbakning og ser
hem til næste sæson, som vi indleder lørdag den 22. september med besøg af
GYMNSTIKKARAVANEN fra DGl. En bilfildt med gymnastikredskaber.
Nærmere infonnation følger.

Home Gymnastikforening

91,."tr"'

SOMMERFITNESS'MOTION

Sommerfitness/motion er i gang, men du kan sagtens nå at være med.

Se prcgram og forklaring andetsteds.

""'"*t

Home GymnastiKorening

øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2OO7

Tirsdag den 15. maj- Busturtil "Eventyrets Land"
Afgang Tistrup Torv kl. 12,30. Gert Ravn fra Lokalhistorisk værksted, Oksbøl vil guide os
rundt i området fra Oksbøl over Vrøgum, Kærup, Henne, krondyrsreservat m.m.

Kaffe undervejs.

CONTAINERORDNING:

Å,bnlngstlder:
Hvertinsdag kl. 16.00 - 17.30
Første lørdq i måneden ld. 10.00 - 12.00

Containerordningen er kun fur private borgere. Haveaff-ald, ren jord og murcbrokker kan
afleveres på pladsen hver dag. Alle er wllromne til at aflrente jord og broltker.
Pldsmændene er Jes Jensen og Niels Ølgård Madsen.

Home Sogneforening
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5å storter

hver mondog kl. 19-20.30 i og omkrirlg Horne Hollen.

Vi storter mondog den Z.april oglorer 10 mandoge frem til midt i juni.

Treningen vil vere alsidig, o9 både mend og kvinder kan deltage.

Der tilbydes bl.o.
. målrettet trening - styrk/effekt

træning of specif ikke muskelgrupper.
. Funktionel aerobic/gymnoerobic
. Aerobic - Puls og power.
. l-øblgåture
. Cykling
r Stavgong - medbring evt. selv stove (Vi hqr få set, der kan lånes).

Pris: 180 kr. for 9 gange (i sportsugen er treningen grofis for olle)
eller 30 kr. pr. gong

Doto Opvormnirg
K|.19-19.30

Modul I Modul 2 Modul 3

2/4 Hollen Styrl<eleffekt
Rvo/movelbolder

Løb stovg6ng

t6/4 Hallen Slyrke/effekt
Plv.o/rnve/bdlder

l.øb Stovgang

23/4 Hollen Funktionel oerobic Løb Cyklinq

30/4 Hollen Aeeobic
Puls oq oower

Stovgeng

7/5 Hollen Aerobic
Puls oo oorrer

Gåtur/løb

t4/5 Hallen Aerobic/slvrke 6Elur/løb
2t/5 Hollen Aerobiclstvrke Gåtur/løb
4/6 Workshoos orotis for ollc - soorfsuoc

fl/6 Hollen Funktionel oerobic Cvklina

t8/6 Hollen Funktionel oerobic cvklinq

Der kon forekomme endringer undervejs.
Alle kon deltage. Det vil vere en god ide ot medbringe indendørssko.

Pris: 180 kr. for 9 Eatge eller 30 kr. pr. gorg
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Start:

Præmier:

Spilletid:

Regler:

ø|NDBYDELSE 
TtL GADE 

' 
DTSTRTKTSFODBOLD 2007 

S

Placering:

søndag den 3. juni

Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker i teltet i tidsrum-
met k1,9.30 - 10.15. Derefter opvarmning forud for "gadekampene",
der starter kl. 10,30.

Ja
Alle kampe spilles å 9 min. uden halvleg.
Der må højest være 5 spillere på banen af gangen og heraf højst 4 på
egen banehalvdel. Der skal være 1 kvinde / pige på banen, og der må
høist være 2 aWive heffefdbolw Man er aktiv fra
junior og opefier - blot man har spillet merc end 2 tumeringskampe i

den igangværende sæson, uanset hvilken serie / række det er. For at
kunne deltage skal man være bosiddende i Horne sogn, eller være ak-
tiv i Home lF, Bor man udensogns, skal man stille op for forældres qa-
de æ være aktiv i Home lF. Der må ikke spilles med fodboldstøvler el-
ler fodboldsko m. små dupper, og der skat spilles med omtanke!
Afgøres ved:
1. lndbyrdes kamp(e)
2. Målforskel i indbyrdes kampe (anvendes hvorflere hold er lige)
3. Målforskel isamtlige kampe i puljen
4. Flest scorede mål
5. Omkamp -4 min. hereftertilførst scorede mål

Der vil blive omdelt indbydelser på et senere tidspunkt.

Fodboldudvalget skal have tilmeldingeme senest mandag d. 14 maj 2007

Tilmelding til: Kurt Poulsen,flf .75260612
Peter Jeppesen, ttf. 75260266
Henrik Jessen, tlf. 75200102

HONNE
ruuilEnroanårnwe
Stadionvei 3, Horne- 68OO Varde

TLF: Knrd 75 26 02 14 . llortcn 75 26 03 l6

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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Gader/kontaktpersoner I

Fabriksmælk Thorkil

Højvangen Jonas Nielsen

Hindsig Svend Hjømegaard
Gunderup By Ame Albertsen

Bjerremosevej Sigurd Møller

Vester Bjenemose Henrik Jessen
Asp PoulH. Guldager
Homelund/Lundager MartinLund
Homelund Lars Juul Jensen

Dejgaard Thomas Hansen

Lervad Søren Svane

Klokkedoj Gunnar Ditlevsen

Porsevej Aksel Hansen

Habrehøl Cristian Nielsen

Gunderup/Sdr.Matle
Stauskær

Gl. Præstevejff horstrupvej
KosvingeVEngkanten

Bjalderup/Gødsvang

Bjenemose By
Malle

Bounum

Stadionvej

Transbøl

Stundsig
Fruerlund

Nieb Åge Christeflsen

Jørgen Lund

Peler Jeppesen
Anne Mefte Jensen

Kurt Nielsen

Kurt Poulsen

Jens Hansen

Frede Hdm
Bo Lindblad

Hans Jepsen

Ole Graversen
Poul Hansen

SLUTSTILLINGER INDENDøRS FODBOLD

JBU
Henejunior B
1. Tistrup 31 p.

2. Home 30 p.

Miniput 96 B

1. Hejnsvig 46 p.

3. Home 25p.

IreI
Seniorhener serie I
1. NRUI 38 p.

9. Home 15 p.

Seniorhene serie 2, 4
1. Tistrup 42p.
2. Home 29 p.

Lilleput 9'1195 B
1. Vade 37 p.

4. Home 18 p.

Seniorfiener sede 2, 2

1. SGI 37 p.

8. Home 15 p.

Superveteraner
1. Bramming 45 p.

6. Home 13 p.

HW
Lilleput 94,95 C
1. Hejnsvig 37 p.

6. Home 1 p.

Seniorhener serie 2, 3
1. Sdr. Omme 42p.
7. Home 14 p.

8. Home 11 p.

DameseniorA
1. Vejen 28p.
3. Home 15 p.

6. HomeSOG 4p.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14
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HORNE SPORTSUGE

UGE 23

søndag den 3. juni - søndag den 10. juni

Arets sportsuge i Horne er snart på plads, og vi glæder os til at præsentere ugen for jer.
Vi har på bedste vis fonsøgt at sammensæfte et program med masser af sport, under-
holdning og hygge i teltet for bøm, unge og gamle,

Hele ugen vil der være opsat to hoppepuder foran teltet - og det er selvfølgelig på eget
ansvar at benytte disse hoppepuder!
Udover det nedenstående program vil der være både fodbold- og kroketkampe, tids-
punktet er dog ikke fastsat endnu.

Søndag:
Vi starter ugen med morgenkaffe og gadefodbold for alle, tilmelding skal ske til fodbold-
udvalget.

Efter gadefodbold vil der være skattejagt, rafleturnering og skomagertumering. Vi håber
selvfølgelig på rigtig godt vejr, så vi kan få en god start på ugen.

Mandag:
Mandag eftermiddag vil stadion være spækket med unge som gamle denne dag - det er
nemlig årets IDRÆTSDAG.,. Du har mulighed for at udfordre din far i tennis, køre om
kap med din mor på crosserne og gå en rask stavgang rned din veninde.., så mød op
denne dag, der vil være aktiviteter for alle og enhver...
Når vi har fået aftensmad - de populære sponserede sandwich - vil udvalgte personer
dyste iARETS BOKSEBMG
Vi har sammensat en aften, hvor der gerne skulle være underholdning for alle pengene, i

kan bl.a. sætte jeres odds på aftenens vinder.

Tirsdag:
Tirsdag eftermiddag er børnenes dag. Vi har fået spejderne til at komme, så vi kan bage
lækre snobrød og lave popcom, endvidere har vi fundet en oppustelig rutschebane.
Om aftenen bliver der herlig lokal musikalsk underholdning. Det er ikke SCENEN ER
DlN, men alligevel kan SCENEN BLIVE DlN, hvis du har lyst til at synge karaoke. @
Tilmebing skal ske til Sportsugeudvalget (se også tilmeldingssedler på skolen, i hallen,
brugsen og andre steder i byen).

Onsdag:
lgen i år vil vi gerne invitere jer alle på helstegt pattegris onsdag aften. Vi håber at se
lige så mange som de fonige år til en rigtig hyggelig aften.

10 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



Torsdag:.
Vi har udvalgt en række specialø|, der kan smages i sportsugen, og torsdag aften vil

være ugens PUBAFTEN. Denne aften vil der være mulighed for at udfordre kammera-

ten, veninden, kæresten eller svigerfaren i BOB, BORDFODBOLD, BORDTENNIS,

DART, mm. Vi har selvfølgelig også raflebægre og kort, så det skal nok blive en hyggelig

aften for alle.

Husk - der er BANKOSPIL i hallen kl. 19.30!

Fredag:
Denne aften vil STEVE HEART IIKENDT FRA SCENEN ER DIN!! underholde både

børn, unge og ældre. Glæd jer, det bliver uden sidestykke.

Lørdag:
iåg nåOo.n i hånden og mød op til årets FÆLLESSPISNING. SOUFFLE BAND er lige

så-opsatte på, at det bliver en festlig aften, som alle vi andre'

Søndag:
Vi slutter ugen med at rydde op på stadion

/Sportsugeudvalget:

Lise og 
-tttiets 

lvtogensen, Lotte og Søren Dahl, Anne Marie og Frank Hansen, Anne

Mette iensen, CaÅten Bøttcher, Heidi Ellegaard, Rasmus Guldager, Mefte Thøstesen'

Foto: John Thomsen

HonreTlstrup-Hodde pusllnge splllere siger tak tll BG Banks Fond for sponss
rlng af bolde

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 11



w:oDBoLDKAMpE 
pÅ HoRNE sTADtoN (II-MANDS) (F

Dato tid Hold Kamp
28.04.07 kt, 12.00
28.04.07 kt. 13.30
05.05.07 kt. 14.00
07.05.07 kt. 19.00
13.05.07 kt, 19.00
15.05.07 kt. 19.00
19.05.07 kl. 14.00
21.05.07 kt. 19,00
01.06.07 kt. 17.30

01.06.07 kt.19.00
02.06.07 kt. 12.15

04.06.07 kr. 19.00

05.06.07 kt. 19.30
08.06.07 kt. 17.30
08.06.07 kt. 19.00
08.06.07 kt. 't9.00

16.06.07 kt. 13.30

18.06.07 kt. 19.00
22.06.07 kt. 19.00

U-14 Piger
Serie 5
Serie 4
Veteraner
Serie 5
U-14 Drenge
Serie 4
Veteraner
U-12 Drenge
U-16 Drenge
U-16 Drenge
Veteraner
Serie 5
U-14 Piger
U-14 Drenge
Serie 4
Serie 5
Veteraner
Sede 4

Home lF - Varde lF
Home lF - Centrum lF

Home lF - Henne B

Home lF - Skovlund/Ansager
Home lF - Lunde B

Home lF - JBS
Home lF - Ølgod lF
Home lF - Ølgod lF
Home lF - Kvong lF
Home lF - Billund lF
Home lF - Grindsted lF
Home lF - Outrup lF

Home lF - Ansager lF
Home IF - GHRUAB/FVI

Home lF - Sædding lF

Home lF - Sdr. Omme lF
Home lF - Tistrup B

Home lF - Hejnsvig lF
Home lF - Tarm lF

Kampene annonceres også i Ugebladet Ølgod - her kan evt. ændringer ses.

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

Banl<oklubben

Tistrup OPfm

Lundagervei 44. Horne . 5800 Varde
T11.7526 02 35 . Mob.: 23 84 98 21

ottEo
c'
6{
.Dt
ooE
e
R

art4

C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 TistruP

T1t.75291287 
\

Åbningstider: man., tirc., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket
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MINDEORD

Kaj er her ikke mere.

Kaj var et meget rummeligt menneske.

faj var også 
-min 

og mange andres legekammerat. Det fiisted man finder ifoleningslivet

er med til at sætte sit præg på livet.

Kaj var også med til at give mange andre den mulighed, hans glæde at lægge e! stort

sryffe ariejde i foreningilivet i Home lF var nem atfå øie gå, og Kaj satte mangefnger-

afiryk, igennem de mange år han medvirkede. Det var både som aktiv, leder, træner,

bestyrelsesmedlem og formand.

Selv om Kaj blev meå og mere involveret i byradsarbejdet i Varde Kommune, blev bån-

dene til nome og HomelF ikke brudt. Kajs bemærkninger var altid med en humofistisk

tilgang, og Kaj kunne være med på den værste, men der lå også en tone, der lige satte

en gånså, for det er også en alvorlig sag at værc humoristisk. Kaj havde disse egen-

ska[er. At være i sebkåb og få en snak med Kai var altid livsbekræftende, hyggelig og

sjov. Når vi mødtes til revy og teatenarbeidet kunne man mæ*e, at Kai var i sit rette

eiement. Kaj kom med denne bemærkning for nogle år siden: "At vgre med til revy er

som at hohå et sjovt fiikvarter med mange tanker, der går i retning al at man er fti af sin

tnavle hverdag."

Kaj gjode altid noget ekstra ud af det, på en god og tilgængelig m#e. altid var han på.

nan åtskeOe at kunne sige. Vi har et godt sammenhold her i Home Det kunne vi i "Hor-

neposten" mærke. Der vår afiid nyt fa Home lF, der skulle med, og Home lF blev gjofi

synlig under Kais formandskab.

Gjsått for tidlige død gør ikke savnet mindre, dog allermest for familien, og alt medens

tankeme løber gennem hovedet og fremkalder mange gode minder, så i ærbødighed.

Ære være Kajs minde.
Home lF - Homeposten - Leif Sønderskov

\
\

r)
v/Lisbeth Stig. Øgodvei 33 . Home : 6800 Vorde

tl(ln
Agt
3*b.,,w,*;e!

A
(

\.!-q

0
M

$
t07
4l^ -z

GAFETERI
Horne

ldrætgPark

Mødelokaler op til ca. L00 pers.
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HORNELUNDS VENNER

Generalforsamling
På generaffonsamlingen blev Homelunds Venner udvidet til 8 medlemmer. Grunden var,

at den ny Varde Kommune har nedlagt Brugenådet med den virkning, at der kommer til

at mangle nogle aktiviteter. De bliver derfor lagt under Homelunds Venner og kan derved
fonsætte. Om der er brug for helt de samme aktiviteter som hidtil, vil bestyrelsen løbende

tage stilling til fremover.
Der har på et efterfølgende bestyrelsesmøde været konstituerende møde med følgende
valg.
Formand - Birte Strebø|, næstformand - Bessie Aggerboe, kasserer - Henry Harmsen,
sekretier - Katrine Beck.
Øvige bestyrelsesmedlemmer Karen Madsen, Grethe Sørensen, Kirsten Ås og Leif
Sønderskov.

Homelunds Venner

EITIEIAf,IHEIO
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 021I, Fax: 75 26 03 96

Transport i vest - så er vi bedst!

AIt i transport udføres medi
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og Grisetransport
r Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
o Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

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

SV.AA. JENSENd/s

Ttf.
Fax

6. 5852 Bil
75 25 83 17
752591 17
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Vælg de holdbare løsnlnger:

..&,r

. Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

r Punktllg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

. Kvallficeret teknlsk rådglvnlng

e Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

mtl PKI Supply AIS Tff: 76 240 24O
Væteftallewj æ Fat( 75 Ul 039
7000 Ftec€dcia wwu.pki.dk.pki(,,p&dk

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

Tel.: +457529 91 77
Fax: +45 75 29 97 69

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
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ÅnssenerNnc 2006
Homd Sogneforening lanuar fl107.

Fastlaote arranoementer/oøremål :

Torvedagen i august (se eget regnskab), Endnu engang en god dag som virkelig kan

fække folk fra huse. En stor tak til Torvedagsudvalget q ikke mindst til Niels Ølgård,

som ved genbr4ssalg igen imponerede med salg forover40.000 kr.

Høstfest 257 deltagere. NYT: I 2007 hoHes høstfesten den 15. september og vil be-

gynde ca. ld. 18.15, underholdning ved Tøtfisk, musik Per Sønderby.

Opsakring af iulepynt, går som normalt.,Efter nogle åns tilløb skulle der vææ påb+

gyndt fiemstilling af nye 'ldik på" beslag til alle master.

Juleoptog i byen med Varde Garden samt uddeling af 181 slikposer til bømene, en fast

tnadition som altid tækker mange foll<.

Børnejuletræsfeeten ca. samme antal som normalt. En god aften hvor alle hygger sig.

Grasslåning af grønne områden Tivoli plads, ved Klokkedoi, Vikingelunden samt

Knuds Plads. Jes Jensen s$rerdette tilfuld tilftedshed.

Genbrugspladg køerfint, styret af Jes og Niels.

Snerydnlng fungercr ffnt. lnve$edng i ny traktor udsat til ænerc.

AndEt I 2006
Fonden tll forskønrtelse af Horne by og sogn har i 2004/2005 givet et afkast på

72.163,39 kr., som er doneret til:

Home J4tbrcning (tdsæhfu af fasaner)

Flome Sogneforening (græsslåning m.m)

Karcn Thomsen's fomlag {p&køndelse af fivilligt a$ejde).
Sten ved Knæ Banks høj
Rest til afdrag slrov
4{10 kW master
Tidligt på året fremkom et forslag ffa Ribe Amt om etablering af shæ luftledninger fra

Houstup til Tishrp (gennem Malle, Bjenemose og Lervad). Der blev aftoldt høringsrner

de i april, hvor mange, også mange fra Home delbg. Vi skrcv pmtestskrivelse, ligesom

vi ved mange andre ffa Home og andre berørte byer/sogne gjorde. Det endelige forslag

er ændret således, at der i forslaget ikke hngere er luftbårcn ledning fra Houstrup til

Tistup, men en nedgravet 160 kv, I dele af Tistnrp har de forbat en stor risiko for store

master da det iklte umkldelbart ser ud til at forbindelsen TistrupEndrup vil blive gnavet

ned.

Lokal udvlklingsråd
Før sommerfeden udsendte Ny Varde Kommune ca. 1.500 invitationertil alle brcninger,

oqanisationer og institutioner til et møde den 23. august i Vade vedrøende lokale

udviklingsråd. Ca. 10 fra Home deltog. På mødet spugte Tisttttp os, om vi ville med

sammen med dem (det darræænde oplæg var, at Home skulle være med Billum, Jande

rup og indre Varde by ). Alle fta Home syntes det var en god ide, ikke mindst pga. det

16 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

2.500 kr,

16.703 kr.

1,000 kr.

4.105 kr.

47.857 kr.



tætte samarbejde, der allerede er mellem Home og Tistrup.
Home Sogneforening påtog sig den koordinercnde rolle. Der er siden aftoldt nogle mø-
der med Tistrup og følgende ligger som oplæg (godkendt politisk):

Vi indgår i Lokal udviklingsråd med Tistrr"rp, Hodde og Sig, der vil blive æ. 20 medbm-
mer heraf 4-5 fra Home. Pæcist hvordan vi udpeger/vælger medlemmer er pt. ikke
afgiort.

Ejnars hus
Eller retterc Ejnars grund, da huset i skrivende stund er rcd at blive femet. Andelskas-
sen har købt Ejnars hus og foræret den til os. Planen er, at der i samarbejde med An-
delskassen skal laves en fodængelse af torvet, inkluderende et antal ppladser (der vil
blive nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Sogneforeningen og Andelskassen,
som skal lave forslag til udnyttelse af grunden)

Antallet af medlemmer pr. 31 .1 2.06 er 322, et antal som ligger meget stabilt.

Pla4lante.tiltes for 2007
Påbegynde arbejdet med etablering af naturlegeplads i Viltirrgelunden.
Færdiggøre opsætning af bænke og grillhytte ved Vikingelunden.
Projekt'Ejnars hus'/foflængelse af torvemiljø isamartejde med Home Andelskasse.
Sankthans fest i Vikingelunden (vi overtager spejdemes fest men de vilforbat å del af
eventuel overckud)

*fl-# HP blomster & grønt

Blomster, binderi, brugsltunst, frugt og grønt.

Butikken har åben alle dage fra kl. 14-'|-7 (også søndag)
eller efter aftale

. Adr. Højvangen 44, Horne

Bestil ling af buketter, dekorationer,
frugt - eller grøntkasse
Alle dage fra kl. I - 17 -

&emærk ryrt nr.Tlf. 3514 5612 Mobil 2OgT g;tzg
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SOGNEMøDE PÅ HORNE KRO DEN 21. FEBRUAR 2007.

Bent Knudsen bød velkommen til sognemødet vedr. Udviklingsrad i Varde Kommune.

Gert Lynge blev valgt til ordstyrer
Hanne Jespersen, lokalsamfundskonsulent, Varde Kommune startede med at fortælle
lidt om Homel/arde Kommune. Home er en pæn by at komme til. Der var 1.253 indbyg-
gere pr. 1. januar 06. Varde Kommune er arcalmæssigt Danmarks 5. stønte kommune.

Kommunen består af 4 byer og 46 landsbyer. Derfor skal Udviklingsrådene op at stå, da
det ellers kan være svært for politikeme at nå helt ud til de "små" samfund fø at se/høre,

hvad der sker derude. Udviklingsrådene skal ligesom være talerøret til kommunen.

Der vil være 10 Udviklingsrad i Varde Kommune. Det anbefales, at de enkelte råd bliver
sammensat af foreninger/erhvervsliv/institutioner/lokalråd m.v.. Opgaven skal være at
skabe udvikling i lokalområdet. Det er lysten, der skal drive værket. Mange steder i Var-
de Kommune er der valgt medlemmer til Udviklingsrådene, dog mangler der endnu et
par steder (Varde bylOrten og Janderup/Billum/Mejlsff ing højiAlslev).

Ca. 68 fremmødte.

Konklusion på debat:
10-11 udviklingsråd i hele kommunen. Man kan ikke selv lave et Udviklingsråd, da det vil

blive for uoverskueligt, hvis der blev 46 Udviklingsråd.

Der bliver ikke rørt rcd skoledistrikteme i denne valgperiode.

Vi skal finde en/flere by(efl, hvor vi har de samme tanker, de samme ønsker, de samme
fodslag. Dette er allerede gjort, da der har været henvendelse fra Tistrup/Hodde og Sig

Viskal ikke modarbejde hinanden, men støtte hinanden.

Udviklingsrådet kan søge om et tilskud,der skal bruges ude i det lokale område til udvik-

ling, I alt 6,2 mia. (3,1 mia. fra Staten + 3,1 mia. fra EU).

Afstemning:
68 afgivne stemmer. 3 ugyldige.

BømehavelSFO/Skole: Merete Bonnån

Svend Erik Pedensen

Niels Tnadsborg

Leif Sønderskov

Edk Sørensen
Frede Holm

Svend Bruun

Gert Lynge Pedersen

Erhverv:

Sport:

Borger:
Ældrerådet:

Borger:

Suppl.:

61 stemmer
49 stemmer
43 stemmer
32 stemmer
23 stemmer
22 stemmer
19 stemmer
ll stemmer
Lise Jeppesen/Sog neforeni ngen
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GENERALFORSAMLING IHORNE IDRÆTSPARK ffi
Formandens berdning: V
Det var så jubilæumsåret 2006, der er slut. Når vi ær tilbage på de 25 år, så må vi sige,
det har været 25 gode år med få, men særdeles dygtige halbestyrere og mange dygtige
medarbeJdere. Home-hallen har aldrig været nogen særlig god fonetning, men sportsligt
og kulturelt, har det virkelig givet Home et løft. Vi er vel nogle, som stdig husker, da vi
spillede badminton i skolen og slog ferbolden op i lofret. Hvis vi ser en gymnastilropvis
ning i hallen i dag, så har den fået en hel anden dimension.
Hvis man lader tanker få lidt frit spil og forestiller sig, at vl ingen hal havde i Home, så
syntes jeg faktisk, at tankeme ender ud i ren tomhed. Så derfor viljeg endnu engang
sige hk til de folk, der med en enorm vilje og enåqi stod bag opførc1æn af Home hal-
len.

Vi i bes$relsen ville geme have holdt en stor jubilæumsfest, men med vor økonomiske
baggrund blev vi enige om en gang eftermiddagskaffe. Vi havde en hyggelig eftermid-
dag. Efter kaffen var der taler af; Leif Søndenskov, Kurt Aggerbo, Kaj Nielsen og Dona

Harck. Der var god tilslutning til dagen, og vi siger endnu engang tak for de mange og
flotte pengegaver. Pengene vil blive brugt til at forskønne vores parteringsplads.

I 2005 blev der bygget en balkon i hallen. Tilbagemeldingeme på dette pmjekt er ydenst
positive. I 2006 er der ikke sket det helt storc i ldræbparten. En af de ting lE har arbej-
det lidt med er kommunens pa*eringsplads ved anlægget.
Jeg har talt med kommunen angående pladsen. Jeg har erfaret, at det er en langsom-
melig proces samt at vi ikke ser ens på tingene. Kommunen er ikke villig til økonomisk at
bidrage til nogle ændringer på parkedngspladsen.

Jeg havde geme set en pænere parkeringsplads. Fra bestyrelsens side er sagen endt
som en principsag! \il man bruge egne midlertll at hæve standaden på konmunens
paileringsplads?'. il/ed hensyn til vores egen parkeringsplads oppe ved hallen, så kun-
ne der godt være en som tænkte, "Hvorfor har I ikke giort noget ved den?. Den kitik
tager jeg til mig. Jeg har rræret for naiv. Jeg tænkte, at når kommunens parkedngsplads
skulle have et løft, så ville det være mest nationelt at gøre det samtdig med vorcs egen
parkefingsplads! (at bnke rationelt samarbejde med kommunen er åbenbart for naivt).
Kroketklubben ville geme have et toilet oppe ved klubhuset. Vi var en enig bestyrelse,
der stod bag en ansøgning til støtteforeningen om pengene, men fik desvæne aftlag. Vi
har sendt en ny til Sogneforeningen.

Skal Homehallen udbygges med en multihal?

ldeen kommer ikke fta bestyrelsen, men fra en kreds af Homeboqere, der har ambitio
ner og ser fremad. Da vi sidder som en valgt bestyrelse, føler vi, at vi har en pligt til at
undersøge, hvor storen opbakning, der er i sognet til et sådan projekt. Vi har søgt S-tøt-

teforeningen om penge til at få nogle skibetegninger lavet. Pengene blev bevilliget og vi

har modtaget tegningeme. Jeg kan kun sige, at det ser interessant ud.

Jeg gentager, det er kun skitsetegninger - for egen regning sætter jeg 

"'rt lå:;:,Tlli::
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oner. Dette gør jeg kun for at få blk med i en diskussion (nogle folk vågner, når der er
snak'om millibner). Vi i bestyrelsen har set på llgnende prolekter st. Darum og skov-
lund-Ansager hallen. Det var interessant at se de 2 steder, men det ændrer ikke ved den
holdning, jeg havde, inden vi tog hjemmefra. Vi skal ikke bygge for at få en bedre øko-
nomi. Jeg ville meget geme kunne stille et regnestykke op for projektet, men jeg har
aldrig vææt dygtig til regnestykker med alt for mange ubekendte. Til et sålan projekt, er
der 2 krav, der skal være opfildt. stor opbakning i sognet og sidst, men ikke mindst
opbakning fa Støtteforeningen.
Jeg siger ikke, at vi skal tømme kassen, men jeg ser dem som en økonomisk bagsmæk.
I forbindelse med et sådan projekt skulle man måske se på sfukturcn i Home ldræts-
park. [4åske skulle der være et tætere samarbejde med Støtteforeningen. Hvem vil
sidde i ldræbparkens bestyrelse og lægge navn til store beslutninger for derefter at
væte aftængig af andres velgørenhed, da ldrætsparken ikke selv har råd til de store
finansieringer.
Da leg var på landbrugsskole, sagde daværcnde forstander Ejner Jensen til os "Ffuis

ikke ltror på, d I er bedre end gennemsnfiel så ld være med at stafte som se/ysfæn-
dig.'
Jeg hor på, at vi her i Home er bedre end gennemsniftet, men har vi de folk, der har
vi{en og energien. Når vi snakker motlbnscenter og spinning, har vi så 6-8 pemoner, der
vil bruge 24 timer om ugen Ul frivillig instruktion og opsyn.
Hvis vi snakker om kufturelle anangementer har vi så folk, der er professionelle nok til at

9tå for det. Jeg håber med min beskrivelse at få folk ud af busken. Vi i bestyrelsen er
åben overforspørgsmål og debat!
Til sidst vil jeg sige tak til Støtteforeningen for det ådige bidrag. Tak til alle sponsorer,
der via æklameskilte i hallen giver et beløb. Tak til Thorkil og de øvrige ansatte for en
stor arbejdsindsat. Tak til alle fiivillige både ved hallen og på stadion. Bestyrelsen viljeg
geme taklte for godt samarbejde, det har altid været en positiv oplevelse at komme til
bestfelsesmøde.

Efter beretningen redegjorde Thorkil Lindvig for årets praktiske gang i HlP. Der blev
nævnt de - efterhånden mange - arangementer i hallen med mere end 100 deltagerc,
der blev redegjort for anangementeme ude, samt hvad der var foregået af væsentlige
reparatoner og vedligehold på anlægget. En oversigt over udlejetimer og timeforbruget
det siclste år blev end$dere tydetiggion.

Regnskab og budget:
Areb nettoresuttat blev et mlnus på 4'6.000 lr. lidt betlre end det forventede budget for
2006 som var på mirtus 62.00t) kr. Cafuteriet afueg fa budgettet med 48.000 kr., heri
ligger dog et iler*ig lønefterslæb sbm er udbetalt i 2006.
BUIreETTET for 2007 udviser et neftoresultat på minus 107.000 kr. dette til tods br at
der forventes et ovenkud i cafeteriet på 45,000 lc. Arsagen til det forventede store un-
denskud i 2007 er primært de efierhånden stote vedllgeholdelsesudgifter, (budget 2007

= 165.000 kr.)
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Valg til bestyrelse:
På grund af manglende fonlag blev der ikke foretaget valg til bestyelsen. Det blev i
stedet vedtaget, at den siddende besgrelse endnu engang brsøger at finde afløsere (3)

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges. Er det ikke muligt d
linde afløsere, henstiller bestyrelsen til den ekstraodinære genenalforsamling at der
fortages en vedtægbændring ang. antallet af bestyrclsesmedlemmer (tra 7 til 5).

De siddende revisorcr blev genvalgt.

$pørgsmål og kommentarer:
Det rente og aftragsfrle lån hos kommunen: Bestyrelsen har været i dialog med
kommunen uden, at der er kommet noget konklet ud af det, begrundelseme har lagt i
Kommunesammenlægningen! Lånet skal ifølge afialen til ny vurdeilng i 2008.
$kyldige feriepenge: Det i regnskabet stående beløb (80.000 kr.) syntes ikke at vææ
reelt, kassercren vil undersøge dette.
Evt udbygning med multihal: Der var en god debat omkring dette, behov/økonomi
etc.
Den største enighed var deromkring det faktum, at opbakningen omkdng et sådant tiltag
skal være endog meget stor i hele sognet. HIP arbejdu viderc med henblllt på et stor-
møde hvor planeme vil blive forelagt.

Ref.: KurtBurkad

HORNE IDRÆTSPARK HAR AFHOLDT EKSTRAORDI]IIÆR GE.
NERALFORSAMLING

Den 11. april med følgende punkter på dagsordenen:
1. Nyvalg til bestyrelsen
2. Hvis ikke punkt 1 er mulig( da breslås deren vedbgbændring.

Heldigvis blev der valgt tre nye medlemmer ind i bestyrelsen:
Knud Hansen, Michael Christensen, Søren Kistensen.
Bdan Hansen blev supl.

Bestyrelsen, der nu består af nedenstående, var v6d rcdaktionens slutning endnu ikke
konst'tueret.
Eva Plaubory, l-lolger schmidt, søæn Jensen, Kurt Burkarl, Knud Hansen, Michælchd-
stensen og Søren Klistensen
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cTLDER pÅ unoer r so-ERNE oc 60.ERNE

På landet var det almindeligt, at man holdt et gilde hvert år. De fleste gilder blev holdt i

vinterhalvåret, hvor der ikke var så travlt, og det meste arbejde bestod i dyrenes røgt og

pleje.

Skikken var, at man inviterede "bydelaget', dvs. naboeme samt andre, man kom

sammen med. Hvert andet år inviterede man til spisegilde og hvert andet årtil kaffegilde.

På landet kunne det ofte passe med, at man holdt spisegilder til bamedåb og så senere

til konfirmatidner. De fleste havde så stort et bydelag, at de måfte have gæsteme fordelt

over to aftener. Det foregik ofte også efter, hvem der spillede kort, så man fik et lige

antal til flere hold kortspil. Når man inviterede, skete det en uge før. Manden eller
bømene kørte så rundt og bød til gilde. Var det til spisegilde, bød man en time før til
klokken 6 (atten). Gæsteme kom så klokken 7. Var det til kaffegilde bød man en halv
time før til klokken halv 8. Gæsteme kom så klokken 8. Man holdt almindeligvis gilde to
aftener. Stueme var ikke så store i de gamle stuehuse, Ofte blev også sovekammeret

ryddet ud. I den nordlige del af Home sogn havde Aspgaard mejerikreds låneborde og
bænke. De blev opbevaret i Bounum skole, hvor de også blev brugt ved skolens
juletræsfest samt når der aftoldtes eksamen. Når man skulle have gilde, hentede man
bordplader, bukke og bænke, som man stillede op hjemme istueme. Bestik og service
lånte man i Aspgaard Brugsforening. Det blev kaldt "lånetøj". I Bjenemose
lndkøbsforening og Home Brugsforening kunne bestik og service lejes.

Var det spisegilde man holdt, lejede de fleste en køks, også kaldet kogekone. Hun kom

så cyklende et par dage i forvejen og lavede en bestillingsseddel på de varer, som
skulle købes hjem både fra brugsforeningen og slagteren. I Home havde vi nogle meget
dygtige køkser. Mie Jensen fra Bjenemose og Mette Hansen fra Home. De køksede
også på Hotellet, når der blev holdt storc gilder som bryllupper og sølvbryllupper. Mange

taler stadig om den suppe, som Mie lavede. Siden kom også Karen Marie Sørcnsen fra
Bjenemose tilsom køks.
Den dag gildet skulle holdes, kom køksen så cyklende fta morgenstunden. Hun havde
travlt. Al maden skulle laves på komfuret. Og det var som regel suppegilder. Hun

startede med at bage kaffekage, lagkage og sukkerkringler til aftenskaffen. (Hvem

husker ikke Mies kaffekage). Der skulle trilles kødboller og laves melboller. Der skulle
koges ris, som skulle pyntes med kogte gulerodsskiver. Og der var ingen elektriske
hjælpemidler eller køleskabe til opbevaring af maden. Suppen blev kogt i den store
gruekedel, som blev brugt til tøjvask. Her skulle også fyrcs op.

Var gæsteme inviteret til spisegilde klokken 6, kom der ingen før klokken 7. Alle kom

efter klokken 7. Dukkede der nogle op før, blev der febrilsk travlhed, man var ikke klar til
at tage imod dem.
Til et spisegilde blev der ofiest serveret suppe, som der blev drukket vand til. Derefter
kom suppekødet og kartofler med sur og sød sovs på bordet. Eftermaden bestod ofte af
flødebudding eller citronfromage. Det sidste var billigt, da man på landet selv havde
æggene. Efter maden blev rygesageme sendt rundt.
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Når man gik fra bordet samlede mændene sig som regel om kortspil i en stue eller det

ryddede soveværelse. Det var whist, der blev spillet. Koneme fik strikketøjet frem, mens
der blev snakket. Engang imellem var der også et hold koner som spillede kort. I løbet af
aftenen blev der serveret en øl til mændene og en sodavand til koneme. Når det blev tid
at kaffebordet skulle dækkes, gik mændene en tur i stalden, hvor besætningen blev
beset.

Først når kafien var drukket, var køksens arbejdsdag slut, og hun kunne cykle hjem.
Men hun kom jo igen næste dag , hvor der også blev holdt gilde, og hvor hun startede
forfra.

Dette er et forsøg på at beskrive et stykke bondekultur. Med industrialiseringen gik
bondesamfundet langsomt i opløsning. Kvindeme kom ud på arbejdsmarkedet,
bøndergårdene blev sammenlagt og stuehusene solgt til folk udenfor landbruget.

Kurt Nielsen

Ilorrte ICro

På Horne Kro - er maden altid go'

G ode s els kah s/mø dc lokaler.

Hyggehg krostue og krohave.

W leverer også mad ud af huset

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
7"r 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk

DqslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:

ilål;[';."u"" 3:33:ll:33
. Iørdag og søndag 8.00-f3.00

HORNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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-"''ell'','P&rtngr
dw kan regne med

bgs{i i frerntiden!
Partner Revision Vest as . Varde Paftner Revirion Vest å9'

frænn*ergade 7 . 6800 Varde er desuderl repræsenteret

46 j3 ved kontorerTlf;75:U 47 00 . Fax 7SZ2 4613 :::j:
www"partnerrevirionvest.dk

..'.,x$9.,..,:l :..... ' :i:: . : : :

Regastrcrst revisionråkti*efskab. (l8;nr. 19lg 5: ls . FRR,:; Medlemraf
'|:.':.:.:'.L..

Nøne'A116 1 - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4F-33

Udgave

286

287

stof senest

lørdag den 12. maj

lørdag den 4. august

bladet udkommer

30. maj

22. august

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Home, 6800 Varde, 11t.7526 0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, flf. 7522 3838

24 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



KIRKETIDER

Søndag 22.04.2007 kl. 10.30

Søndag 29.04.2007 lngen
Fredag 04.05.2007 lngen St. Bededag

Søndag 06.05.2007 kl. 10.00 Konfirmation

Søndag 13.05.2007 kI.09.00
Torsdag 17.05.2007 kl. 10.50 Kr. Himmelfartsdag

Søndag 20,05.2007 kl. 09.00
Søndag 27.05.2007 kl. 10.30 Pinsedag
Mandag 28.05,2007 kI.09.00 2. pinsedag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig tlf. 7526 4055
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home tlf. 7526 0042
Home Kirke tlf. 7526 0085
Kirkeværge Ruth Jensen

KONFIRMATION I HORNE KIRKE SøNDAG 6. MAJ 07 KL, 1().(}O.

1) Charlofte Søndergård Hansen, GunderupvejTl, Home.

2)Dilek Madsen, Homelund 12, HorF.
3)Anders Aamand Lindenberg, Ølgodvej 113, Home.

4) Rasmus Aamand Lindenberg, Ølgodvej 113, Home.

5) Hans Peter Chdstensen, Lundagervej 48, Home.

6)John Andersen, Sdr. Mallevej 33, Home.
7) Lasse Lindvig, Fabriksvejll, Home.

8) Mads Hundebøl Elbæk, Aspgådvej6, Home.

9) MichaelAlberben, Gunderupvej 14, Home.
10) lilorten Kehlet Vaberu Mofiensen, Kirtebaklten 2, l-lome.
11) Nickolai Birkekjær Christensen, Ølgodræj 95, Home.

12) Simon Harmsen, Sakslervej28, Otten.

Aflevering af telegrammer kan ske på ki*egådskontorctræd Home kirke, Engkanten 1,

lørdag den 5. maj !d.10-12. Konfirmandeme aftentersamme dag kl. 12-1215.
(kirkens personale pfuger sig intet ansvar).

Lasse Henneberg Gram, Sdr" Mallevej 15, Home konfirmeres i Lyne Kirke den 13. maj
kr. 10.30

Telegrammer til Lasse kan også afleveres på kirkegårdskontoret ved Home Kirke lørdag
den 5. majkl. 10-12.
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april

mai

30.04.2007
05.05.2007
06.05.2007
06.05.2007

07.05.2007
11.05.2007
14.05.2007
21.07.2007
24.05.2007
25.05.2W7
28.05.2007
03.06.2007
06.06.2007
uge 23
16.06.2007
01.07.2007
uge27
uge 28

28.07.2007
Uge 31

05.08.2007
12.08.2007
18.08.2007
19.08.2007
02.09.2007
15.09.2007
16.09.2007
29.09.2007
07.10.2007
M31.2007
02.12.2007

SnnnnuK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25.5852 Tistrup.Tlf. 75 29 90 26.sydbank.dk

AKTIVITETSKALENDER

Tour de Pedal

Home HavekæOs. Åmnt hus v/Land og Fritid

Spejdemes loppemarked
Konfirmation i Home Kirke

Tourde Pedal
Mikrofodbold. Opstartsmøde
Tourde Pedal

Tour de Pedal
Home Havekreds. Aftenudfl ugt

Skolefest
Tourde Pedal

Spejdemes loppemarked
Home Havekreds. Aftenudflugt

Sporbuge
4H. Udflugt for hele familien

Spejdemes loppemarked
Fodboldskole i Home
Spejdeme. Sommerlejr
Home Havekreds. Eftermiddagstur
Vildbjerg Cup
Spejdemes loppemarked
Home Havekrcds. Udflugt
Torvedag

Søndagsstævne kroket - 3 og 5 kamPe

Spejdemes loppemarked
Høstfest
Kroket - finalestævne for hold

Home Havekreds. Plantemarked iTambours Have

Spejdemes loppemarked
Spejdemes loppemarked
Spejdemes loppemarked

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.
dec.
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

LAMBOBGH!Nt
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

75 26 01 55
7s 29 93 33
40 28 33 93

Ttf.
Ttf.
Bit

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

IIORNE
JOHN BORG HANSEN
HORN€ . 6800 vaaDE . TLF:75 26 00 93effi

BRUUN DIN

Storegade 19. 6862 Tistrup .T11.75 29 90 92 foevEcADE 13
æ7O øLGOO . ILFI 75 24.t4 æ

M/ALERHRM4AtrT g

www"malerstart.dk
GL Præstevej 63 . Sig .6800 Varde

TIf,75 26 43 92 ' Bit 21 77 06 92

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Raleigh cykler på lager.

For at få mere fri, f,emer jeg de faste
åbningstider, så ring fønst når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETNNG
V/Svend Aage Østerberg

Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 20437711

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