
Musikken leveres i år af TØRFISK og Per Sønderby.

Derer mulighed for bordrcservation i hallen tlf. 75 26 03 52

For interesserede kan der bestilles mad på:

Home Kro ilf. 75 26 00 19

Hallens Cabteda tlf. 75 26 03 52



DAN-EL A/S
. AUT. EL-INSTALLATøR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l 66

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LAI\DBRUG
PLC & PC STYRJNGER
vrDEoovERvÅcxrxc
SALG & REP EL.MOTORE
SALG & REP PUMPE& BL,,ESE& GEAR.
SALG & REP HÅRDE HvIDEvARE

a

a

a

a

a

I
a

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

Malte
Maskinsnedkeri

v/ snedkermester
Jan Dick

Tlf. 28 78 34 32 Birflf. 23688950 - 2368 8955
\|7526q467 - 75260520

Pedersen & Nielsen

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landhrug
lil hvidevarer m.m.
Døgnvagt pe ilt. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

$ner Strønrgård Hvid
Vr. Bjerremosevej 27, Horne

. BoLIQByqqEBI

. INDVSTBIBIQ?EBI ,r,,"'*å"" ,/rl. LANDaBuQsayqqEBr ////(iARAlln/////r FIITIDSITUSE ///// OlDNllSt Xl//

. SE?AEASTIONSAEBEJDE

. PEoJEKTEBINqaFByqqEBI

Horrre

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 75260214
Ing.: Mortenfuenneberg,75260316

@ 3, Horne

Ndt Bounumvel 11

6870 Ølgod

T[.75 24 12 33

Fax 75 24 l0 83
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Tørfisk
Danmarks æHste boyband kunne i2006 bjre dercs 25 års jubilæum - iThyborøn kalder
man det'søllebryllup", brdi man på disse kanter har svært ved at sige sølv, men også
fordiet bryllup mellem 4 mænd godt kan værc lidt sølle.
Tørfisk høær til blandt de allerbedste i Danmark til at forene insk-inspireret folkemusik
med egne kompositionerog pesonlige tekster.
Tørfisks skæve, finurlige og vedkommende tekster ablører masser af fin sans for tilvæ-
relsens sjove sider, og kqmbineret med ftiske melodier og udadvendt opbæden er un-
derholdningen på topplan. Nafurlig charme, humorog ægthed erTørfisk ien nøddeskal.
lvled en masse ertaring fra den danske musikscene og 14 pladeudgivelser i "nettef har
Tørfisk stadig stor eneryi, spilleglæde og et gevaldigt glimt i øjet. Og vel at mærke med
den samme besætring, som da det hele startede i 1981.

..t::t. , t, :: . .:,::ri 
.

Fra lørdagden 1. september
holder vi åbent alle dage

fra 8.00 ril 18.00
også lørdag og søndag.

Dette vil vi gerne markere på forskellig vis.
Se venligst opslag i butikken.

TAK

En varm tak til alle, der var med til at gøre min aFkedsreception til en god dag.
En særlig tak til bestyrelsen for samarbejdet samt jeres indsab ved receptionen.

Venlig hilsen Karsten Ladefoged

VOGNMANDSFIRMAET SV. AA. JENSEN

Vognmandsfirmaet Sv. Aa. Jensen I/S kan nu også kontaktes via mail
svaaiensen@os.dk

Se evt. også firmaeb hjemmeside www.svaaiensen.dk
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

GRILL.AFTEN
IVIKINGELUilDEN, HORNE

For hele familien fredag den 7. september kl. 17.30

Vi gentager wres hyggel(;e anangenrent fia sidste år, hvor vi rnr heldige at have flot
sommervejrden 15/9!

Familie og Fritid tænder op i grill-stedeme i vorcs lokale grillhyfre, så alt hvad I skal
gøe er at medbringe kød til grillen og tilbehør samt ddkkevarer.
Vi sørger for pandek4edej og låner Myretrens vnå pander, så vi kan bage pandek4er
tildessert, og dervil også væd mulighed brat lave popcom.
Anangementet er gnatis for alle.

HUSK TTLMELDING senest mandag den 3. septembertil
Anre tVlarie Hansen, Uf. 7526 023512235 9265 etler
lvlrona Nielsen, flf . 7 67 2 77 6512425 87 49

Familie oq Fritid/tvlona Nielsen

IDRÆT OM DAGEN

Vi begynder en ny sæson

nsdag den 26. september kl.9- {{ i Homehallen

Vi vil geme være mange, så kom og vær med. Der er ingen aldensgrænse, hverken op
eller ned. Det drcjer sig om at dyrke motion på egne betingelser. Tilbuddene er mange,
og man kan fiit rrælge mellem badminton, billard, bordtennis, bob, shorfiennis, stavgang
ellergymnastik.
Til orientering for nye deltagere er gymnastikken kl. 9 - 9.45.
Bemærk pdsen pr. gang - 20 kr.

og kaffen - 15 kr.

Vel mødt -Thomas, lrgdd, Christian

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

Banlcaklubben
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SEHER SEHER SEHER

Så starter legestuen op igen

Er du mellem 2 og 6 år, og har du lyst til at møde nogen på din egen alder, som du kan
lege med, synge med, have det sjovt med, gå nogle ture med, få sjove oplevelser med,
så kom og vær med

Mandag 8.30 - {1.3{l
Onsdag S.30 - 11.30
Frcdag 8.30- 11.30

Du vælger selv, hvor mange dage du vil være tilmeldt per uge. Vi holder til i lokaleme

ovenover bømehaven i Home. Det koster 25 kr. per gang. Vi følger skolemes ferieplan.

Vishrbrden 15. auglist 21107.

Man skalselv medbringe madpakke, Legestuen giverfrugt og mælk.

Efter at vi har spist madpakken, vil vi gå ned pa bømehavens legeplads, gå en tur, tage
på sporbpladsen"eller hvad vi nu finder på ude i naturcn.

HILSEN INGE.MARIE OG LISE

Tilmeldlng til Lise Jeppesen tlf. 75 26 02 66

NY BESTYRELSE I BøRNEHAVEN REGNBUEN

Formand
Næstbrmand
Kasserer

Sekretær
lvledlem

Betina lvlorbnsen
Lene H. Nlssen
HeidiR. Poulsen
Bedt Ma$iaæn
Glenn L. Nielsen

HORNE 4H

8. september 4H SKUE iVARDE kl.I
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ERLING JENSEN .50 ARS JUBITÆUM

Eding Jensen kunne ijuni fejre 50 ån jubilæum som landmand, og i den anledning hav-
de han bestemt at holde en fest på Flome Kro. Erling har altid værct furcningsmand og
havde lået den ide, at evt. gaver ville han geme sponserc videre til Home lF. Det bbvln
rigtig god fust, og da festen var ved at være slut og æsulbtet blev hlt op, var der 8.000
kr., som blev ovenakt til Horne lF.

Fna Home lF vilvi hermed endnu engang sige tak furden line ide og de mange penge,

Home lF/ Anna Vig Nielsen

SÆSONSTART . TISTRUP SKYTTEFORENING

Tistup Skyttebrening starter indendørssæsonen I HoddeTistrup Hallen

Mandag den 10. september 2007
Derefter er der åben på baneme hver mandag og torsdag fta kl. 19 - 21

Skydning er en sport for hele hmilien, sidste år var yngste medlem 6 år og ældste med-
lem 73 år. tlet er en sport som bøm, forældre og bedsteforældre kan dyrke sammen til
stor glæde for alle parter. Skydning er også en billig sport, der kræves ingen investering i

udstyr. Alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i skyfteforeningen.
Har du ingen erfaring, står vore instruktører panat til at give al den hjælp, du har behov
for, måske er det noget for dig, har du lyst at prøve, så kik indenfor mandag eller tosdag
i åbningstiden. Vi kan tilbyde skydning med salonriffel, pistol, lufoiffel og luftpistol. Øn-
sker du yderligere oplysninger, så ring til Kurt på tlf. 7526 0380.
lvledlemskontingent for sæson 2007-08 er 100 kr. br bøm og 200 kr. for voksne.
En serie koster 17 kr. for bøm og 20 kr. for voksne, br pistol koster en serie 35 kr. og for
luftpistol 25 kr. - der ydes rabat, hvis der skydes salon og luft samme aften.
Vi glæder os til at se nye såvel som gamle skytter.
Der vil igen i år blive afholdt skoleskydning for Home og Tistrup skoles 5. klasser. Prc-
grammet er endnu ikke hstlagt, men eleveme vil blive orienteret på skolen.

Bestyrelsen

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag/onsdag den 4. - 5. september: 2.dages tur til Lille Vildmose, Rold Skov
m.m.
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Træningstider 2007/2008
Hånd bold Horne-Tistru p.Hodde

Junior og Ynglinge spiller i holdfællesskabd TEAM NORDft. Spørysmål kan rettes

til Bente Jakobsen, tlf. 7526 M56.
Kridt skoene og mød op fra start, vi håber at se nye som gamle spillere. Har du spørge

må]- sa konhkt Helene Poulsen, Uf. 7529 9415.

Hener sede 3: opstarbmøde mandag 20. august kl. 19.00 i Tlstrup.

*)Argang 200$2002 og yngre vil værc samlet Home og Tistgp. Alle møder i Tistttp

første gang den 21.08.07. Her vil vi se, hvor mange som kommer fta hver fugang og

lave en opdeling, så træningen vil foregå på skift i Home og Tlsfrnp. Hvis der opstår
problemer med kønsel, vil udvalgeUtrænerc være behjælpelige med at lave kørselsod'

ning.

Hold/årsang Tidspunkt Sted Start Træner
Mikro

2fi)2 oq mqre
Tirsdag 15.3G1630 Horne el.

Tislnrn *'l
21.08.07
hrre 341

Nanna Seested +Nina Geil

Minimini
20002001

Tirsdag 15.3&16.30 Homeel.
Tistruo')

21.08.07
lrrne 341

Tessa Buqdorf, Martin Axelsen +
Anne Edrv oo Vibeke Lilleoaard

Minimini
Drenoe åru.99

Torsdag 16.3G17.30 Tlstr.rp 23.08.07
(uoe 34)

Agnar + Lan Bom

Minimini
Pioer åro. $)

Tirsdag 16.3G17.30 Tistrup 21.08.07
(uoe 34)

Dorthe Marie

Minipiger
{97/981

Tirsdag 16.3tr17.30 Home 21.08.07
/rrne 3dl

Heidi Jønsson + Susanne Bendtsen
Føl' Fmilic .lønsqan

Minidrenge
f97l981

Onsdag 17.1$18.30 Home 2.8.07
ftrne 34I

Christian Annebeq +Anette Jensen

Småpiger
J95/96'|

Tirstlag 17.3G18.30
Tosdao 17.3{t18.30

Tistnp
Tistuo

21.08.07
(rne 3dl

Anette Hoy + papirer Lene Nielsen

Smådrenge
(95/96)

Onsdag 16.@17.15
Fredæ 17.3G'18.45

Home
Ticlnrn

2..8.07
(uoe 34

Heruik Jeppesen +Casper Lindvig
Paoircn Maiken Kaanbiero

Piger(93Æ4) Onsdag 19.'l$21.00
Fredao 15.&-16.15

Home
Ticlnrn

2..M.07
{uoe 34)

Aksel Hansen + Henriette Anthonsen
Anny oo Nids Peter Uhre

Drenge(93Æ4) Onsdag 18.3&19.45
Fredao 16.1$.17.30

Home
Tistruo

2'æ.W
{uoe 34}

Gifte Pallesen + Laila Jensen

Dameiunior
tgtÆ2)

Tinsdag 19.1S20.45
Torsdaq 18.3G20.00

Ansager
Tistnrn

07.08.07
lurn 321

Herejunior
{9'l/921

Tirsdag 19.0G20.30
Torsdao 17,4$19.15

Øgod
Ansaoer

07.08.07
frne 3?l

Damepglinge
t89/90)

Tirsdag 18.3&20.00
Torsdao 18.1S19.45

Home
ølo{xl

07.08.07
/uoe 321

DamerJyll.søien
Damer serie 3

Tirsdag 20.@21,30
Torsdao 20.0G21.3{)

Home
Tistruo

31.07.07
{uoe 31)

Anders
Holdleder Jens Paoaard

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS



::::::n:::::.'.'-:..smedvn,erakiv,e,eme 
"","trt

Gymnastiksæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39 (24. '28. september)
Alle hold tæner i gymnastiksalen.

Tidligere år har vi på nuværende tidspunkt udsendt et farvet tillæg med foto og beskri-
velse af holdene, men da der stadig er en del løse ender, har vi valgt, at der i dette
nummer er en skematisk oversigt på træningstideme.
I september udgaven kommer så tillægget med foto og beskrivelser.
Som det ser ud nu, bliver der højst sandsynlig kun et springhold fra 3. kl. og opefter.
Et nyt aerobichold ser dagens lys om torcdagen.
lnddeling af pigeholdene bliver bømehavekl. til 3. kl. og ta 4. kl. og opefter.

Endnu mangler vi nogle instruktører, så derfor efterlyser vi til følgende hold:

I eller 2 til motionsdameme om mandagen
{ eller 2 til Gymaerobic om mandagen
Vokseninstruktør til springholdet
Vokseninstrulrtør til drengeholdet børnehavekl. - 2. kl.

Vi håber der er nogen, der kan og vil hjælpe os. Henvendelse til Lene Jensen på

Ttt.7526 0005 eller 4025 4977

Generelt for alle hold gælder, at man kan prøve at være med de første 3 uger,
derfor er det vigtigt at møde op eller give besked om, at man evt. kommer senere, så vi
er sikrc på, at der er nok til de enkelte hold.

Lørdag den22. september lår vi besøg af Gymnastikkaravanen - se næste nummer af
Home Posten samt information via skolen.
Vi hartidligere nævnt at lokalopvisningen blev den 29. marb, men pga. andet arang+
ment i hallen er det flyftet til fredag den 28. marb 2008.

Evenfuelle spørgsmål vedr. gymnastikken kan æftes til formand Lene Jensen.

l^I TØMREFI
Østpanken 24 r 6E}40 C)ksbøl

I STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



Mandaq Tirsdas Onsdag Tosdao
kt. 18.30 - 19.30
lvlotionsdamer
u/opvisning
Oda, Jette ??

Kl. 17.00 - 18.00

Forældre/bam
Dorhe & Anita

Kl. 16.15 - 17.15
Småpiger
Bømehavekl. - 3. kl.

Chadotte Stig
Charlotte H.

Maria S. & Eva

kl. 17.00 - 18.00

Loppeme (4-5 å0
Jette, Marinus,
Frederik, Malene,
Emma & Nadia

Kt. 19.30 - 21.00
Gymaerobic
Anette, Lene & ??

kt. 17.15 - 18.30

Store piger

4. kl. -opefter
Trine & Lene V.

kr. 18.00 - 19.00
små drenge
bømehavekl. - 2.

kt.

Lasse, Jacob V. &
V

kr. 18.30 - 19.45

bl. Springhold
3. kl. - opefter
????

kr. 19.00 - 20.00
Aerobic (nyt hold)
Tina & Karin

På gensyn i gymnastiksalen i uge 39.
HGF/Lene Jensen

F'DB'LDSK'LEN20071H.RNE 

-a,, - -a r: - ø@ w
Vi er nu nået til enden på en hektisk aktivitetsuge på Home Stadion. 

-I år nåede vi op på 97 deltageæ - 33 piger og 64 drenge. Det var næsten samme antal
som året før, så det bekræfter os i, at vi har tat i noget af det rigtige med at arrangere
fodbold isommerferien (uge 27).

Vejret var ikke altid med os, men så var det rart, at vi havde hallen, som vi kunne gå ind

i. Alle deltageme trænede og spillede fodbold som aldrig før, dog krydret med indslag fra
DGI legekasse og andre rekvisitter, såsom oppustelig fudboldbane (vi havde den hele
ugen, da der var så mange deltagere), global goal, fartmåler og Airtrack fta DGl.
Torsdag afien var der samlet omkring 100 bøm og forældre til grillanangement med
medbnagt mad.

I løbet af ugen blev vi fotognafereUinterviewet af Jydske Vesfl<ysten, og vi havde besøg
af Simon lGrkov fgammel' Home-mand) som brtatte om sin kanierc som fudboldspil-
ler. Han viste også bømene mange forskellige øvelser.
For at alt dette kunne lade sig gøre har vi haft 14 frivillige unge trænere i alderen 13 -
19 år fra Home og Tistrup, 1 i cafereriet og 2 DG|-instruktører på stadion hver dag. Vi

takker alle, som har dettaget frivilligrt ellerc kunne defte anangenent ikke have ladet sig
gøre.

Ungdomsudvalget HomeTistrup
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sPoRrsuGE 2oo7 | HoRNE 
w m.il"F"

SporBugen i Home - 2007 - blev en uge med miilsser af solskin, glade mennesker -
unge som gamle - og en mindrc ovenaskelse i rafletumeringen.
Ivlefie og Made Thøstesen vandt - meget suverænt og meget overnaskende - åreb
nafletumering. Regleme kendte de ikke forgodt, men alligevel lykkedes det dem at slå 3
af de mere garvede spillere fta Klokkedoj ifinalen - ret imponeænde.
Efier et par interse måneder med fo6eædelser så vi alle frem til en uge, hvor vi synes,
vi havde sammensat et program br hele byen.
Nogle af anangementeme vil vi gentage til næste år - andre ikke. Men alt i alt synes vi
at det var en dejlig uge, og vi føler. at hele byen tog godt imod det program vi havde
lavet tiljer.
HUSK - i har mulighed for at udfordrc de to vindere af boksetumedngen - Kurt Poulsen
og Sanne Knudsen. Til næste år laver vi selv bokseringen, sa alle kan se hvad derfor+
går i ringen, men det bliver selvfølgelig stadig med de store handsker.
Vi vil gerne takke ALLE sponsorcr der har hjulpet os - det er en bmøjelse at komme
rundt tiljer. Og seMølgelig tak til alle der giver en hjælpende hånd, før, under og efrer
ugen.
Og uden jer, der bare kommer op og nyder anangementeme ville derio slet ikke være
en sporbuge, så jer glæder vi os også til at se til næste år.

Vi.vil geme takke ALLE sponsorer der har hjulpet os - det er en fomøjelse at komme
rundt tiljer. Og selvfølgelig tak til alle der giver en hiælpende hånd, før, under og efter
ugen.

Og uden jer, der bare kommer op og nyder anangementeme ville der jo slet ikke være
en sportsuge, så jer glæder vi os også til at se til næste år.
lnden længe går vi i gang med at planlægge Sportsugen 2008 - så kom endelig med
gode ideer, kommentarerog ris/ros - geme på +mail homesportsuge@hotmail.com
På gensyn til næste år!

Hame ldrdsforcning/Sportsugeudvdpt 2007

Frank og Anne Marie Hansen, Heidi Ellegaard, Lofre og Søren Dahl, Rasmus Guldqer,
LiseMogensen, Nrb/sJense4 AnneMetteJensen, Carsten Bøttcher,MefteThøstesen

SnnmvK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25 . 6852 Tistrup . Tlf. 75 29 90 25 . rydbank.dk
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Familie og Fritid, Horne

Program 2007 - 2008

ut.
F'
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

PROGRAM

Så er programmet klar for sæsonen 2007 - 2008.
Vi annoncerer løbende anangementeme her i bladet, i Dagli'Brugsen og Home Hallen.
Husk at holde øje med tilmeldingstister.

Har du lyst til at blive medlem, kan du købe medlemskortet på Torvedagen, ellers
kontakt et bestyrelsesmedlem. Kontingentet er kun 50 kr. for hele husstanden. Som
medlem støtter du både foæningen og aftenskolen.

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Horne
Formand
Næstformand

Kasserer
Annoncer
Sekretær
Suppleant
Revisorer
Aftenskoleleder

Mona Bonde Nielsen
Karen Margrethe Harck

Anne Marie Hansen

Ruth Jensen

Mamse Pontoppidan

Oda Overgård

Anne Grethe Fonsom og Dorthe Nørgård Bejder
Henriette Nielsen flf.7526 0438

flt.76727765
flf. 7526 01 13

flf. 7526 0235

flf. 7526 0078

flf. 7526 0449

Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4/-39
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Ja, nu er sommeren ved at gå på hæld, og vi skal i gang med vinterens sysler. Det har
sin charme, det med at vi tnækker os mere inden døæ, bnder lys, rykker sammen og
fordyber os i vores 'arbejde" enten hver for sig eller sammen.

Jeg håber, at jeg har fundet lidt til dig som du kunne få lyst til at gå i gang med. Måske
blev du ikke bdig med dit projekt sidst eller også vil du videre, ja eller noget helt nyt.
Der er mesl de gode'gamle" hold, men også nyt har sneget sig ind.
Jeg håber at se såvel nye som gamle kunsister. Det er altid rart, når nye tilmelder sig de
trofaste kursister, det giveren god kombination. Så kom blot og vær med.
Husk at tage kafie + evt. brød med. Uden mad og drikke .............

Af hensyn til lærer og kurcets start, bedes du tilmelde dig i god tid.

Velmødt
Home Afienskole
v/ Henriette Nielsen

mobil: 31 95 42 69
Mail: hnhn@mail.tele.dk

PROGRAM

EDB-vedligehold dine færdigheder.
v/Leo Aamann Jessen, Home
Start tinsdag den 25. september kl. 15.00 - 17 .45 (Home skole)

Øvdge tirsdage: 9/10 - 23/10 - 30n0
Denne gang skal du ikke lære så meget nyt - kun vedligeholde nogle af de vigtigste ting

som du før har modtaget undervisning i. Kurset tilrettelægges som {øsning af fonskellige

opgaver - primært formatering og billedbehandling i tekstbehandlingsprogrammet Wotd,

men også små sjove opgaver i Windows.

12 timer- 300 kr., som betales fønste gang.

Blomsterbinding
vffina Lanen, Nordenskov
Start tondag den 27 . september kl. 1 9.00 - 21 .45 (Home skole)

Øvrige torsdage: 25110 - 291 1 1 - 13112 - 21 n - fi B (tirsdag pga. aft lutning)

Natæns materialer sættes sammen på nye spændende måder. Der vil blive tilsendt en

nderialeliste. Hvis man ikke selv har mulighed for at finde materialer, kan disse købes

af Tina.

18 timer-450 kr., som betales føste

14

gang.
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Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres med:
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og Grisetransport
o Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
r Sand, Grus, Vejmaterialer, Slaggerog Charnpignonmuld

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

SV.AA. JENSEN
6.6852

Tlf.75 25 83 17
Fax75259'117' 

svaaiensen@os.dk

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

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

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
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Program
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H o m e Pensionis tf oren i n g
2N7 -2N8

Den 1 7. september starter årcb vinterprogram.
Vi håber rigtig mange vil møde op til de forskellige møder og tror, at alle kan finde noget,
som har interesse. Men også det sociale samvær og hygge er en god form for aktivitet.

Mødeme er hver mandag fra kl. 14 til 17 på Homelund pleiecenter i mødelokalet
Kom og vær med! Vi serverer gnatis kaft til medbragt brød.

Pensionistforeningen anangerer ligeledes bowling

hver mandag fomiddag i Fritidscentrd i Varde fra kl. 9.00 til 10.00.

Derefter får vi kaffe med lz rundstykke. Vi vil geme have flere med, det er rigtig sjovt, og
alle kan være med.

Vifylder bileme op. Nye deltageæ kan melde sig til bestyrelsen.
Hvis du ikke er medlem, kan du blive det ved henvendelse til besgrelsen eller ved en af
de nævnte anangernenter,

Venlig hilsen bestyelsen
Johanne Hansen Ttf.7526 0333
Erik Sørensen Tlf. 7526 0215
Anna Schmidt Tlf. 7526 0106
Hans Peter Madsen Tlf. 7526 0130
Tove Thomsen Ttf. 7526 0203

Bliv nedlem - ogfå del i et fællessfiab
Som medlem af en efterløns- og pensionistforcning får du tilbud om at deltage i en

række aktiviteter og anangementer - og dermed også et tilbud om at rrære med i et
hllesskab med nærvær, samvær og nedmenneskelig konhkt. For rngle kan det også
være med til at skabe et personligt netværk.
Home Pensionistforening er tilknyftet Ribe Kreds i den FynsUJyske Sammenslutning af
Pensionistforeninger.

16 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS
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ft o r we P ewsLo wlstf or ewLwg

Mawdag EL t+.oo

17. september Leif Sønderskov
24. september Age Meldqaard, Nordenskov
1. oktober Knud Tarpgård, Vedensø (sammen med Sio)
8. oktober Gyllino Haahr. bommester iVarde
15. oktober PåbølAndensen, Aruab
22. oktober Pasqaard Tøiservice
29. oKober Betty Carstensen, Hospice Esbienq
5. november Landstryqeme. Skovlund
12. november Mefte Hvid Olesen, Kvonq
19. november lnqer Schmidt. Nr. Nebel
26. november Bodil Jensen Råkiær, Varde
3. december Gudrun Lysoåd. Ølood
10. december Frclsens Hær undertrolder
17. december Aftlutninq Grcfire Jensen. Ølood

JUL
7. ianuar Lars Bom. Tistruo
14. ianuar Elmer Thomsen m.fl .. Jandenro
21. ianuar Anne Mette Shebøl. Øqod
28. ianuar Preben Nielsen. Varde
4. februar Dorthe Laukamp Nielsen. Billund
11. februar Generalfonsamling
18. februar Holqer Christensen, Skovlund
25. februar Hans Vestaoer, Ølqod
3. marts Bekendtoørcs senere
10. marb Bekendtgøres senere
17. marts Atslutninq oå vinteren

Bliv ndlen - q få "Pensionisf Tidende"
Medlemmeme af foreningeme i Ribe Kreds får 10 gange om årct tilsendt "pensionist
Tidende", der er medlemsblad for Den fynsUjyske Sammenslutning af
Pensionistbreninger. lkkemedlemmer kan abonnere på bldet br kr.2ls om året.
'Pensionist Tidende" bdnger artikler om ændringer og tiltag på ældreområdet, om aktive
pensionister og aktiviteter i medlemsforeningeme, indlæg ha læseme med mere.
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Vælg de holdbare lssnlnger:

o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbectoffer

o 40 års erfarlng

PKlSupptyA/S flt 76240240
Varteftalbwl?g Fac 75 911 OSg
7æO Ft8d€'r'/cla wwwpkj.dk. pknpki.dk
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Litteratur
v/ Knud Jessen, Esbjerg
Start timdag den 2. oktober kl. 15.00 - 17.45 (Home skole)
Øvrige tinsdage: 6111 - 4112- 8/1 - 512 - 413

vi mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltageme.
Første bog er dog valgt.

TILMELDING SENEST 11 SEPTEMBER. AF HENSYN TIL BESTILLING AF BøGER.
18 timer - 450 kr., som betales første gang.

Floatglas
v/Lena Mandal, Oksbøl
Aftenkursus tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 - 21.30 (Oksbøl husflid) maks. 7 deltage-
rc. Pris 205 kr.

Dagskursus lørdag den 12. januar kl. 10.00 - 14.30 (Oksbøl husflid) maks. 5 deltagere
405 kr.

Dertil kommer en materialepris på 100 kr, pr. kg, som dækker glas-farve-metaller-tråd og
brænding. Vi vil arbejde i floatglas, der i daglig tale kaldes vinduesglas. Der kan laves
forskellige fade, figurcr samt ophæng.
Det eneste du behøver at medbringe er din egen forplejning.

Førstehjælp
v/Bente Pedersen, Røde Kors
Start mandag den 29. oktober kl. 19.00 -21.45 (Home skole)
Øvrige mandage: 5111 - fl11 - 19111

Lær at give både almindelig samt udvidet førstehjælp. Kurset abluttes med prøve og
bevis.

Pris 150 kr, inkl. materialer, som betales første gang.

Digitale fotos
v/Leo Aa Jessen, Home
Start tirsdag den 13. november kl. 15.00 - 17.45 (Home skole)
Øvrige tirsdage: 20111 -27111 - 4112

Start onsdag den 14. november kl. 19.00 -21.45 (Home skole)
Øvige onsdage 21 111 - 28111 - 5112

Vi overfører billeder fra fotoapparat til computer, beskærer billeder, fiemer røde øjne og
laver små sjove ting med fotobehandlingsprognammer.
12 timer- 300 kr., som betales første gang.
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Knipling
v/lngd Poulsen, Ane
Start torsdag den 3. januar kl. 1 5.00 - 17 .45 og igen 19.00 - 21 .45 (Home skole)

Øvnge torsdage: 101 1 - 17 I I - 241 I - 31 I 1 - 7 12 - 21 12 - 2812 - 6R - 1 3/3

Kurset er både for begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag

sig. Kom og få inspiration både med nye og gamle mønstle. Pinde, gam og mønstrc kan

købes.

30 timer- 750 kr.

Horne Gospelkor
v. Lydiah Waidmu Ngjroge
- starter igen, men nu i lokalt regi!

Vi øver om tinsdagen i Home Kirke fta kl. 19.30 - 21.30
Fønte gang er den 21. august 2007, og vi slutter den 6. mai 2008 (december måned og
skoleferieme undtaget)

Prisen for sæsonen er 850 kr., som betales kontant tredje øvegang
Husk Koret er båle fur mænd og kvinder @
Tilmeld dig stnaks!

Alle kan deltage ikuneme
Af hensyn til lærer og kunets start bedes du melde dig i god tid.

Husk deltagedetaling den første afren

Afslutning med udstilling og underholdning onsdag den 12. marts 2008

CAFETERIA

@øJ'?'Æ'"Parkg f#"k*'"-'\W9

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tjsbefi $ig . Øgodvei 33 . l-lome. 6800 Vqrde
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18. august TORVEDAG

7. september GRILL-AFTEN for hele familien iVikingelunden, Home
Se annonce i defte nr.

November JULE-INSPIRATIONSAFTEN på Home Kro v/Kinsten Hansen m.fl.
Få ny inspiration til lækker mad, borddækning og dekorationer.

2008

Februalmarts FORBRUGEMFTEN på Elgården iVarde

12. marts AFTENSKOLENS AFSLUTNING

16. april GENEMLFORSAMLING

HUSKVI ANNONCERER LøBENDE HER I HORNEPOSTEN

HOLD øJE MED TILIUIELDINGSFRISTER

tlorne G oile s els kab ilmødelaknlcr.

Hyggehg krostue og krohøve.

W l.everer også mad. ud af huset

W ses hilwn Kircten & Kurt
TUt 7526(m19.

På Horne Kro - er manlen altiil go' E-mail:
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-ffitr Hp btomster & grønt

Blomster, binderi, brugslrunst, frugt og grønt.

kken har åben alle dage fra kl. 14 -17 (også søndag)
eller efter aftale

Adr. Højvangen 44, Horne

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

Bemærk ryrt nr. Tlf. 3514 5612 Mobil 2097 3728

Dqgli;
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00-1g.00
tirs og ons. g.00-17.30
lørdagogsøndag g.00-13.00

E, 6800 VARDE TLF . 7526OL44
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RYSIESAMMENTUR FOR MINIPUTTERNE ø@ W
Tnaditionen to havde to hold brældæ igen i åranangeret rystesammenturforalle mini-
putteme

Turen fandtsted fra onsdag d. l6.majtiltorsdag d. 17.maj. Vimødtes alle sammen ved
Home Hallen onsdag eftermiddag. Først blev alle spilleme inddelt i hold på kryds og
tværc af alder og køn. Formålet med turen er netop at styrke sammenholdet blandt spil-
lerc og hænere påtværs af ovennævnte.
Deæfter blev årets Rafleløb sat i gang. Rafleløb er en form for orienteringsløb, hvor
holdene på skift skal slå med teminger om, hvilken post de skal ud til, opgaven ved
posten skal løses og efter hver post meldes resultatet tilbage til basen. Alle gik op i det
med liv og sjæl og inden vi så os om var det tid til aftensmad. Maden bestod af en ud-
søgt menu, som Else Marie i hallen havde sørget for, herfta skal lyde en stor tak til hen-
de for hendes altid velvillighed til at hjælpe os med forplejning til rystesammenturen.
Resten af aftenen brløb med divense boldspil i hallen samt hygge med hjemmebagt
kage og boller.
Alle var efterhånden ved at være godt trætte så inden længe sov alle trygt og godt i
hallen.
Torsdag morgen blev alle vækket kl. 07.00!!! Efter en orngang morgengymnastik blev vi
sendt ud på en lille rask løbetur, som alle gennemførte i flot stil. Da morgenmaden var
fortæret pakkede vi sammen og herefter ftk vi besøg af Dorte og Tina fra sydbank. syd-
bank havde sponseret spor$tasker til alle de nye spillere i miniputafd. Fr:a boldklubbens
side skal der lyde en stor tak til Sydbank. Herefter gik vi udenfor og spillede en fodbold-
kamp - pigeme mod drcngene - pigeme fik hjælp af tnæneme, men øv drengene vandt
alligevel! Måske træneme skal øve sig lidt mere inden næste års revancekamp?
Kl. 10.00 kunne forældrene så hente deres trætte bøm hjem efter nogle bmøjelige timer
i Home.
vi håber alle har nydt godt af turen, og at det i forvejen, gode venskab på tuæns af klub-
beme er blevet styrket.

Dorte Mortensen

sponserede sportstasker til alle de nye spillere i miniputafdelingen
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BøFFELHORN 2OO7

Den 16. og 17. maj var det atter blevet tid til årets spejderdyst i LundenæsJen Distrikt.

Sidste åns 1. plads skulle forsvarcs, for vi ville da geme have vandrepokalen - det store

Bøffelhom rned hjem igen. I år dannede 3 juniorer, 3 spejdere og 2 seniorer spejderpa
tuljen: Øme. Det er mange i en pafulje og det giver både bdele og ulemper. I de andæ

deltagende patruljer var der 3-7 medlemmer. Der deltog 11 spejderpatruljer og 3 senior-

patruljer.

Efter ankomsten til Rækker Mølle kl. 17:30, blev der rejst tefte og spist madpakker. Efter

et sjovt blles lejrbål begyndte afrenløbet kl. 21. Det var et "fucker-løb". Hver patulje

skulle lave en lasbil af paps$kker m.m., og alle i patruljen skulle "køre" i lastbilen hele

tiden - så er det ikke godt at være 8 personer! Lasbileme kunne købe fonskellige varer,

som de tnansporterede til en køber, hvortil de solgte med hrtjeneste. Der var også mu-

lighed br at bansprtere ulovlige varer med s-tor brtienesb, men så skulle man passe

på ikke at blive sbppet af politiet. Faktisk skulle man helst undgå politiet, for retfærdige

var de ikke - de gav bøder for alt og intet! Målet var naturligvis at have flest penge til

sidst, så det var om at få købt og solgt det dgtigt! Det kan godt værc lashileme var nye,

nen holdbare var de ikke Efter at have kørt rundt på en mark med langt græs i over 2

timer med en hel patulje, var der ikke meget lasbiltilbage, men det hindrede ikke en
livlig transport.
Efter et sjov aftenløb var der aftenskafb, og så var det tid til at finde soveposen.

Kl. 9 den 17. maj gik shrten til dagsløbet med temæt "Rejser i tid og sted". Der var 14

poster, som patruljeme selv måtte bestemme rækkefølgen af og tids:forbruget på. På

hver post kunne man maks. få 15 point for løsning af opgaven og 5 point i 'Tumout",

som er samarbejde og opfønsel.

Fra kl. 11-13 skulle der laves indbagt pizapabå1, og naturligvis blev resultatet bedømt

for 2'kokke'. Fra kl. 1&15 skulle der [en løses poster.

Da klokken blev 16, var det blevet tid til præmieovenækkelsen. Vi afleverede vandre
homet, men fik et mindre til evig eje. lrlbn vi var jo glade br det store hom, og glæden

var ikke til at overse, da vi fik det med hjem igen - vi vandt i opgaveløsning i spelder-
gruppen! Men vi kan mere end at løse opgave - vi kan også vinde i trmout, så det gjor-

de vifor både spejder- og seniorgruppen, og som bevis fik vien fin skinnende sølvplade.

Så hvis der er nogen, der har set nogle spefrlerc s\ræve på en lyserød sky, med et stort
smil og seMlliden itop, så harde set'Øme'fta HomeTistup Grupppe efier Bøfielhom!

(og når man vinder, kan det ligeså godt værc suveftEnt - se poinfliste)

Sædjeme/Kahdne

EINHANGIKO
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlfi 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96

vl
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Grupæ Patruljenavn Spejder Senior Point Tumout Total

Home.Tistrup Øme x 160 50 7t0

sdr. vtum Tøseme X 1n 37 lBt

LønborgrVoofnp Ømene X 127 32 159

Rk. Mølle De tossede torsk X 110 45 155

Lønborg-Vosfirp Ræveungeme X 114 29 143

Ringkøbing Bøf med løg X 103 37 140

Tarm Pingvineme X 108 % 1U

Stauning Dinoer X 100 29 129

sdr. vrum Bussemaindene X 92 26 118

Rk. Mølle 5 tude flødeboller X 64 n 93

Ringkøbing Viber X 70 13 83

Sdr. Vium Køk'kenpersonalet X 132 39 171

Skovlund Team Højbuks X 129 37 166

Astup Panter X 107 28 135

Fra venstre: Rene Guldager, Mette Roesgård, Frederik christensen, simon Bur.
karl, Anne Klemmesen, Thomas søndelgård, Martin Krog og Hans peter Ghristen-
sen
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BENTE DINESEN
Løber50 - 90 km hver uge

Hun slider på vejene omkdng Home. Bente Dinesen løber hver uge mellem 50 og 90

km. Hun har løbet i 20 år. Som hun selv siger, løb fylder meget i mit liv. Jeg er bidt af en
gal løbesko.

Det er ekshemløbene, som giver hende noget. 60% er vilje. Hun startede med 10 km

løb, så halvmaraton og nu 2-3 maraton om året.
Hun træner 4 gange om ugen, og frem mod et maraton har hun en løbeplan, som følges
i de sidste 3 måneder inden løbet.

Hun fæmhæver maratonløbene i Tyskland som de største oplevelser. De er altid utroligt
godt oryanlseret og med mange tusinde deltagere. Hamboq-maraton med 18.000
deltagere og Berlin-marahn med 30.000. Hun løber et maøton på omkring 3 tirner og
50 minutter.

En af hendes helt store oplevelser var Reensteig-løbet i Tyskland den 10. maj. Et
bjergløb på 72,7 km på den gamle middelaldersti fa middelalderbyen Eisenach til
Schmiedefledt. De fønste 20 km gik opad. Hun løb de godt 72 km iet stnæk. Også Britt
Jfistensen, som er lærer i Home, deltog idette løb.
Bente har tidligere 2 gange vundet halvmaraton distancen ved SportsCar+løbet iVarde.
Løbene giver hende utnoligt meget, og så er der jo også det sociale samvær efter
løbene.

Bente arbejder som servicemedarbejder hos Vestas i Varde. Hun er gifi med Viggo og
har 3 drenge på 15,12 og 8 år.
Hun ftemhæver den store opbakning fra familien hun har til sin sport- ellen ville det slet
ikke kunne lade sig gøre. 

Kurt

oItgo
Itg{øI
o
I€
e
s

ctt4

Lundagervej 44 o Horne . 5800 Varde
, ' nf. 75260235 o Mob.:23 84 98 2t

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

T11.75291287

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

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket
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SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK
BENZIN

Dagli' Brugsen, Home og OK Benzin harbr årtilbage lavet en sponsoraftale med Home
ldræbfurening. I den netop abluftede år er det blevet til hele

9.351,25 kr. til Horne ldrætsforening

Det er glædeligt at konshtere, at de nye kort der er lavet i Dagli' Brugsen, Home og ved

benzinstanderen ræd Dagli' Brugsen også bliver flittigt brugt, idet der er en eksfra bonus
til HIF ved nye solge kort, dertanker mere end 500 I benzin/dieselførste år.

Vi siger tak for bidraget fa Dagli' Brugsen Home og OK Benzin, og tak til alle, der har

ertrvervet et kort ved tanken/Brugsen i Home og som derved er med til at støtte Home

tF.

Skulle nogen være i tvivl om, om netop jeres kort støfter Home lF kah vi kun opbrdre til

at få lavet et nyt via bestillingsformulareme, der hænger ved tankanlægget ved Dagli'

Brugsen i Home, så er I helt sikre,

På bllledet ovenækker Karcten Ladefoged på vegne af OK Benzin en check til Gert
Jensen fra sponsorudvalgef under Horne lF.

På vegne af sponsorudvalgeUDona Harck
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Nye føiertll sede 4 og 5
Home lF har lavet en flerfuig sponsoraftale med lntepport Vade angående Umbro
spilleset På baggrund af aftalen har serie 4 og serle 5 holdene fået nye splllesat
tildenne sæson. Trøjesponsor er Home Andelskasse. På billedot ses serie rl hol.
defi med træner han Sc{rou.

SXrlt{*tr{i
Udgave stof senest bladet udkommer

288 lørdag den 1. september 19. september

289 lørdqg den 10. norrember 28. norcmber

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, t1f.7526 0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Home, 6800 Varde, flt.75260527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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Nyetrøjer
U12 drenge - 7 mands, har fået nye Umbro tløier. Sponsor er Hornemureme samt
Umbro. På bltledet ses holdef med holdleder Qle Graversen. Ul2 drenge bes6r af
årgang 96 og 95 og der er I alt 3ll spillerc til 3 hold.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

OBS

Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRø/
Så får du den cykel, der passer dig.

www.homevarde.dk www.raleiqhbikes.dk
Vises
Horne Cykelfonetning Garagen Fåborg
Svend Aage Østerberg vf/illy Pilgaard
Tlf. 7526 0102 - 20437711 Ttf. 7519 s061 - 4089 5061
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okt.

nov.

dec.

2008
januar

marF

02.09,2007
07.09.2007
15.09,2007
'16.09;2007

22.09.2007

29.09.2007
07.10.2007

M.11.2007
10.11.2007

02.12.20A7

26.01.2008
12.032008
14.03.-
16,03.2008

28.03.2008
16.04.2008

AKTMTETSKALENDER

Spejdemes loppemarked

Familie & Fdtid - Gdllaften iVikingelunden
Høstfest
Kroket - finalestævne for hold
Gymnastikkaravanen i hallen
Home tlavekreds. Plantemarked i Tambous Have
Spejdemes loppemarked
Spejdemes loppemarked
HIF Revyen

Spejdemes loppemarked

Menighedsradets højskoledag
Aftenskolens aftluhing

Forårsopvisning i område Varde
Home Gymnastikfoening. Lokalopvisning NY DATO
Familie & Fritid. Generalbrsamling

KIRKETIDER

Søndag

Sønd4
$øndag
Sørd4
$øndag
Søndag

Søndag
Sønd4
Søndag

Sørdag

26.08.2007
02.09.2007
09.09.2007
16.09.2007

23.09.20r)7

30.09.2007
07.10.2007
14.10.2N7
21.10.n07
28.10.n07

kr.09.00
lrEen
kt.10,30
kt.09.00
kt. 10_30

kt.09.00
kr. 10.30
lngen
kt.10.30
kt.09.00

Høstgudstienesb

Buelund

Sognepræst Finn Pedetæn, Thorstupvej49, Sig
GnaverKisten l(rog, Thorstupvej 154, Home
Hone Ki*e
Ki*eværge Ruh Jensen

tf. 7526 4055
ilf. 7526 0042
ff. 7526 0085
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1@!Nl
ZETOR

- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej 148 Tlf. 75 26 01 55
Bounum Tlf. 75 29 93 33
6870 øLGOD Bit 40 28 33 93

vÆhr. Gram, Sdr. Mallevej l5r Ilome
Trf. 75260163 - birtrf. 2L22680u20330163

g.on;we,t*daqaay'de{,
JOHX BOFG HANSEN
HOfilE . 6E0o vAfDE . TLF:75 26 (It 9:tew

BRUUN r,|if^,
Storegade 19 . 6S62 Tistrup . Ttf. 75 29 90 92

'oavEaAoE 
t3'

æ7O øLAOO . TLFI 75 % ttl æ

. HorneCylrelfonetning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Winther og Raleigh cykler på lager.

Foratfå mere fri, tiemer jeg de faste
åbningstider, så ring fønst når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETNING
V/Svend Aage Østerbery

Kirkebakken 5, Home
Tlf. 7526 0102 eller 20437711

ww"malerstart"dk
Gt. Præstevej 69'. Sig , AilOO V"ra"

TIf. 75 26 43 9? . Bit 21 77 06 92

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