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Husmandsforeningens høstvogn i optoget ved HIF's 60 års jubilæum i i963.
Ved tømmen Hans Sørensen.

Når der skulle køres hø og kom-neg hjem fra ma*en, blev der lag "skrawle/'
ovenpå kassevognen, en træramme, som gik udover sideme og endeme, så der
kunne læsses bredere og støne læs på.
Kassevognen blev brugt til op i 50-erne, hvor de efterhånden blev udskiftet med
gummivognen, kaldet sådan fordiden havde gummihjul.
Læs i dette nummer af Homeposten bl.a.:
Efterårcts og vinterens aktiviteter
Familie & Fritid og Aftenskolens programmer
Ministerbesøg i
Stormøde

-

Home
ild'ræbparken

Menighedsrådsvalg
FriluftsgudstjenesteiTambounsHave

;

I

DAI{-EL A/S

a
a

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LAI\DBRUG

AUT. EL-INSTALLATØR

a

PLC & PC STYRINGER

TONNESEN HORNE

o

vrDEoovERvÅcxrxc

a
o

SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BLÆSE& GEAR.

a

sALG & nnp uÅnpn HVTDEvARE

Døgnvagt

75 26

0t

66

OSKAR's AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALEAUTO PARTNER

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

Malle
Maskinsnedkeri
v/

Pedersen & Nielsen

snedkermester

Hornelund 49 b

Jan Dick
TIf. 28 78 34 32

rBiltlf. 2368 8950
Trf. 7526 0467

Strømgårds
EL - Service
Vi tilbydct alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt pe ldf. 7 526-N7O
Mobiltlf. 27t27072
[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

-

-

2368 8955

7s26 0520

Honre

@'
.
.

.
.
.
.

3, Horne

BoLIQAYQCEBI
TrLsLUrrEr
INOASTBIAyQQEEI iltl/ tAG /////
LANDEEuQsayQcEBr ////SA?Altll/////
///// otD'rlllc ltlll
ESITIDSHVSE
BEPAnABTIoNSAÅBEJDE
PS0JEK,TEB'j{q AE ByQQEE|

Tomrerm.: KnudLuntlHdnsen,

Ing.:

Ndr. Bounumvei
6870 Ølgod

Trf.75 24 12 33
Fax 75 24 10 83

2

75260214

Morten'Henneberg,75260316
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Som alle er bekendt med, fik vi nyt inventar iefteråret. I forbindelse med dette fik vi
masse udgaede varer, som står og fylder på vores lager.
Vi skal have ryddet op - så kom og gør en kanon handel til spotpriser ved vores stand.
Vi ses.

NYT FRA HORNE SOGNEFORENING
OBS OBS

OBS!

Vi kan fortælle, at vi har fået en ny mand til at stå for flagene tilflagstængeme ved indfaldsvejene til Home. Skal du bruge dem, skal du ftemover henvende dig til
Frank Hansen, Lundagervej 44, mobil 23849821.
TIL ORIENTERING
Vi kan orienterc om, at natudegepladsen iVikingelunden er klartil brug.
Legepladsen er monteæt og faldesandet er kommet på plads.
Legestativeme er købt hos og monteret af Blåbjerg Tnampoliner, Kvong. Gravearbejdet
faldesand er leveret af Sdr, Malle Maskinstation.

q

Så pak en madkurv og benyt naturtegepladsen og grillhytten iVikingelunden.
EN STORTAKSKAL LYDE!

Tonedagsudvalge{ i Home har bidraget med 87.500 kr. til naturlegepladsen i Vikinge
lunden.
Endnu engang mange tak.

Sydbank, Tistrup har bevilget 5.000 kr. til natudegepladsen i Vikingelunden. Pengene
er bevilget fta Sydbanks Sønderjyllands Fond.
Endnu engang mange tak.

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Banlcoklwbben
STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2OO8
Tirsdag den 11. november 2008 er der menighedsrådsvalg, dvs. at jeg nu snart har
siddet som kasseær i Home menighedsråd i 4 år. Det har vææt 4 spændende og læt+
rige år. Med god hjælp fta Viggo Aarhus kom jeg hurtig ind i kassereriobbet. Bagefter
synes jeg ikke, at det er så svært, som jeg fygtede. Det kræver bare, at man hele tiden
er ajour med oplysningeme fia Kirkeministedet At der er meget økonomi og hl i menighedsradsarbejdet, kan jeg ikke benægte, men der er også andre spændende ting at tage
stilling til.
Så er det som sagt snart valg til en ny 4 års periode, og det bliver uden tvivl også en
spændende periode. Allerede nu ved vi, at der vil ske storc fonanddnger inden br Kirken.

Det nye menighedsråd skal have 6 medlemmer mod nuværende 7.
Det nuværende menighedsråd beståraf følgende medlemmer
Morten Hennebery, formand (modtager genvalg)
Otto Heiselberg, næstformand
Bente Dinesen, kasserer (modtager genvalg)
Linda Alberben, konbktperson (modtager genvalg)
Ruth Jensen, kirkeværge (rnodtager genvalg)
Willy Vandborg (modtager genvalg)
Hans Jørgen Juul Hansen
Som det ses, er der 5, der geme vil tage en periode mere, dvs. vi mangler et nyt medlem

og 2 til 3 suppleanter. Jeg håber, vi kan finde dem. Så hvis der er nogen, der kunne
tænke sig at blive en del af Home rnenighedsråd kan jeg kun opfordre dem til at melde
sig.
I

forbindelse med menighedsrådsvalget er der offentligt
orienteringsmøde onsdag den 10. september 2008 kl. 19.30 på Home Kro.

Bagefter er der opstillingsmøde til det nye menighedsråd. Alle er velkomne.
Home menighedsrål/Bente Dinesen

l^

I

lrsi

TØMREtrl
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FRILUFTSGUDSTJENESTE ITAMBOURS HAVE I øSE V/VARDE
Søndag, den 31. august 2008 kl. 14.00
For tredje år i træk holdes der i august friluftsguds$eneste i Tambours Have, Bredmose-

uej21,Øse.
Feirste gang var det alene for Øse og Næsbjerg sogne, og der kom 175 til gudsljene

sten. Sidste år var Fåborg, Ane, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk og V. Starup sogne
kommet med, og der kom over400 til gudstjenesten.
Det vokser stadig! Nu er også Thorstrup og Home sogne kommet med i samarbejdet, og

det bliver spændende at se, hvor mange vi bliver i år. 5 præster, 10 menighedsråd og
sognekirkemes ansatte medvirker og samarbejder om gudstjenesten, som holdes søndagden 31. august kl. 14.00. Derergratis adgang tilden smukke have itidsrummet
mellem kl. 13.00 og 15.00.
Alle, bøm og voksne, unge og gamle, er velkomne. Det kan være en god id6 selv at
medbringe en stol.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe.

HøSTFEST
Høstfest i Home Hallen lørdag den 27. september 2008 fra kl. {9.00 .

t.rNR

Musikken leveres i år af 81 og 82.

Der er mulighed for bordreservation

i

hallen tlf. 7526 0352.
Man har mulighed for selv at medbdnge
mad og drikkevarcr.

Husk selv at medbringe service og b+
stik.

KROKET
Stilling i kroket:

M

1. plads
1. plads

82
82

5. plads
6. plads

M2

c1

1. plads

c1

3. plads

cl

5. plads
4. plads

c2

Kroketudvalget

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

IDRÆT OM DAGEN
Ny sæson starter

Onsdag den 24. september kl. g -

i,l

i Home Hallen

Vi vil geme være mange, så kom og vær med, tag geme naboen med. Der er ingen
aldersgrænse hverken op eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion pa egne betingel-1
ser. Tilbudene er mange, og man kan frit vælge mellem badminton, bordtennis, billard,l
bob, shorttennis, stavgang eller gymnastik. og ikke mindst har vi det hyggeligt sam.
men.

I har sikkert hørt om KRAM undersøgelsen, det drejer sig om en landsomfattende undersøgelse af befolkningens sundhed, her er Varde kommune blevet udvalgt til at være
med.

Detdrcjersig om Kost, Rygning, Akoholog Motion.
Vi har fået lovning på, at KRAM kommer til Home
Onsdag

&n. E|.oktober kl. I -

ll.

Her får du mulighed for at få målt Blodtryk, blodsukker, BMI måling, kulilteindhold i blodet ( hvis man er ryger ) samt måling af lungefunktionen. Så kom og vær med.
Til odentedng for nye deltageæ er gymnastikken kl. g

Pris pr.

gang

Kaffer

-

9.4S.

20kr.
15 kr.

Vel mødt Thomas, lngdd og Herdis

OBS

I

Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE- KOM OG PRØV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.hom+varde.dk www.raleiqhbikes.dk
Vi ses
Horne
Garagen Fåborg
Svend Aage
vl/illy Pilgaard
Ttf. 7526 0102 Trf. 7519 5061 - 4089 5061

Cykelfonetning
Østerberg
20437711

6
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Gymnastiksæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39ln -26. sept.).
Alle hold tæner i gymnastiksalen.
Tidligere år har vi på nuværende tidspunkt udsendt et farvet tillæg med foto og beskrivelse af holdene, men vi har valgt, at der i dette nummer er en skematisk ovensigt og i
september udgaven kommerså tillægget med foto og beskdvelser.
På opfordring forsøger vi med et henehold uden opvisning. Så kære mænd uanset alder, så mød op igymnastiksalen mandag den22. sept. Kl. 20.
lnddeling af pigeholdene bliver bømehavekl. til 3. kl. og fra 4. kl. og opefter.
Generelt for alle hold gælder, at man kan prøve at være med de første 3 uger, derfor er
det vigtig at møde op eller give besked om at man evt. kommer senere, så vi er sikre på,
at der er nok til de enkelte hold.
Små drenge og pigerom onsdagen ertidspunkt ikke endelig fastlagt. Hold øje med
opslag på skolen og i brugsen.
Eventuelle spørgsmålvedr. gymnastikken kan rettes tilformand Lene Jensen på
mail: lene-brianhansen@mail.tele.dk eller flf. 4025 4977
MandaE

kt. 18.30- 19.30
Motionsdamer
u/opvisning
Jette & Kirsten

Tirsdaq
Kt. 17.00

Onsdaq

-

18.00
Forældre/bam
Anita & Susanne

Tidspunkt ikke

fastlagt
Små drcnge
Bh.kt.

-

3.kt

Jacob, Frederik &
Dorthe
Tidspunkt ikke

Kr.20 00.21.00

fastlagt

Motionsmænd
Marinus & Jette

Små plger
Bhkl. - 3. kr.
Charlotte S.,
Maria & Emma

Kr.19.00.20.15
Store piger

4. kl.

-

opefler

Torsdaq
kl. 17.00

- 18.00
Loppeme (4-5 å0
Jette, Marinus,
Malene, Nadia &
Janni
Kt. 19.00.20.15
Puls & Power
Tina, Kadn & Heidi

Kr, r9.15 - 20.30
Funktionel træning
Anette & Lene

Tdne

På gensyn i gymnastiksalen i uge

39'
HGF/Lene Jensen
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Program

for
Horn e Pensionis tf oren i n g

2N8 -2N9
Den 22. septem ber starter årets vinterprog ram.
Vi håber rigtig mange vil møde op til de forskellige møder og tror, at alle kan linde noget,
som har interesse. Men også det sociale samvær og hygge er en god form for aktivitet.

Møderne er hver mandag fra kl. 14 til 17 på Hornelund pleiecenter i mødelokalet.
Kom o$ vær med! Vi serverer gratis kaffe til medbragt brød.

Pensionistforeningen anangerer ligeledes bowling

hver mandag formiddag i Fritidscentret i Varde fra kl. 9.00 til 10.00.
Derefter lår vi kaffe med.Yzrundstykke. Vi vil geme have flere med, det er rigtig sjovt, og
alle kan være med.
Vifylder bileme op. Nye deltagere kan melde sig til bestyrelsen.
Hvis du ikke er medlem, kan du blive det ved henvendelse til bestyrelsen eller ved en af
de nævnte anangementer.

Venlig hilsen bestyrelsen
Johanne

Hansen
Erik Sørensen
Anna Schmidt
Hans Peter Madsen
Tove Thomsen

T|f.7526 0333
T1t.75260215
Tlf. 7526 0106
Tlf. 7526 0130
Tlf. 7526 0203

Smnl,uK
Storegade 25 . 6862 Tistrup

.tll.74 37 69 30 . sydbank.dk
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Mawdage EL. a+.oo
22. september
29. september

Kai Knudsen, Skovlund

lnqer Schmidt. Nr. Nebel
Solveiq Bruun, Home
Vi er inviteret til Sig-Thorstrup
Pasqårds Tøiservice
Firkløveretfra Hemmet
Leo Aamann, Home
Niels Jørqen Jensen, Ulfboru
Lars Bom, Tistrup

6. oktober
14. oktober

20. oktober
27. ohober

3. november
10. november
17. november
24. november
1. december
8. december
15. december

Erik Buhl, Ølood

Ema Vestenqård
Bekendtgøres senere
Grethe Jensen, Ølgod
JUL
Program for 2009 følger senere

HJERTESTARTER

Til venshe for hovedindgangen til Home Hallen er der blevet opsat en

ff\
njrrt

rt rt rV

Det lykkedes Home ldrætspa*, efter abl4 fia Tryg fonden, at finde lokale sponsorer
der ville bidnage til indkøbet af denne hjertestarter.
Der skal derfor her lyde en STOR TAK til:
Karen & Jøm Thomsen
Støtteforeningen
Johan Sprangers
Strangko
Hjertestartercn er til brug for alle, hvis nødvendigheden viser sig.
Sammen med leveringen af hjertestartercn blev der aftoldt et kursus i brugen af denne,
et rigtig godt kursus, som hermed kraftigt kan anbefales. Det skaldog bemærkes, at
ikke er en forudsætning for brugen af hjertestarteren, at man har deltaget i et kursus, så
derfor - skulle uheldet værc ude, så tøv ikke med at bruge den.
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HANogor-D HoRNE-TrsrRUp-HoDDE

HoldlArgang

Tidspunkt

Sted

Start

Mikro/Minimini UB

Tirsdag 15.30-16.30

Home

19.08.2008
(use 34)

Tirsdag 15.4t16.45

Tistrup

2003 og yngre

Mikro UB

19.08.2008

(use 34)

2003 og 2002

MiniminiUB
2000t2001

Fredag 15.30-16,30

Tistrup

22.08.2008
(uoe 34)

Minipiger U10

Torsdag 16.30-17.30

Tistrup

21.08.2008
(uge 34)

Tonsdag 17.30-18.30

Tistrup

21.08.2008
(Uqe34)

Småpiger U12

Tindag 16.30-17.30

1996/97

Torsdag 18.30-19.30

Home
Tistrup

19.08.2008
21.08.2008 (Uge 34)

Smådrenge U12

Onsdag 17.00-19.00

Home

20.08.2008

Onsdag 19.00-20.15
Fredao 16.30-18.00

Home
Tistruo

6.08.2008
8.08.2008 (Uoe 32)

Drenge U14
1994/95

Tinsdag 17.30-19.00

Frcdag 18.00-19.30

Home
Tistrup

21.08.2008 (Use 3a)

Jyllands S. Damer

Onsdag 20.15-22.15

Home

13.08,2008 (Uge 33)

Team Nord
Hene junior

Tirsdag 19 00-21.00
Torsdaq 17.45-19.15

Home
Ansager

21.08.2008 (Uge 34)

Team Nord
Dame iunior
Team Nord
Dame ynqlinqe

Tirsdag 19.15-20.45
Torsdao 18.15-19.45

Ansager
Ølood

12.08.2008
14.08.2008 (Uoe 33)

Tirsdag 19.00-20.30
Torsdaq 19.30-21.30

Ølgod
Tistrup

5.08.2008
7.08.2008 (Uge 32)

1998/99

Minidrenge U10
1998/99

1996/97

Uoe {34)

Piger U14
1994/95

19,08.2008

Hene S
19.08.2008

FED LøRDAG
FED LøRDAG atoikles den 25. oktober 2008.
Se annonce i næste nr. af Homeposten.

10
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BADMTNTON 200812009
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Den nye badmintonsæson shrter mandag den 1; september 2008.

Unodotnstfæninq
Kt. 15.45 -16.45 træner U11 og yngre

Kl. 16.45- 18.00 træner U12 og ældre
Så bare værfrisk og mød op!

Motionister
KI.18.00 -22.00
Baner kan bestilles ved Ulla Lindvig på tlf. 7526 0110 fra mandag den 25. august, Man
lejer en bane for en hel sæson og for en time ad gangen. Hver bane koster 1.200 kr.
Der kan købes badmintonbolde i Home Hallens cafeteria.
Vi ser frem til at se såvel nye som gamle i den kommende sæson.
Med venlig hilsen Badmintonudvalget

KAMPE PA HORNE STADION

Dag

Dato

Fredag

0&08-2008

Kl.

20-09-2008

19:00
19:00
19:00
14:00
18:30
14:00
13:30

Lørdag

27-09-2008

13:30

Lørdag

04-10-2008

Lørdag

1

13:30
13:30

Søndag

1C08-2008

Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Lørdag

22-08-2008
30-08-2008
05-09-2008
13-09-2008

1-10-2008

-

Række

HERRE SENIOR
Hjemme-

hold

Udehold

HS

Serie 5

Home lF

JBS

Serie 3

Home lF

Troldhede GIF

Serie 5

Home lF

Ølgod lF

Serie 3

Home lF

StaruplTofterup lF

Serie 5

Home lF

Varde lF (3)

Serie 3

Home lF

Kantoft lF

Serie 5

Horne lF

Strellev/Lyne GU

Serie 3

Home lF

Sdr. Omme/Stakroge/Horcn lF

Serie 5

Home lF

Varde lF (2)

Serie 3

Home lF

Næsbjerg RUI

Med forbehold for ændringer. Evt. ændringer kan ses

på www.ibu.dk

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER

OS

11

HORNE IF SøGER

HOLDLEDER

E (u

HOLDLEDERTIL ET UNGT SERIE 5 HOLD SøGES SNAREST MULIGT

Hvis du kan lide at arbejde med unge mennesker samt interesserer dig for fodbold, er
dette måske noget fordig.

Arbeidsopgaveme består blandt andet af:
Fasbættelse af holdet til hver kamp i samarbejde med tæner lvan Schou.
Være ansvarlig for holdet iforbindelse med kampe.

-

Udfyldelse af holdkort
Føre statistik med målscore samt hvem der har spillet.
Være med til at skabe en god stemning omkdng holdet.

Fodboldudvalget i HIF tilbyder:

-

Gode og hyggelige rammer i form af ldrætsparken
Godt socialt samvær i klubben
Mange gode fodboldoplevelser
Jobbet er ulønnet, men dog med betaling af telefonudgifter.
Arbejdstiden er,typisk lørdag eller søndag - 3 til 4 timer

Er du interesseret i ovenstående eller ønsker yderligere informdion kontakt da
venligst Kurt Poulsen på tlf. 7526 0672
Senior fodbolden i HIF består på nuværende tidspunkt af 4 hold. Serie 3, serie 5, Veteraner samt et damehold. På ungdomssiden samarbejder vi med Tistrup B om 25 ungdomshold. Om vinteren tilbyder vi indebdbold til alle vores udendøshold. Medlemstallet

udgørca. 150 pensoner

rouR

DE nEDAL

2oos

@ "#_C

Tour de Pedal sæsonen 2008 er slut for i år. Tak til de ftemmødte. Håber vi alle ses igen
til næste års Tour de Pedal.
Mange tak til vore mange sponsorer, som havde skænket rigtig mange fine gavet:
Cykelhandler Østerberg - HomeHallens Cafeteria - Kelds Honning - Saxofoni- Anders
Jensen - Dan-El- Oskans Auto - Strangko -Andelskassen - EFGården, Varde - Home
Tømrerbnetning - Dagli'Brugse{l - Doris Christensen - HIF - HGF - Home Km - Sydbank, Tistup og Bo-Concept, Øgod
På gensyn til næste åriElse - lnger- Hanne og Linda
'12
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Familie og Fritid, Horne

F' fr
Program 2008
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- 2009
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
PROGRAM

I

Så er vi klar med et foreløbigt program for sæsonen 2008 - 2009.
Vi annoncerer løbende anangementeme her i bladet, i Dagli'Brugsen og Home Hallen.
Husk at holde øje med tilmeldingsfrister.
Har du lyst til at blive medlem, kan du købe medlemskortet på Torvedagen, dgl!|rlælg
lodtrækninq blandt medlemmeme om flotte prænier. Kontingentet er kun 50 kr. br hele
husstanden. Som medlem støtter du både foreningen og aftenskolen.

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Home
Mona Bonde Nielsen
IL76727765
Karen Margrethe Harck
flf. 7526 0113
Merete Bonnen Jensen
flf. 7526 0313
Ruth Jensen
ilf. 7526 0078
Mamse Pontoppidan
rf. 7526 0449
Anne Mette Jensen
Anne Grethe Forsom og Dorthe Nørgård Bejder
Hendefte Nielsen
ilf. 7526 0438

Formand
Næstformand

Kasserer
Annoncer

Sekæbr
Suppleant
Revisorer
Aftenskoleleder

Tistrup

OPfff

Ito
to
It

a

C. B. Lange

d
6

CD

o

Opti ker & kontaktlinseoPtiker
Storegade 23, 6862 TistruP

o
ø

co
E
o

T1t.75291287

Åbningstider:

14

man., tirs., tors.: 9.30
onsdag: 9.30 - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00
lørdag: lukket

-

17.30

@

at

a-

-'t

Friuq
^ og
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Aftenskolen ?

g'
p'
2008
nJa,

nu er sommeren ved at gå på hæld, og vi skal i gang med vinterens sysler. Det harl
sin charme, det med at vi trækker os mere inden døre, tænder lys, rykker sammen og
fordyber os i vores "arbejde" enten hver for sig eller sammen."
Ja, sådan startede jeg sidste år!!!!!! Kan slet ikke fonstå det, når der i skdvende stund er
ca. 30 gnader udenfor. Det er svært at skulle tænke mørkt og koldt - men hvis verden
ikke er af lave - ja så kommer efteråret og vinteren nok endnu engang.
Jeg håber, at jeg har fundet lidt til dig som du kunne få lyst til at gå i gang med. Måske
blev du ikke hrdig med dit pmjekt sidst ellerogså vil du videre, ja eller noget helt nyt.
Der er mest de gode "gamle" hold, men også nyt har sneget sig ind.
Jeg håber at se såvel nye som gamle kursister. Det er altid rart, når nye tilmelder sig de
trofaste kursister, det giver en god kombination. Så kom blot og vær med.
Husk at tage kaffe + evt. brød med. Uden mad og drikke .............

,

Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i god tid.
Vel mødt
Home Aftenskole
v/ Henriette Nielsen
mobil: 31 95 42 69
Mail: hnhn@mail.tele.dk
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PROGRAM

EDB-begyndere
v/Leo Aamann Jessen, Home
Slart torsdag den 25. september kl. 19,00 - 21 .45 (Home skole)
Øwige torsdage: 2110 -9110 -23110 - 30/10 - 6/11 13111 -20111 -271 11 4112.
Der undervises på modeme computere med nye udgaver af Windows og kontorpakken

-

-

Office. GenerellT.
30 timer - 750 kr., som betales første gang.

Litteratur
v/ Knud Jessen, Esbjerg
Start tirsdag den 7. oktober kl. 15.00 - 17.45 (Home skole)
Øungetinsdage: 4111 - A12 - 611 - 312 - 3R
Vi mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltageme.
Fønste bog er dog valgt.
TILMELDING SENEST 1. SEPTEMBER AF HENSYN TIL BESTILLING AF BøGER.
18 timer - 450 kr., som betales første gang.

Floatglas
v/Lena Mandal, Oksbøl

- 21.30 (Oksbøl husflid) maks. 7 deltagere. Pris 205 kr.
Dertil kommer en materialepris på 100 kr, pr. kg, som dækker glas, farue, metaller, tråd
og brænding. Vi vil arbejde i floatglas, der idaglig tale kaldes vinduesglas. Der kan laves
forskellige fade, figurer samt ophæng
Det eneste du behøver at medbringe er din egen forplejning.
Aftenkursus onsdag den 23. oktober kl. 19.00

Digitale fotos
v/Leo Aamann Jessen, Horne

Starttirsdagden21.oktoberkl.19'00-21.45(Homeskole)

-

-

-

Øvrige timdage: 28110 4111 11111 18111
Vi overfører billeder fra fotoapparat til computer, beskæær billeder, femer røde øine og
laver små sjove ting med fotobehandlingsprogrammer.
15 timer- 375kr., som betales første gang.
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Knipling
v/lnge Poulsen, Åne
Start torsdag den 8. januar kl. 15.00
Øunge tonsdage:

151 1

-

221 1

-

291

1

-

- 17.45o9
512

- fi n -

2612

-

-

21.45 (Home skole)
513
12R 1913

igen 19.00

-

-

Kurset er både fur begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag
sig. Kom og få inspiration både med nye og gamle mønstre. Pinde, gam og mønstre kan
købes.
30

timer- 750 kr., som betales første gang

Kreativ
Start onsdag den 24. september kl. 19,00 -21.45 (Home skole)
Øvrige onsdage: lnden jul arbejdes i ulige uger og efter jul arbejdes i lige uger.
Kom til hyggeligt samvær og tag dit håndarbejde med. Du bestemmer selv, hvad du
laver, og måske kan du dele ud af din erfadng/kunnen til andre, der kunne bnke sig at
lære dit håndværk. Hvis der er stemning for, at vi inviterer en lærer en aften, splejser vi
blot om denne.
Pris: 25 kr. (6n gang for alle) så hardu fri adgang alle gange. ( min. antal deltagerc 8 )

Mad inspirations aften
v/ Helle Bruun, Tistrup
Mandag den 20. o927. oktober kl. 19.00 -21.45 (Home skole)
Disse 2 aftner er lige hvad vi mangler. Både til hverdag og fest. Første aften omhandler
fonetter og anden aften omhandler tilbehør (til hovedrefter)
Vi går sammen 2
2 og laver ån eller to opskrifter. Til sidst sætter vi os samlet og deler
ud af rctteme.
Pris: 1 50 kr. + materialer (ca. 1 20kr) = 270 kr. i alt, som betales fønste aften

q

Callantics

(oPrAGEr)

Start den 30. september ( Sig skole)
10 gange inden jul og 10 gange efterjul
Pris 800 kr.

Gospel

(oPTAGET)

v/Lydiah

stafi tirsdag den 2. september kl. 19.30

- 21.30 Home kirke
Derefter hver tirsdag indtil jul. Holdet er fuld optaget, men måske er der mulighed for nye
medlemmerefter jul. Nærmere herom isenere udgave.
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Vild med dans

6Å eurosrny

v/Esther og Gjøde Carlsen, Herborg

Start søndag den 4. januar 2009 kl. 19.30 - 21.30 (Home skole)
Der danses 8 søndage i træk, dog med undtagelse af den 8 /2.
Der danses hvorfra de slap sidste år. Derfor har sidste årc dansere førsteret. Hvis nogle
hopper fra, er nye naturligvis velkommen, Ring straks og I kan komme på venteliste.
"Gamle" dansere skal huske at give besked.
Pris 525 kr. pr. pa1 som betales første aften

Flfigger aften

(AFLYST)

v/Fltigger, Ølgod
Denne aften er desvæne aflyst da Flfigger, efter flerc ejerskifter ikke helt ved, hvor de
står, og hvad de skal gribe i. Jeg er dog blevet lovet, at de giver besked, hvis der bliver
overskud og tid igen.

Træ værksted
v/ Oksbøl husflid
Start engang i oktober kl. 19.00 -21.45 (Oksbøl)
Ring hvis du er interesseæt - jeg formidler videre. Det foregår i samme hus som floatglas. Stort dejligt lokale med gode faciliteter.
Pris: 30 kr. pr. gang

Afslutning med udstilling og underfroldning onsdag den 25. marts 2008

Alle kan deltage ikurseme
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du melde dig i god tid,
Husk deltagerbetaling den fønste aften

Nøne'A116 1 - 6870 Ølgod-Tlf. 75 24

18,

U

33

2008
16.

august

12.

november

TORVEDAG - Husk at købe medlemskortet denne dag! Måske er
du heldig at vinde en præmie...

JULE-INSPIRATIONSAFTENi Kvong Fonamlingshusv/AnniVad
med flere.
Kom og få nye ideer til julen og andre fester
i de deltagende stande.

-

og gør en god handel

2009

marts
23. april

AFTENSKOLENS AFSLUTNING

25.

GENEMLFORSAMLING

NB Programmet er kun foreløbigt. Der arbejdes på 1

-

2 anangementer rnere.

HUSKVIANNONCERER LøBENDE HER I I{ORNEPOSTEN
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fDan
- Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra
18
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Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144

mrcffil
PRIMODANMARKAIS
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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SUNDHED IHøJSÆDET
DAGLI'BRUGSEN HORNE OG COOP DAt{ilARK
SÆTTER SUNDHED I HøJSÆDET

IUGE 35
Hvad er sundhed for dig? Mangter du noget i din hverdag, for at du føler dig sund ogi
frisk?
Husk at velvære stammer fra en sund kost..
Det

er ikke bare en slankekur, du begynder på, men en hel ny livsstil!

Kom ind i din dagli' brugs og få inspiration, tips og gode råd til, hvordan du f.eks, laver
en sund men også lækker madpakke.

Vivilstå ved vores stand og servere lækre smagsprøver, så kom ind og prøvesmag
få en god snak om sund mad.

Velkommen til alle

-

vi ses.
Bestyrelseni

PRÆMIEWHIST I HOR}.IEHALLEN

€/

starter igen mandag den 1. september k1.19.30

Så er det igen blevet tid til at få et spil whist - Spiltet hvor du konstant bliver udfordret,l
da du i løbet af en aften har bmøjelsen af at spille rned seks brskellige makkere, ogl
naturligvis er der indlagt en kafieirygepause.

spilledage i 2008/09:'

29. Februar:
Oktober: 13.+27, Marb:
september'

1. + 15.+

fi.+24.
8.
Januar: 5. + 19.
Novemben
Decemben

April
Maj:
Juni:

16.

2. +
2. + 16. + 30.

r

14 + 27;,

11.+25.'
8.

Torvedagsudvalget

vlNTERSFOnri
KRÆMMERGADE 9 .VARDEI
TLF. 75 22 14 14
STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS
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HORNE 4H's MADSKOLE

@

Besøg af fødevareminister Eva Kiær Hansen og Landbrugsrådets præsident Peter
Gemælke.
For 4. år itræk har vi nu, i Home

4H, madskole med alle pladser besat.

20 bøm fta Esbjerg, Varde og Home samles på Home skole for at lave maraton i mad
og motion.
Allerede 1. dag på madskolen sker der noget spændende. Vi får nemlig besøg af føde
vareminister Eva Kjær Hansen og Landbrugsrådets præsident Peter Gemælke.
Bømene er travlt optaget med at skære frugt til eftermiddagsmaden og grønt til madpakken, som skal med tilTaulov besøgsmejerii moryen.
Både Eva og Peter ser interesserede til og snakker med flere af bømene, alt imens
bliEene fna de mange kameraer lyser lokalet op. Der bliver filmet og interviewet til den
stoæ guldmedalje. Så smutter alle prcssefolkene og Eva og Peter sidder hyggeligt og
spiser fiugt Såfa[ smrBr og-låVåi sjiw sammen med båmene.
Bømene lår et frikvarter, og der bliver tid til en stille kop kaffe, inden fuæn går videre.
Eva og Peter tager aftked og takker for en dejlig oplevelse.-Vi står i skolegården og
vinker, mens ministerbilen gliderstille af sted.
Der bliver onsdag holdt fest for forældæne, og om eftemiddagen skal de selvfølge$g
have lidt motion. De skal en tur på Vikingestien for at se lidt af den skønne natur, vi har
her i Home.

?2
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Torsdag pakkes madpakken og turen går til Kvie sø, hvor vi skal en tur rundt om søen,
fonsøge atfare vild i majslabyrinten og måske også have en dukkert.
Viskal grille i Vikingelunden og ovematte, inden vifredag slutter med brunch og overl
rækkelse af
ætte poutsenl

madskole-diplomer'

UDFLUGT I HORNE PENSIONISTFORENING
Home Pensionistforening havde en vellykket udflugt til Rømø den 25. juni. Der var ca.
35 deltagere. Vi startede fta Home kl. I og så gik turen sønder på. Vi fik kaffe og rundstykker undervels. Da vi kom til Rømø, var der en lokal guide, der tog imod os. Vi beså
først Kommandørgården, derefter var vi på besøg i Rømø kirke. Den er ret rummelig,
men også ret særpræget. Der er plads til 400, og kirkebænkene stod næsten både på
kryds og tvæn.

Vi var også ved stranden to forskellige steder. Ved afgangen fra Rømø tog vi afsked
med vores udmærkede guide, Rosa Schmidt.
Så gik turen til Ballum Færgekro, hvor vi fik et solidt måltid, På hjemvejen beså vi Sønder Hygum Hjemstavnsgård. Det var noget, der rigtig fik nostalgien frem. Der indtog vi
også vores eftermiddagskaffe. Vi havde endnu en afstikker, idet vi var vejen over Nordenskov for at se den store antennemast, der er højere end Eifieltåmet i Paris. Turen
sluftede i Home ca. kl.

18.

Erling Jensen

J',,,,.1.g'm,,,1fu'pig1l:,y

6y',,.,,k

w',.,.'

iE

b.,,,r,r,te,,å

6,$:$,fi,'r'',ti',,'f74

;ffi;n!

Panner Retision vest as'Varde
Xræmmergade

?'

Partnei Reviiion Vest ås
er' desuderr repræSefrteret

6800 Var<le

Ttn zg iå::4t 0s:',,Fix',?5

ål

46::t 3

ved

:::

t*o.pu.tr.ura*itionvett..dk

tr x:

kontoier , ,:

i Esbierg og 6lgod ' '

,

:

H':..ffi*w'å*.åmx*.,..'. mtga*

nesitiiietrrbtiiion#hi*e1*ib':: evfi;ni,,lg,ts

53 ?5 FhR : Medfem

'

al

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

cosrA

DEL V|LDBJERG ELLER vtLDBJERc

cup

2008

Øl

onsdag den 30. juni drog en lang spraglet campingkaravane, bestående af ca. 2s biler
med- efterspændte campingvogne eller læsset med telte mod nord fta Home - Tistup
området. Målet var byen vildbjerg, 15 km vest for Heming. Formålet med turen var deitagelse iårch Vildbjerg Cup.
Vel ankommet tilVildbjerg by, blev alle guidet på plads af overcampingpladsassistenten,
Ulla Lindvig, der allerede i forvejen var ankommet til området og havde slåe't lejr med sin
familie.

I år, til den 30. Vildbjerg cup og dermed jubilæumsår, havde såredes mere end 7.000
fodboldspillere fra i alt 9 lande, plus deres forældre og søskende meldt deres ankomst til
Vildbjerg. Vildbjeq bebos normalt af ca. 4.000 mennesker, så byen havde sat alle sejl

for at skabe gode rammer for spillere og gæster. I alt ankom der således mere enå
16.000 mennesker til byen for at deltage i fodboldfesten.

lndkvarteringen foregik som altid, iog omkring vildbjerg, på små hyggelige og interimisliske campingpladser, på skoler og i haller. I alt var der mere end 2.600 campingenhede_r og telte i og omkring vildbjerg. Alle områder havde rigeligt med containeropbyggede
toilet'og badefaciliteter, herunder separate familiekabiner, så badekøer opstod faktisk
ikke.
Alle deltagere fra Home - Tistrup, og deres forældre boede igen iden samme campinggade, i en lang række. Til frokost og omkring afienstid fandt man sammen på kryds og

tværs og hyggede sig omkdng grillen og spisningen, mens bømene på tværs af ailå
aldensskel legede og gik på besøg hos hinanden for at lege, se TV, eller spille bl.a. yugi-oh kort.

selv etpartraftige regnbyger i løbet af weekenden kunne ikke stoppe hyggen, idet man
så blot fandt sammen under pavilloner og i fortelte.

vildbjerg cup 2008 var den 30. cup i rækken og Home - Tistrup stillede med et U9, et
U10, et U12 og et U14 hold.
Alle Home - Tistrup hold ydede en flot indsats og viste det bedste fodbold ,de kunne
prægtere. Alle opnåede flofte placeringer i Cup-tumedngen, dog skal U12 nævnes for en
flot 4. plads. Holdene spillede dog ikke kun fodbold, idet det sociale også var i højsædet,
under og mellem kampene.

noH havdetampe indtil lørdag eftermiddag, hvorefier finaleme med deltagelse af
u12-holdet blev spillet om søndagen, så det var nogle trætte fodboldspillere, irænere

Itle_

og bræ1dre, der søndag mlddag vendte næsen hiemad. Alle var dog enige om; - at de
også ville med næste år. Så vel mødt tit Vitdbjery Cup 2009.
Stig Larsen, forældre, Home;

24

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS

,

REFEMT FRA sToRMøDE

IIDRÆTSPARKEN

@I

Velkomst: Formanden for Home ldrætspark (HlP) bød velkommen og informerede om

ån arbejde i HIP's bestyrelse vedrørende hal-projektet herunder møder,
sludieture og rcsearch. Han fortalte, at det primære brmål med mødet var at lå en snak
om Homehallem ftemtid. Hvis bestyrelsen skal forbætte med haFpnoiektet, kræver det
minimum 9770 opbakning....
Det store spørgsmål er simpelthen: Hvad vilvi med Hallen i femtiden?
de sidste 2

I

I

Orienterinq om HIP: lnden vi gik videre, rnente formanden, at det var på sin plads dt
præcisere, hvad HIP egentig er. Det er en selvejende institulion, der brestår udlejning
af Hallen og de tilhørende baner. lndtægteme kommer primært fna udlejningen og tilskud
fra Støtt+foreningen.
HIP har intet med f.eks. Home ldræbfolening at gøre, men det er bestyelsens ønske at
opnå et

bttere samarbejde med de breninger, der benytter

Hallen.

Proiektgennemganq: Halinspektør Thorkil Lindvig gennemg ik hercfter

i

ningsforslaget til den nye Hom+Hal på vegne af HlP. Det er vigtigt at nævne, at det kun er et ud[æt da muiighedeme forindætningen er mange. pisån vil, afirængig af den endelige
udfurmning, ligge på omkring I millioner.
teg

I Darum ved Esbjerg har man gennemført et proiekt, der har mange
Derfor havde HIP bedt primus motor bag projektet Henning
med'vores.
lighedspunkter
Darum-Hallen:

Nielsen om at bidrage med et indlæg om, hvordan de havde grebet sagen an.
De shrtede tilbage i 1985 med fønste spadestik og er nu ved vejs ende. Det handler om
at sætte sig et må1, herefter lave nogle delmål og ikke mindst have styr på sine strategi-

er. Kort sagt Hvad vil man, og hvordan bærer man sig ad? Vær realistisk omkring mulighedeme isognet.
Man shrtede med at bygge en hal, derdækkede datidens behov omkring idrætsudøvel-1
se, men som årene gik, begyndte man at mangle lokaler til bømeaktiviteter, mødelokaleri
og ikke mindst et cafeteria. Defte resulterede i en udvidelse, der stor færdig i 1994. Den
sidste detaf-proiektetvaren multihal, der skulle bruges til teater, musik og kulfur. I dag
femstår Darum-Hallen som et topmodeme idræbcenter med uanede muligheder. Samfundet har ændret sig siden 1985, og man har hele tiden været opmærksom på, hvad
retning det har udviklet sig i. Derfor har man nu et center, der atvikler musikanangementer, aftolder kuÅusvirksomhed i samarbejde med Esbierg Kommune, har
topmodeme hæningsfaciliteter og mange andæ aktiviteter. I mange år havde man et
meget sløjt salg af byggegrunde i byen. De sidste måtte næsten foræres væk, men nu
udstykker kommunen igen, og der er rift om dem denne gang.
Det er vigtigt at få tilflytteæ med ind i aktiviteteme og glem ikke pensionisteme, de er,
meget aktive i vore dage. Et godt samarbeide med kommunen er ligeledes vigtigt. En
modeme hal skal fremstå åben med meget glas, og der skal hele tiden nye ideer og
tiltag til

br at overleve.
STøT VORE ANNONCøREB. DE STøTTER
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Moralen er således, at hvis man vil, så kan alt lade sig gøre, men ingenting kommer af
sig selv.

Debat Herefterfulgte en lang og god debat omkdng aftenens emne. Efterfølgende eret
sammendrag af de vigtigste indlæg og spørgsmålfta deltageme:

'
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
'
'
.
.
.
'

I

Hvor stor var opbakningen i Darum i forhold til i aften? Det var det samme. Der var
aldrig mere end 90 personer til stormødeme, men folk vil geme give penge, når det
kommer til stykket.
Hvordan styrede man projektet i Darum? En lllle styregruppe der brugte professio
nelle konsulenter. Hvis der er for mange personer involveret, bliver det aldfig til no-

get...
Hvordan vil man skafie penge til at bygge den nye hal? Gennem lån, fonde og
pfivde investorer (andelsbeviser). Der erf.eks. gde skattemæssrge fordele ved bidrag op til 14.000kr
Er det realistisk med et fremtidigt samarbejde med Varde Kommune? Ja, vi ligger
midt i kommunen nu, så det burde trække en del mødeaktivitet til.
Jeg mener at vi skal vise at vi vil!!!
Det er fantastisk, at Hom+Hallen har ligget her i 25 år med alle dens muligheder.
Sådan skal det også være i fremtiden.
Er det nødvendigt ned 7 meter til loftet i en multihal? Nej, ikke nødvatdigvis. Gymnastikken kan godt klare sig md mindrc.
Tænk på hvad der sker med huspriseme, hvis vi lige pludselig ikke har Hallen me
re....og Brugsen lukker.... og kroen.... og skolen....
Det kræver at man for på projektet!!!
Når nu Horne har alt som f.eks. Hallen, Brugsen, skolen, kroen, ldrætsbrenirgen
osv. Osv., hvorfor kommer der så ikke flere tilflyttere? Hvis man kunne regne ud,
hvorbr vi ikke kan sælge vores byggegrunde, så havde vi løsningen på mange problemer.
Det handler om at få noget (fomyet) aktivitet til byen.
Det er vigtigt at bevare 7. klasse på skolen. Det bør de lokale Venstrapotitikere altid
melde ud.
Hvad er konsekvenseme ved en fiasko, hvis vi beslutter at starte pmjektet op? Det
bliva ingen ftasko, det bllver en sucoes...
Det kræver 2-3 ildsjæle at køæ Home-Hallen efterombygningen.
En lille gruppe kompetente personer bør sammensættes og køre projektet med
støtte fra konsulenter. Men hvor finder vi dem, når der kun møder 14 pensoner op til
HIP's genenalforsamling?
Er der slet ingen modstandere af projektet tilstede i aften? lngen reaffiioner...
Kan man dele projektet op i etaper af hensyn til økonomien? Ja, ingen problemer i
det.
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Hvis alt er tiptop i Home mht. Hallen, Brugsen, Kroen osv., så er der ingen politike
re der tør røre ved 7. klasse.
Økonomien skalvære iorden inden start.

Afrundino: Formanden takkede for de mange gode bidnag til debatten og stillede det
spørysmå|, vi alle var kommet for at lå svar på: Skd vi gå videre ned projektet eller ei?
Forsamlingen svarede: Ja, selvfølgelig!!!
Han kunne så meddele, at bestyrelsen i HIP ville fortsætte med projektet, og det næste
skridt pa vejen var at få styr på finansieringen. Man vil snarest gå igang med at indhente
brhånds-tilkendegivelser på bidnag fra sogneb indbyggere. Dette blev rnodtaget med
spontane klapsalver, og mødet blev herefter erklæret for hævet.

Referent Søren Kristensen, HIP

IIo*rte

l(ro

G otle s els kab s/mo delokalc

r.

Hyggebg krostue og krohøve.
W l,everer også mad ud of huset.

På Horne Kro

-

er maden altid go

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
firc 75260{,19
Efiail:

Vælg de holdbare løsnlnger:
r Llmprodukter af høl kvalltet r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng
r Totalløsnlnger

r

Punktllg leverlng

.

Konkurrencedygtlge prlser

r

Undervisnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

.

40 års erfarlng

PKISUøyNS Tff:76240240

y€6,|€itbafievd2S Fatc 759ø.1 039
7000

Ft€dørtch w.pkidk.pkifåpk.dk
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SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK
BENZIN'DAGLI'BRUGSEN HORNE
Daglig Brugsen, Home og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Horne ldrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele
13.869,32 kr.

til Home ldrætsforening

Det er glædeligt at konstatere, at de nye kort der er lavet i Daglig Brugsen, Home og ved
benzinstanderen ved Daglig Brugsen også bliver flittigt brugt, idet der er en ekstra bonus
til HIF ved nye solgte kort, dertanker merc end 500 I benzin/dieselfønste år.

På billedet ovenækker uddeler Henrik Andersen på vegne af OK Benzin en check til
Gert Jensen, sponsorudvalget under l{ome lF.

Vi siger tak for bidraget fra Daglig Brugsen, Home og OK Benzin, og tak tiljer, der har
erhvervet et kort ved tanken/Brugsen i Home og som derved er med tilat støtte Home
tF.

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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Skulle nogen værc i fuivl om, om netop jeres kort støtter Home lF kan vi kun opfodre til
at lave et nyt via bestillingsformulareme, der hænger ved tankanlægget ved Daglig
Brugsen i Horne, så er I helt sikre.
På vegne af sponsorudvalgeUDora Harck

SPORTSUGE
Ja så er sommeæn ved at være ovrc, og vi skal lil at bnke på næ$e åns sporbuge. I
den anledning vil vi geme sig tak til alle, der har sponsoæret. Og en stor tak til alle, som
har bakket op om ugen og deltaget på pladsen i vores aktiviteter i 2008. Og vi håber, at
lige så mange vil komme i2009.
Samtidig vil vi geme have forslag til aktiviteter til næste år, som geme må sendes til
Lundaqer@hansen.mail.dk. Skulle der være nogle,der har lyst tilat være med, skal de
være velkomne.
Hilsen Udvalget
Anita Richardy , Lotte og Søren Dahl, Anne lrilette Jensen og Carsten Bøtcker
Conni Poulsen, Lise Mogensen og Niels Jensen, HeidiArder:sen
Anne Marie og Fnank Hansen

Transport i vest
Alt

r
o
o
o

- så er vi bedst!

i transport udføres med;
Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og Grisetransport
Containere - store som små

Leveringsdygtige i:

.

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Charnpignonmuld

Ring 752583 17 - vi finder altid en løsningi
Vognmandsfirmaet

SV. A/4. JENSENa/s
6.5852
Tlf. 7s 25 83 17

Fax75259117
svaaiensen@os.dk

1
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KIRKETIDER

JW

17.08.2008 kr. 14.00
24.08.2008 lngen
31.08.2008 k].
07.09.2008 kr.10.30
14.09.2008 lngen
21.09.2008
28.09.2008 lngen

14.00

Søndag
Søndag
Søndag

k|.10.30

I Tambouns

Have

Høstguds$eneste

Sig
Home

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49,
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,
Home Ki*e
Kirkeværge Ruh Jensen

tlf. 7526 4055

tlf. 7526 0042
flf. 7526 0085
tf. 7526 0078

AKTIVITETSKALENDER
2008
aug.

16.08.2008

sept.

31.08.2008
07.09.2008
10.09.2008

okt
nov.

27.09.2008
05.10.2008
25.10.2008
02.11.2008

FED LØRDAG

21.12.2008

Spejdeme. Loppemarked
Menighedsrådsvalg
Familie & Fritid. Jule-inspintionsaften
Home Havekreds. Juledemonstration
Spejdeme. Loppemarked
Juletræsfest i Home Hallen
Nisseoptog iHome by

25.03.2009
23.04.2008

Familie & Fritid. Aftenskolens afslutning
Familie & Fd$d. Generalfonsamling

11.11.2008

dec.

Torvedag
Menighedsrådet. Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
Spejdeme. Loppemarked
Menighedsrådet. Offentligt orienteringsmøde
Høstfest
Spejderne. Loppemarked

12.11.2008
29.11.2008
07.12.24A8
19.12,2008

2009
marts

295
296

stdsenect
lødag den 30. august
lørdag den 1. november

bhdttudltommersened
15. september

17.

november Ænddng

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

L@tllNl

zEroR i

Øpodvej148

33i3?[ooo

Ttf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33

Bit

40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Trf. 7s260163 - biltlf. 21226801120330163

effi

I

EOn!fE
JOHII BORG HAXSEI{
HOf,ilE . 6to0 YAf,oE - ILF: 75 26 m Cl

BRUUN

T,Pii,u-,

Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

æ?O øLAOO

; lLFr

73

4.tA æ

Horne Gykelforretning

www.malergtart"då
Gi. Præstevej 63 . Sig . 6800 Varde'
TIf. 75 26 43 92 , Bil 21 77 06 92

Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Wnther og Raleigh cykler på lager.
For at få merc fti, femer jeg de faste
åbningstider, så ring fønst når cyklen skal
reparcres eller I ønsker en ny.
HORNE CYKELFORRETNNG

VlSvend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller

20$ntI

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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Andelskassen

lnvestering er for alle
Men alle skal ikke investere ens
Aktier, obligationer, garantiobligationer, investeringsforening*r, optioner, Stop-Less,
kurssving, Price Earning koniunkturer...
Der er nok at tænke på, når man gerne vil investere * men Andelskassen gør det
hele meget nemmere og finder den investeringsløsning der svarer til dine ønsker
om risiko og dine drømme om afkast
Med centralt placerede specialister og samarbejdspartnere som Caranti lnvest,
Sparinvest og Sydinvest kan vi skræddersy en investering der passer til netop dig.
Kom ind i Andelskassen og hør nærmere!

Horne Andelskasse . Krosvinget 4 . Horne . 6800 Varde . Tetefon 87 99 39 50

