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36. årgang nr.283 jan./febr. 2047

Horne Sogneråd 1966-1970

F.v. Svend Aage Tonnesen, Home. Gunnar J. Kristensen, Slundsig. Anne Bris-
son, Hindsig. Kristian Ditlevsen, Malle (sognerådsformand). Svend Aage Vester-
by, Home. Kristian Nielsen, Gunderup. Ejnar K. Lindvig, Bounum.

Det sidste sogneråd i Home Sogn, som forhandlede sammenlægningen af kom-
muneme Varde, Horne, JanderupBillum, Thorctrup og Alslev til Varde storkom-
mune. Nogle få husstande i Blalderup ønskede sammenlægning med Ølgod
Kommune, hvilket blev imødekommet.

Fortsættes

Redaktionen har til denne udgave af Horneposten modtaget 2 indlæg vedr. hunde
og deres efterladenskaber, vi har valgt kun at bringe det ene indlæg.



DAI\-EL A/S
AUT. EL-INSTALLATØR

TONNESEN HORII{E

Døgnvagt 75 26 0l 66

EL.INSTAI,LATIONER
INDUSTRI &LANDBRUG
PLC & PC STYRINGER
VIDEoovERVÅGNING
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BL,IESER, GEAR.
sALG & rup uÅRnn HVIDEvARE

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALEAUTO PARTNER

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

Malle
Maskinsnedkeri

v/ snedkermester
Jan Dick

Tlf.28 783432

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

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

Strømgårds
EL - Service

Vi lilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, induslri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnvagt pe ilf. 7526-æ70
Mobiltlf. 27127072

[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevei 27, Horne

Holrre
Tørrrrerforretning
@

Ttf.75260214
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Knud Lund Hansen, 7 52602 1 4
Moilen'Henneberg, 7 52603 I6

Tømrerm,:
Ing.:

Ndr. Bounumvej 11

6870 Ølgod

Tr.75 24 12 33

Fax 75 24 10 83
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Mens der var upolitisk opstilling til sognerådet, var der politisk opstilling til det nye by-

råd. Svend Aage Tonnesen var opstillet på den konservative liste. Han opnåede i fønste

omgang ikke valg, men pga. et dødsfald kom han alligevel i byradet. Kristian Ditlevsen

blev valgt på venshes liste. Han blev formand for teknisk udvalg.

Ved selve sammenlægningen blev sognerådsformand Kr. Ditlevsen ført til Varde af alle
foreninger i Home, som med faneme i spidsen trak Kr. Ditlevsen på en åben vogn fa
Vardegård til rådhuset på Torvet, hvor han blev behørigt afleveret. Den festlige afleve-
ring blev filmet af radiofofiandler Poul Skelmose og vist i DR-TV om aftenen

(cD

3, februar 2007
{9r24

lforgnalle11
FRA 4. KLASSE

Wffi
ALKOHOL

orrlårt A^ ona.tskassen
FORBUDT
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Hyggeeftermiddag i Præstegården.

Finn Pedersen, vores sognepræst, holder en hyggeeftermiddag i præ-
stegården

torsdag den 8. februar 2OO7 kl. 14.30

med kaffebord og underholdning ved ham selv.
Velkommen til alle.

Ønskes kørelejlighed fra Horne til Thorstrup kan Willy Vandborg
taktes på tf. 7526 0288, senest mandag den 5. februar 2007.

Thorstrup og Horne Menighedsråd.

KOM TIL VINTERFEST PÅ HORNE KRO

Vi slår dørene op tilvinterfest den 23. februar kl. 19.00-01.30

Alle er velkomne til stor buffet og efterfølgende dans.

Pris pr. kuvert 175 kr.

Tilmelding senest den 18. februar på tlf, 7526 0019.
Med venlig hilsen Kirsten og Kurt Hansen, Horne Kro

FASTELAVNSFEST

Spejderne holder fastelavnsfest den
w

18. februar 2007 på Horne skole kl. 10.00 - ca.12.30

Alle er velkomne
Entr6:25 kr.

1F
ipiåiderne

HORNETTISTRUP GRUPPEN

afholder gruppemøde/generalforsamling

tirsdag den27. februar 2007 k\.19.00.21.00 i

hytten.
spejder-
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FAMILIE & FRITID

øLSMAGNING

fredag den 9. februar kl. 19.00 på Horne Kro
med Michael Langager

Michael Langager fra Øl-entusiasterne i Varde fortæller om øl fra det lokale bryggeri

Warwik iVarde.
Der vil være smagsprøver på øl udvalgt af Michael Langager, Smagsprøveme ledsages

af en lækker menu sammensat af Kirsten Hansen.

Pris: 125 kr.

Tilmelding til Mona Nielsen senest den 5. februar på tlf. 75260249 I 24258749

Alle er velkomne.

AFLYSNING
Vi må desvære aflyse vores planlagte besøg på Tøjgården i Skovlund den 28. marts, da

forretningen er ophørt.

OBS! Der er afslutning for aftenskolen på Horne Kro den 28. marts.
Mona Nielsen / Familie & Fritid

HORNE AFTENSKOLE

Nyt hold collage/billeder: Mandag den 26. februarog onsdag den 28. februarfra 19.00

-22.00 Pris ca. 275kr. inkl. Materialer.
Dorthe og Lotte har været på kursus og lært nye spændende teknikker.

Afslutnidg i Aftenskolen er onsdag den 28. marts 2007 på Home Kro
Udstilling fra kl. 18 - 19.30

Derefter kaffe og underholdning
Henriefte Nielsen/Home Afienskole, tlf. 2964 2733

PEJSEBRÆNDE

Er der nogen, der er interesseret og kunne tænke sig at fælde ttæer ved mergelgraven i

Hindsig, så viljeg dele træet med dem. Grene, der kan bruges til flis, kan afhentes.

Karen Thomsen, Stadionvej 1, tlf. 7526 0057
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KLUBAFTEN

Så sker det igen...
INTERSPORT, Varde inviterertil sæsonstart ifodbold med nogle helt suveræne sæson-

starts tilbud.
Der vil være kanontilbud på træningssæt bestående af windbreaker, knickers og strøm-

per, benskinner, fodboldstrømper, shorts og selvfølgelig fodboldstøvler.

. Der gives 20 o/o rabal på alt (dog ikke på special-tilbudene),

Der vil også være mulighed for at se og købe Home ldrætsforenings nye klubdragt fra

UMBRO ivind- og vandafuisende microfiber, ideel dnagt til alt sport
PRIS: Bøme-str. 350 kr.

Voksen-str, 400 kr.

Det hele foregår i Hallens mødelokale

TIRSDAG den 27. februar fra kl. 20.00 for senior-, junior-, drenge- og lilleputhold
og

TIRSDAG den 27. marts fra kl. 19.00 for alle andre ungdomshold.

Kom og vind en signeret E.F.B. trøje ved køb
På glædeligt gensyn i Horne Hallens mødelokale

TNTERSNORT
Kræmmergade 9

MASTER SøGES

Da spejdeme er flyttet fra Malle Plantage, skal de have sig etableret på Knuds Plads.

Det sidste, vi mangler, er at få rejst vores sheltere. Det er et soveleje, som består af

støbt bund, 3 sider lavet af master og et tag af græstørv.

Masteme behøver ikke være 45 m høje som ellers er moderne nu - nej, vi kan nøjes

med telefon-lavspænding-højspændingsmaster.

Skulle du ligge inde med nogle af disse, som du kan undvære, kan du ringe på tlf ,7526
0501' 

På spejdemes vegnelHans Guldager

w

VINTERSFOR]
l$ænrnergade 9. 6800 Varde
TU.75æ, 1414. Fax 7 52251 1 6
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Horne ldrætsforening afholder

Horne Mesterskab
i badminton søndag den 25. februar 2007 i Horne hallen

Et stævne for alle der kan li'at spille badminton og man

behøver ikke være medlem for at stille op tilen hyggelig dag i hallen.

Tilmeldingssedler vil blive hængt op i hallen i forbindelse med
julebadminton og der er også mulighed for tilmelding senest 1. februar 2007

til en af undertegnede

Vel mødt i hallen søndag den 25; februar 2007

HIF/ badminton
Lene Kristensen 75 24 65 95

Ulla Lindvig 75 26 01 10

Sponsor for Home Mesterskab 2007:

HORNE IDRÆTSPARK INFORMERER
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK

Home ldrætspark havde til den 8. januar indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

med følgende punkt på dagsordenen:

Salg af jord til bredbåndsstation ved Gunderupvej.

lfølge ldrætsparkens vedbgter kræves det, at generalforsamlingen godkender salg af

jord. Salget af jorden blev enstemmigt vedtaget.-Salget 
drejer sig om et stykke jord til opførelsen af en station til det kommende bredbånd

i Home, stønelsen er ca. 8 m2 og ligger i hegnet ved ldrætsparkens ydenste vesflige

hjøme imod Gunderupvej. HIP

EINHAMGIEIEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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HORNE 4H
PROGRAM 2(l()7 @

3. februar GENERALFORSAMLING på Dejgårdvej kl. 19

9. marts KLUBAFTEN iEsbjerg skøjtehalKl. 19.30 (tilmelding)

10. april SYHOLD starter på skolen

11, april SPIRER og TRÆHOLD starter

13. april En aften kun forVOKSNE,..invitation følger,

17. april MADHOLD starter på skolen.

27.april 1. besøg (aftenbesøg)

11. maj DøGNFLUEN, i år i Horne 4H

16. juni UDFLUGT for hele familien, mødes ved BMX banen i Varde kl. 13

(tilmelding)

22.juni 2. besøg.
24. august 3, besøg.

8. september 4H SKUE iVARDE kl. I
12. oktober ARSMØDE ihallen kl. 19

2. november AKTIV NAT ihallen kl,20 (tilmelding)

7. december JULEFROKOST kl. 19 (tilmelding)

L/ES MEGET MERE I HORNE 4H's PROGRAM FOR 2007

Fra 2006 rit

Dato Emne/Aktivitet Hver mandao kl. 14.00 - 17.00

29.01.07

05.02.07

12.02.07

19.02.07

29.02.07
05.03.07

12.03.07

19,03.07

Eigil Hvid Olesen, Kvong om Kaj Munk

Lone Hansen m, fl., Sig med harmonika og sang
Generalforsamling

lnger Schmidt, Nr. Nebel

Firkløveret fa Hemmet
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe

Anne Lise Søndergård, Skjern

Afslutnino

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER

2007

PRÆMIEWHIST I HORNE HALLEN
-æ

Februar:

Marts:

April:

5. og 19.

5, og 19,

2., 16. og 30.
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Kalenderen siger januar og vinter, men meteorologeme og vejret noget andet.

For Horne skoles 5. klasse plejer det at være en måned med masser af forberedelse til

den kommende skolefest. Men det er også - ligesom vejret - blevet anderledes.

Skolefesten i februar har vi valgt at flytte til fredag d. 25. maj som afslutning på forårets

emneuger. Hvad indholdet af festen angår - ja, så spilles der ikke længere skuespil,

men der bliver arrangeret fællesspisning med mad fra Home Kro. I løbet af aftenen vil

der være nogle aktiviteter, ikke i klasserne, men fælles. Dog skal siges, at der stadig

kommer diskotek. I vil selvfølgelig få meget mere information. Vi håber fremadrettet, at

skolefesten vil byde på mange forskellige indslag.

Før jul indførte vi madordnin-gen, og dei nar bare været en kæmpesucces. Der er mulig-

hed for at bestille for en måned af gangen (hver onsdag og fredag), og rigtig mange

elever og lærere bestiller Kirstens superlækre og billige mad. Og med så stor en tilslut

ning må vi nok konstatere at ordningen er kommet for at blive.

I skolebestyrelsen arbejder vi videre med vores ide om at gøre skolevejen mere sikker.

Det er stadig specielt om morgenen, det er galt, og nogle ideer er kommet på bordet, så

nu må vi se, om de også kan realiseres. Har nogen ideer til emnet, er vi meget interes-

seret i at høre om det.

På det sidste skolebestyrelsesmøde var punktet - fritagelse for undervisning - med.

Fra skolens side vil man stadig give fri til ferier, familiebegivenheder, læge, tandlæge-

besøg o. lign., hvorimod frisør, shoppingture o. lign fremover ikke kan accepteres som

fritagelse.

foåldre kan ikke forvente, at skolen udarbejder en plan over, hvad klassen gennemgår

i friperioden, dog forventer vi, at man efterfølgende hjælper eleven med at indhente det

forsømte,

Mobning er et emne vi vil arbejde en hel del med i løbet af foråret, og resultatet skulle

geme ende med en overordnet mobbepolitik for Home skole.

På skolebestyrelsens vegne/Ulla Lindvig

CAFETERIA

Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/tisbeth StQ. Øgodvei 33. Home. 6800Vorde
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FODBOLDOPSTART SENIOR HIF . SÆSON 2OO7 s
starter

udendørssæsonen for henesenior i Home.

Træningen startes lørdag den 3. februar kl. 13oo på Horne Stadion, med en let gang
træning og en efterfølgende suppe i cafeteriet. Her vil den nye træner lvan Schou fra
Oksbøl snakke om den kommende sæson. Serie 4 holdet er kommet i en nordlig kreds,
hvor der dog stadig er mulighed for nogle gode lokale kampe. serie 5 skal forsøge at
finde de gode takter frem fra sidste sæson, hvor de fik en god placering i foråret. Det
skal nok blive spændende at følge begge hold i den nye sæson.

Træningstiden er fremover tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30

Serie 4 Pulie 26
Faster/Hanning Nr.Nebel/Bork
Grindsted GIF Sdr.Omme lF
Henne B Skjem GF
Home lF Tarm lF
Karstoft lF Øgod lF
Lem B Aadum lU

Serie 5 Pulie 42
Ansager lF Outrup B

Centrum lF Sdr.OmmelF 1

Grindsted lF Sig/Thostrup lF

Horne lF Tistrup B

Lunde B Varde lF 1

Nr.Nebel/Bo* Ølgod lF

-så 
mø! op fra starten og støt fodbolden i Home - lige netop DU er jo også en vigtig brik,

for at få det hele til at hænge sammen.
vEL MØDT DEN 3' FEBRUAR' 

HrF Fodbordudvarget

SPORTSUGE I HORNE 2()O7 - UGE 23

Vi er allerede godt i gang med at planlægge årets sportsuge, og vi kan allerede nu
lidt af sløret for, hvad der skal ske...

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN I UGE 23
Søndag den 3. juni til søndag den 10. juni 2007

Søndag starter vi med gadefodbold, så begynd allerede nu at samle hold til denne dagl!
I år har vi valgt at prøve noget helt nyt om mandagen. Da det jo er en sportsuge, synes
vi, at der skal være en dag udelukkende med sport...
Derfor vil hele stadion sprudle af bøm, unge og gamle, der
udfordrer hinanden i alt fra tennis, kroket, fodbold, alterna-
tive idrætter og til Crosser-løbl!

w
løfte
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onsdag griller Niels et par grise, så vi igen kan få en hyggelig aften med hele familien
Torsdag skal også være en hyggeaften.. Vi har valgt at kalde torsdag for en "pub aften".
Vi har igen i år prøvet at skaffe lidt forskellige specialø|, og der vil denne aften være
mulighed for at udfordre naboen i DART..
Fredag bliver en aften med underholdning også af musikalsk karakter, både for unge og
de lidt ældre...
Og lørdag er der selvfølgelig fællesspisning... @

Hvis i har ideer, gerne vil hjælpe til, eller bare har noget på hjerte er I altid velkomne til at
kontakte udvalget:

Anne Marie og Frank Hansen tlf. 7526 0235
Lotte og Søren Dahl ttf .21257718
Jeanett Ezermann t1f.21928175
Anne Mette Jensen tlf. 2299 1360
Niels Jensen og Lise Mogensen tlf. 6126 0478
Mette Thøstesen tlf. 2830 6100

Med venlig hilsen SPORTSUGE UDVALGET

LUNDAGERVEJENS VINDUESPU DSER

Frank Hangen, Lundagervej 44, Home har shrtet et fiitidsfirma, hvor han tilbyder puds-
ning af vinduø samt rensning af tagrender.
Frank er ansat ved militærct, hvor han sidder i hovedvagten i Bonisleien. I fitiden vil
han geme ud iden friske luft.
Ønskes fiælp i en travl hverdag, så ring til Fnank og få et uforpligtende tilbud på puds-
ning af vindueme, evt. hver 14. dag, 1 gang om måneden ellerefier behov.

vi byder Frank Hansen velkommen som ny annoncør i Homeposten {se annoncen).
Red.

tundagirvei 44 . C&ne ;Gfu-Vad J
T,l.75 26 02 35 o Mob.: 23 34 98 2t

o!lc
ear
d6
CDo
o0e
c
EDo
U'o-

Tistrup gPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttt.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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HTH FIK TRE KOMMUNEMESTRE Æww
Næsten halvdelen af mesterskabeme blev i HomeÆistrup, da HTH var vært ved årets

kommunemesterskaber i håndbold for bøm. Der var syv mesterskaber at spille om. HTH

tog sig af de tre, mens Ansager snuppede de fire sidste. HTHs hold, der i det næste år
kan kalde sig kommunemestre, er minimini, minidrenge og småpiger.

Det blev også til en anden- og en sjetteplads til HTH i minimini-rækken, mens både piger

og drenge blev nummer to. I rækken for småpiger blev det andet hold fra HTH nummer

fire, mens smådrenge blev nummer to og minipiger nummer 3.

I alt var der 26 hold med til mesterskabeme, og alle deltagere fik enten medaljer, sokker

eller t-shirts, takket være et sponsorat fra Den Jyslce Sparekasse.
Måske var det de sidste mesterckaber i sin nuværende form. Med kommunesammen-

lægningen er det nødvendigt at overveje fremtiden. Skal mesterskaberne omfatte hele

Varde Kommune, eller skal de måske fortsat være for gammel Ølgod Kommune. Det

skal drøftes, når årets mesterskaber skal evalueres.

HTH minimini

HTH minidrenge
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HTH småpiger

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

Bankoklubben

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS 13



øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2OO7

Tirsdag den 23. januar kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus - Lars Bom fra Tistrup fortæller
for os "Husker du. Kosovo - lrak".
Lans Bom har flere gange været udsendt som feltpræst i Kosovo, og i sommeren 2006 i

lrak. Det vil være friske nyheder.

Tirsdag den 20. februar - Højskoledag på Brandbjerg Højskole

Med rundvisning, fortælling og sang.

Tirsdag den 20. marts kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus - Generalforsamling

Derefter vil Kasper Overgård fra Home vise lysbilleder og fortælle fra turen med Ver-

densholdet.
Tirsdag den 10. april. Busturtil Danish Crown slagterived Horsens.

Afgang fra Tistrup Torv. Kaffe med smønebrød kl. 12.30 og rundvisning 13.00 - 15.30.

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.

Torsdag den 7. juni - torsdag den 14. juni: 8-dages tur til Alsace i Frankrig

Tirsdag den 7. august - eftermiddagstur til Lønborggård Kursus. og Feriecenter

med rundvisning og kaffe, samt Skjernådal
Vi kører i egne biler. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag/onsdag den 4. - 5. september: 2.dages tur til Lille Vildmose, Rold Skov

m.m.
Tirsdag den 23. oktober kl. 18,00 fejrer foreningen 10 års jubilæum på Home Kro

Der bliver spisning, underholdning og dans.

Tirsdag den 13. november kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus - foredrag v/borgmester

Gylling Håhr, Varde Kommune
Tirsdag den 4. december- juleafslutning iGrindsted
Bowling, julefrokost og pakkespil.

Landsforeningen fejrer 10 års jubilæum den 26.-27, marts i Fuglsøcentret på Mols. Alle

interesserede medlemmer kan deltage. Tilmelding senest den 13. februar til bestyrelsen.

lngrid Jacobsen - tlf, 7529 9162, Aage Schluter - tlf. 7529 9236,

Erik Andersen -nf .7524 6855, Aage Jensen - tlf. 7526 0320

Søren Sørensen - tlf. 7524 4213

Ilo*rte ICro

PåHorne Kro - er maden øItid go

G ode s e Is kab s/mø de lokalcr.

Hyggelig krostue og krohave.

W lcverer også mad ud of huset

Vi ses hilsen Kirstery & Kurt
TtE 75260019
E-mail: kirstenhansen@surf mail.dk

14 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



TIL DIG, DER HAR HUND!

Dette er et lille opråb, om at holde vores dejlige by

fri for hundelorte og løse hunde på strejfe tur !

Det er efterhånden blevet et stort problem.

Der ligger hundelorte mange steder. (store som små)

På stieme i de grønne områder - fortove osv. osv.

Det kan da ikke være så svært at samle sin hunds eF

terladenskaber op!

Husk pose med!

1. Tag en pose på hånden

2. Samlhøm høm'en op
3. Vend vrangen på posen ud, bind en knude.

VUPTI er den klar til at komme i skraldespanden, når man kommer hjem.

Det lyder ikke så svæ( vel ?

Løse hunde på strelfe tur er efterhånden også noget man møder tit!

Det er ikke særligt rart at se på, at nogle bøm ( voksne også ) bliver bange og helt pani-

ske over, at der kommer en løs hund.

Tænk over - at nogle mennesker faktisk har fobi overfor hunde, som vi andre måske har

for slanger eller edderkopper!
Den ene af mine hunde blev for 5 år siden, skambidt af en løs hund, da vi var ude at gå

tur! Derforhar jeg nu en hund idag, som absolut IKKE - kan lide hunde, som han ikke

kenderl Det er derfor heller ikke særligt sjovt at gå tur med 2 hunde og barnevogn, når

man møder en omstrejfende hund.

Han vil nemlig gøre alt for at forsvare sig (også selvom det er en fredelig hund, der kom-

mer strejfende)

Jeg har erfaret, at jeg ikke er den eneste i byen, som synes, det er træls!

Så hundeejere stram jer nu lidt an ikke!
Helle, Engkanten 14, Home

Hundeeier:

Vis hensynt

(*.
ficnpreblemctl

Snnnl,rK
Huad kan ui gøre for di7

Storegade 25 . 5852 Tistrup . Tlf. 75 29 90 26 . sydbank.dk
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PORTRÆT AF EN INTERNATIONALT ORIENTERET VIRKSOM.

HED... OG LOKAL SAMARBEJDSPARTNER

PKI Supply A/S i Fredericia er en virksomhed, som opfylder en bred vifte af industri-

ens behov inden for klæbemidler. Højtkvalificerede medarbejdere med teknisk know-

how samt tæt samarbejde med kunden gør firmaet i stand til at løse/optimere de fleste

produktionsprocesser i industrien. Firmaet har tæt kontakt til nogle af verdens førende

producenter af industrilime, hvilket giver kundeme betydelige fordele med hensyn til

produktudvikling, udvalg og kvalitet. Herudover markedsfører PKI kundetilpassede pro-

dukter under navnet ProFect. Firmaet blev etableret i 1996 og ejes idag af to direktører

Karl Brynningsen og Gert Lynge Christensen ifællesskab,

PKI Supply F,/S har været meget bevidst i sit valg af placering på såvel det danske som

det skandinaviske marked - både geografisk og strategisk. Da virksomheden i 1995

valgte ny domicil midt i Danmark var det ud fra et ønske om at være centrum af et mar-

ked, der ikke alene dækker Danmark, men også en række nabolande. Virksomhedens

"lokalområde" bliver således hele tiden udviklet i takt med udvikling af nye og bedre

kommunikations- og fragtmetoder. Lande som Polen, Sverige og Baltikum er i dag bety-

delige eksport-markeder og flere forventes at komme til i den nærmeste fremtid. Den

støne aktivitet på eksportmarkedet har bevirket at PKI Supply I/S pt. ligger i forhandling

med et svensk firma om at indgå en Joint-venture aftale. Endvidere har virksomheden

pr. 1. januar 2007 også indgået en distributøraftale med Lokman Ltd., Harjumaa i Est-

land. I starten skal Lokman Ltd. servicere kunder i Estland, men på længere sigt skal

Lokman også servicere kunder i hele Baltikum, hvor de i dag allerede har afdelinger i

Letland og Litauen.

PKI Supply ÆS kan gennem sit nære samarbejde med udvalgte virksomheder i forskel-

lige brancher direkte formidle specielle behov videre til førende råvareproducenter. Det

styrker samarbejdet med den enkelte kunde, hvor man altid er helt på forkant med den

nyeste udvikling. Dette medfører, at PKI dagligt kontaktes af forskellige virksomheder fra

træindustrien, emballageindustrien og bogbinderiindustrien mv. for at få gode råd - og i

nogle tilfælde indgår PKI's tema som spaningspartner i kundens produktudviklings pro-

jekter. I dag betragtes virksomheden som en af de absolutte nøgleaktører på det danske

marked for industrilime - specielt inden for træindustrien.

Vi byder PKI Supply ÆS velkommen som ny annoncør i Horneposten (se annoncen).
Red.
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Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

o Punktllg leverlng

. Konkurrencedygtlge prlser

r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

trn1 PKI Suryly AIS Tff: 76 240 24o
Vætetudbvej 29 Fa.\: 75 941 O39
7000 F,e&tcia ww.pki.dk. pki@pki.dk

Transport i vest - så er vi bedst!

AIt i transporl udføres medi
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og GrisetransPort

o Containere - store som små

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

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning

sv:Å,ff;'ii3i"i,,/,
ffi':ii';iå';3?]"
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LOKALE UDVIKLINGSRAD I NY VARDE KOMMUNE

Varde Kommune ønsker, at der etableres ca. 10 lokale udviklingsråd geografisk jævnt
fordelt.

Selvom rådenes opgaver/funktion ikke endeligt er politisk bestemt vil det nok blive om-
trent som beskrevet i forslaget. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at det
ikke er meningen at rådene skal fungere som overordnet over foreninger, institutioner,
organisationer m.m.

Alle foreninger var inviteret til formøde den 23. august, og der deltog ca. 10 fra Horne.
På mødet opfordrede Tistrup Horne til at indgå i lokal udviklingsråd med Tistrup/Hodde.
Alle fra Horne syntes, det var en god ide, og siden er ideen godkendt politisk og
Sig/Thorstrup har også bedt om at komme med, hvilket geografisk passer fint.

Oplægget er som følger:
Der etableres et lokalt udviklingsråd dækkende TistrupiHodde, Sig/Thorstrup og Horne.
Man forventer, at rådet består af ca. 20 personer fordelt således:

5-7 fra Tistrup
1-3 fra Hodde
3-5 fra Horne
3-5 fra SigÆhorstrup

Vi håber, vi kan fordele Homes poster med så bred dækning som muligt, eventuelt
som:

repræsenterende sporUidræVidrætspark

repræsenterende skoleiSFO
repræsenterende erhverv
repræsenterende Horne Sogneforening
repræsenterende ???

Horne Sogneforening 2007

BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET OM ETABLERING AF UDVIK.
LINGSRAD I VARDE KOMMUNE
Sammendrag af forslag fra Sammenlægningsudvalget for Ny Varde Kommune

En af de store opgaver bliver at skabe udvikling i alle dele af den ny kommune, så den
kan få en stærk sammenhængskraft og blive attraktiv at bo i.

Krumtappen i denne udvikling er velfungerende nærmiljøer, der bygger på et stærkt
frivilligt folkeligt engagement og som kan skabe lokaludvikling og samtidig bidrage til at
udvikle kommunen som helhed.
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Foreningsliv, erhvervsliv og de kommunale institutioner skal inspireres til at samarbejde
om at udvikle nye tiltag, der kan profilere kommunen, udvikle de folkelige fællesskaber
og skabe en fælles identitet som Ny Varde-borgere.
Geografisk er den nye Varde Kommune landets femtestørste, og der bliver langt fra den
ene del af kommunen til den anden. Der er derfor behov for en ny organisation til at
forestå det fremtidige samarbejde mellem lokalsamfundene indbyrdes og mellern lokal-
samfund og kommunalpolitikere.

Sammenlægningsudvalget anbefaler, at der oprettes 10 udviklingsråd, der geografisk
kommer til at dække hvert sit overbygnings-skoledistrikt (der vil være mulighed for geo-
grafiske justeringer), hvilket betyder, at flere sogne er repræsenteret i åt råd, og at råde-
ne tilsamrnen dækker hele kommunen.
Den overordnede målsætning er, at udviklingsrådene skal:

- være dialogforum, hvor politikere og borgere mødes. Kompetencen ligger i at
blive hørt og få mulighed for at påvirke politikeme, så der skabes bedre mulig-
hed for at lokalsamfundene kan påvirke de politiske prioriteringer og beslutnin-
ger til gavn for nærdemokratiet

- arbejde for at fremme samarbejde og udvikling overalt i kommunen
- være talerør for både foreninger, erhvervsliv og institutioner i lokalområdet
- indsamle borgemes gode ideer til, hvordan lokalsamfundene og kommunen

som helhed kan udvikles og skal i samarbejde med de øvrige udviklingsråd og
kommunen forsøge at føre nogle af disse ideer ud i livet.

lnden for den overordnede målsætning vælger det enkelte udviklingsråd selv, hvilke
opgaver det vil arbejde med, så der bliver mulighed for at tilpasse rådenes arbejde til de
lokale behov.

De nuværende lokalråd, borgerforeninger m.v. har andre opgaver/anden geografisk
dækning, men kan indgå i udviklingsrådene.
Det foreslås, at hvert udviklingsråd organiseres som en selvstændig forening med egne
vedtægter. Medlemskredsen bestemmes lokalt, men det anbefales, at private virksom-
heder og kommunale institutioner bliver en del af medlemskredsen for at sikre det nød-
vendig samarbejde.
Hvert udviklingsråd vælger en repræsentant, der indgår i et fælles udviklingsråd, der
både skal sikre erfaringsudveksling og nødvendig helhedssyn på kommunens udvikling.

Den daglige kontakt til kommunen sker via den nye lokalsamfundskonsulent, Hanne
Jespensen, Kultur- og Fritidsafdelingen.
Næste skridt i udviklingsfasen er afholdelse af møder i overbygningsdistrikter-
ne/lokalrådene. Lokalsamfundskonsulenten og andre repræsentanter for arbejdsgruppen
kan indbydes til de første afklarende møder samt stiftende generalforsamling.
Hvert råd får et økonomisk tilskud til møder og administration.

Se også indlæg fra Sogneforeningen.
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tr. x1.,5:,t?RSAMLTNG 
r HoRNE GYMNASilKFoRENI*G ."",*F"s

Formand Lene Jensens beretning - november 2005 til november 2006

Endnu et år er gået og det er tid til at se tilbage og tid at se fremad.

I sæson 2005/06 havde vi som de senere år ca. 200 aktive gymnaster. Vi havde næsten
gang i de samme hold som året forinden. Dog blev teenagepigeme ikke nok og det

blandede springhold måtte vi udvide med en årgang, således at 8. kl. også kunne være

aktive, så de opfflder kravet til at gå på områdets juniortræningshold.

Forårsopvisningen både i området og vores egen lokale er for de fleste årets højde-
punkt. Selv de gymnaster, der ikke mere laver opvisning nyder den aften, hvor de så ser

børnebøm, nabobørn m.fl. fylde gulvet og vise hvad de har lært i løbet af sæsonen.

lgen i år havde vi valgt juniortræningsholdet, som gæstehold, da vi havde lkke mindre

end 9 med fra Horne sogn. Det er som altid dejligt at have Et stort hold med unge gym-

naster med til denne aften,
Allerede tiljul havde vi bekendtgjort for vore ledere, at de skulle afsætte en lørdag aften i

april, hvor vi skulle nyde deres gave, som de hvert år får i forbindelse med opvisningen.

Vi skulle hele flokken til Kolding for at se Verdensholdets opvisning. Forinden spiste vi

på Jensens Bøfhus. Derefter havde vi en fantastisk aften, hvor vi nød gymnastik, dans,

drama af højeste karat.

Oplevelsen blev ikke mindre al at vi kendte Kasper Overgaard og et par af de andre
gymnaster. Det er en fornøjelse at arrangere sådan en aften, hvor langt de fleste kan

komme med.

lndeværende sæson byder på stort set det samme antal aktive.

Vi har delt det store springhold i to, således at klasseinddelingen er 3.-5. kl. og 6. - 9. kl.

og det er rigtig godt. Da vi kunne se, at vi ikke kunne få gang i teenagepigerne valgte vi

at koble 6. kl. pigeme på holdet fra 3. - 6. kl., da der er rigtig mange gymnastikpiger i 6.

kl.

Sæsonstarten har været noget anderledes i år, da vi siden efterårsferien og frem til

mandag den 28. november ikke har kunnet være i gymnastiksalen, da den bliver renove-

ret. Nydt puds på alle vægge og nyt gulv og selvfølgelig en gang maling. Vi glæder os

meget til at vende tilbage, da vi har måtte klare os på forskellig vis. Nogle hold har klaret

sig i hallens mødelokale og Lopperne har nydt godt af omgivelserne hos Jette og Mari-

nus og vore to springhold har to lørdage været i det nye springcenter i Outrup.

Vi har netop indkøbt en ny minitrampolin og en softtopmåtte, som Horne Støtteforening

vil yde midler til dog fratrukket den procentdel vi får af kommunen til indkøb af nye red-

skaber. Tusitid tak til støtteforeningen.

Det er en fomøjelse at det hvert år, når det lykkes at få ledeme/hjælpeleder til at gå op til

de enkelte hold. De er alle utrolig gode til at tage i mod de kurcustilbud, som de får til-

budt.
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Den 22. pktober havde vi fomøjelsen af et anangement med Kasper Overgård i hallen,

hvor han viste billeder og fortalte om de 10 måneder han rejste med Verdensholdet. Det

var en fantastisk oplevelse, som desvæne blev oplevet af alt for få.

Sidste år nævnte jeg, at vi var spændte på hvad kommunesammenlægningen kommer

til at betyde økonomisk for os. I skrivende stund havde vi håbet på at kende resultatet,

men det gør vi desværre ikke.

Den seneste tid har også budt på lidt andre opgaver, som har betydning i fremtiden.
Home ldrætsforening har forhørt sig til, om der var andre foreninger i sognet, der var
interesseret i sammen med dem at anangere FED FREDAG (anangement i hallen fra 5.

kl. og opefter) Det syntes vi var helt naturligt for os at sige Ja" til, da det bl.a. er vore

medlemmer, der også deltager. Derudover har det også budt på møde omkring etable-
ring af et udviklingsråd isamarbejde med Tistrup.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år.

Desværre skaljeg takke af idenne omgang til Ninna Gejl Pedercen, som kom ind i be-

styrelsen for 8 år siden. Ninna du har ydet et flot stykke arbejde som kasserer gennem

alle år. Du nyder hvert år at pynte hallen op til opvisning og det har du heldigvis tilbudt,
at du vilfortsætte med.

Du forlader dog ikke det frivillige foreningsarbejde, så fortsat held og lykke med det.

Anita Richardy træder også ud af bestyrelsen, for også at lægge de frivillige kræfter
andet steds. Også tak til dig for de 4 år. Held og lykke fremover.
Til slut viljeg rette en kæmpe TAK til alle vore ledere/hjælpeledere, for de mange timer i

bruger i gymnastiksalen til glæde for vore gymnaster. TAK til alle gymnaster, der hvert år
trofast møder op.

Også tak til John Pedel på skolen, Thorkil i hallen, som har set mere til os end tidligere
og endelig til Else Marie og hjælperne i cafeteriet, hvor vi altid får en rigtig god betjening.

Husk at sætte X i kalenderen ved lørdag den 24. marts 2007, hvor vi har Gymna-
stikopvisning i Horne Hallen.

Nov. 2006/Lene Jensen
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand Lene Jensen
Næstformand Eva Vig Jessen
Kasserer Berit Gram
Sekretær
Medlem

Anne Grethe Forsom
Tina Christensen

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tlt.75 24 M 3g
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING
FORMANDSBERETNING 2006

Jeg kan nu se tilbage på 7 år som formand - ja tiden går.
7 år der hver især har været spændende at være en del af og samtidig også 7 vidt for-
skellige år.

lnd imellem kan man godt overveje om forenings- og bestyrelsesarbejde er det hele
værd - al den tid man bruger - eller om man bare skal lægge det hele fra sig og bruge
tiden på noget andet.

I overvejende grad er det absolut værd at bruge tid på, det er spændende, udfordrende
og så giver det en masse glæde, at være med til at drive en forening, som andre kan lide
at færdes i.

At træeme ikke altid vokser ind i himlen, fik vi at mærke her efter sommeren, hvor vi i

hovedbestyrelsen lige fik lov at være en del af det modsatte, Prøv at forestil jer, pludselig
at stå midt i et problem, et problem man ikke havde indflydelse på var opstået, et pro
blem der ikke lige umiddelbar kunne ses en udvej på, og mest af alt en stor skuffel-
se/frustntion bag det hele. Aldrig har jeg været så skuffet og bitter, men tiden læger jo
forhåbentlig ålle sår. Også denne gang blev der fundet et lys for enden af tunnellen, en
udvej lige før luften var ved at slippe op - tak til redningsfolkene - vores tid kan nu igen
bruges på det vi allerhelst vil - være der for alle jer aktive.
Tilbage til det positive som Home lF jo er i bund og grund, men jeg har valgt at tage

denne enkelte negative ting med, som desvæne har fyldt alt for meget i min verden -
blot for også lige at nævne, at medaljen også kan have en bagside, og den må vi også
tage med.

Vi har en velfungerende forening med mange forskellige aktiviteter som udsprungne
grene heraf. De mange grene giver til tider ekstra arbejde for os bag udvalgene, men når
så det er sagt, ja så synes jeg nu alligevel, at de enkelte udvalg klarer dagligdagen selv-
stændigt og rigtig flot.
Endnu engang - jamen så er der ikke noget som at se en flok glade bøm tumle rundt i

hallen eller på stadion - se en flok glade lidt ældre tumle sig rundt på kroketbanen eller i

billardlokalet - og ikke mindst se alle de glade trænere m.v. tumle sig rundt sammen
med dem, de træner- det er livsbekræftende og det hele værd.
Jeg synes også det er flot, at vi har et bredt udvalg af aktiviteter for stort set alle aldre.
Jeg ved fra flere sider, at der bliver lagt mærke til os, man misunder bs i Horne lF. Man-
ge vil geme leve op til os og gøre som os, men fundamentet til at gøre det, er enten ikke
til stede eller også tager det lang tid at få bygget op.
Jeg tænker specielt på de rammer vi kan dyrke vore aktiviteter i og under, de hjælpere vi
til stadighed heldigvis har og ikke mindst at vi hjælper hinanden - uafhængig af aktivite-
ter m.v.

Jeg tror dog, vi skal til at inddrage forældre endnu mere i foreningsarbejdet - i bestyrel-
se, som hjælpere m.v., idet vi skal have endnu flere til at hjælpe, hvis vi skal udvikle
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foreningen endnu mere. Med et stigende medlemstal, udbud af flere aktiviteter, ja så
bliver det endnu vigtigere at inddrage flere hjælpere - og hvem er mere nærligg'ende
end vore unge aktives forældre?
På generalfonamlingen sidste år fremhævede jeg klart 2 punkter, vi skulle have taget fat
om i 2006.

Målsætninger for alle udvalg. Alle udvalg har lavet målsætning for 2006 og fremad. Vi
begynder nu at tage fat om de enkerte udvalgs mål og se, hvaå der er sketl og hvad vi
sammen skal planlægge at skulle ske nu og fremover.
Udvalgene har naturligvis vidt forskellige målsætninger, og det bliver spændende at
være med til at realisere og udvikle udvalgene frem mod deres må|.
Dans var også et punkt vi skulle arbejde på i 2006. Jeg lovede faktisk på generalforsam-
lingen sidste år, at vi ville gøre forsøget med at starte dans op i Home lF. Desværre
meldteder sig kun 6 par i alt, og det var for lidt. Home lF har gjort forsøget, men dans er
taget af programmet igen.
Et yderligere tiltag, som vi i hovedbestyrelsen er i gang med, er en lille folder, som vi vil
tage rundt og aflevere til tilflyttere i Horne og opland. Folderen beskriver kort l-iome lF og
dennes aktiviteter.
Formålet med folderen er lige kort at byde nye velkomne og fortælle dem, at vi har en
idrætsforening, og hvad den kan tilbyde.
Senest har vi i Horne lF taget initiativ til at samle øvrige foreninger i Home til et lille mø-
de, hvor vi drøftede mulighed for samarbejde og arrangementer m.v.
Der var ikke en egentlig dagsorden, men formålet fra ldrætsforeningens side var al drøf-
te mulig samarbejde om tiltag, arrangementer m.v. som vi med foråel kunne gøre i fæl-
lesskab.
vi havde indbudt spejdeme, idrætsparken, 4H, sogneforeningen og gymnastikforenin-
gen.

Det blev en god aften, hvor der kom mange ting frem, og vi var også enige om, at hvis et
udvalg går med en ide til f.eks. et arrangement, kunne man spørge de andre, om de ville
være med til at arangere for på den måde at være flere om at løfte opgaven, men også
for at samarbejde mere på tværs af udvalgene i Horne til gavn for alle og ikke mindst nu,
hvor vi kommer ind i Ny Varde Kommune, hvor vi måske kommer til at føle os lidt små i

det store spil.

ud over udvalg for fodbold, håndbold, badminton, tennis, kroket, billard og teater, som
der foreligger skriftlige beretninger fra, har vi også udvalg som Fed Fredag, ldræt om
dagen, sportsugeudvalg, sponsorudvalg og præmiespiludvalg.
Fed Fredag har afholdt '1 arrangement i 2006 og arbejder p.t. på et anangement i febru-
ar 2007 . Anangementet i 2006 blev besøgt af ca. 1 85 glade unge mennesker, der havde
en herlig aften i hallen. Udvalget bag fed fredag havde sammensat en god aften for de
unge mennesker, som så ud til at hygge sig. Arangementet var godt, men der kunne
godt være flere besøgende.
ldræt om dagen løber af stablen hver onsdag formiddag i efterår og vintermånedeme

Forlsættes.......
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med diverse aktiviteter i hal og billardlokale samt kaffe og socialt samvær. Der deltager

omkring 20-25 hver gang,

Sportsugeudvalget består af en god blanding af personer, der sammen har påtaget sig

at få anangeret og afuiklet den årlige sportsuge.
Sportsugeudvalget har til formål at arrangere en afuekslende uge i ldrætsforeningens

regi, med diverse aktiviteter på stadion, i hallen og i det opstillede telt - herunder at sikre

en økonomisk gevinst til gavn for de aktive i Horne lF.

Sponsorudvalget er med ny besætning fra 2006. 3 friske yngre mænd har påtaget sig

arbejdet med at kontakte diverse sponsorer, lave aftale m.v. med dem, hjælpe til ved

OK{anken ved Brugsen 2 gange årligt og i det hele taget følge op og pusle om sponso-
rerne.

Præmiespiludvalget er også en væsentlig indtægtskilde i foreningen. I den netop igang-

satte nye præmiespilsæson er der solgt et rekordstort antal kort - i alt 590 stk. flot flot.

Udvalget har et fast månedligt møde, hvor de skal udtrække vindere. Præmiespil har
kørt siden 1977, så vier i gang med 30. runde - imponerende - Tage Vig Nielsen har i

øvrigt været med hele vejen siden starten.

Årets gang:
Vi har deltaget ijuleanangement og høstfest sammen med andre foreninger i Home. Vi

har afholdt en rigtig hyggelig og sjov bestyrelsesfest - hvor alle inkl. påhæng fik lov til at

opleve hinanden uden for bestyrelsesarbejdet. Kroketafdelingen stod for arrangementet.
Henriette Nielsen har afholdt en modeopvisning i Hallen i februar 2006 - et rigtigt godt

anangement hvor overskuddet ubeskåret gik til Home lF - tak for det.

Der har traditionen tro været afholdt sportsuge. En velbesøgt god sportsuge, men hvor

det økonomisk ikke var den bedste i nyere tid, men en rigtig god varieret uge, Den gode

varme sommer startede i øvrigt med sportsugen i Horne.

Vi har deltaget på torvedagen og få for uger siden blev der afholdt en forrygende god

levy i hallen.

Arets ungdomsspiller 2006 blev Mads Møller
Arets navn 2006 blev Jørgen Lund Pedersen

Særlig indsats 2006 gik til Eva Plauborg Pedersen
De enkelte udvalgsberetninger beskriver årets gang i udvalgene og vil ikke blive beskre-

vet yderligere - dog vil jeg kort nævnte, at vi igen igen igen fik landsmestre i kroket ved

Margit og Jens Henning Gydesen og Anni og Karsten Ladefoged i år i A2 rækken.

Fremtiden:
Hvad skal fremtiden bringe? Hvad skal vi foretage os? Ja jeg kunne stille mange

spørgsmåI, men vi skal ikke bare tage fat for at have noget at lave, nej det er mere vig-

tig, at vi holder ved det, vi synes er rigtig godt og justerer på det, vi synes kunne blive
bedre.

Vi skal inddrage endnu flere forældre i alt arbejde omkring foreningen.

Uden at rose os selv for meget tør jeg godt afsløre, at vi fortsat har en hamrende god
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forening i Horne lF - en velfungerende forening som vi kan være stolte af og en forening

vi selv alle sammen er en del af og også skal tage ansvar for.

Vi har en økonomisk velfungerende forening tør jeg god afsløre inden kassereren kom-

mer på banen, men vi skal også bruge vore midler rigtig og retfærdig,

Vi samarbejder med efterhånden en del foreninger rundt omkring, hvilket i sig selv giver

en større arbejdsbyrde til vores kasserer, men også her kan jeg godt nævne, at vi er
godt hjulpet, Anna styrer det økonomiske og holder godt styr på tallene i forhold til de

samarbejdende foreninger, som der jo skal laves opgørelser med hvert år.

P.t. samarbejder Horne lF med Team Nord, Tistrup Boldklub, THGU og Sig Boldklub -
med hvem, der alle hvert år skal opgøres mellemregninger.
Vi står over for en Kommunesammenlægning - vi ved endnu ikke - hvad det vil komme

til at betyde for vor forening. Vi ved ikke, hvilke tilskudsregler m.v., vi fremover skal ar-

bejde med, men forhåbentlig ved jeg mere på samme tid næste år.

Uanset hvad vi står over for, så skal vi under alle omstændigheder gøre det godt for
vore medlemmer, vi skal gøre det godt for vore trænere, vi skal gøre det godt for vore

støtter og sponsorer, vi skal gøre det rart at komme i Home lF - ja listen er uendelig, og
ja vi skal gøre det godt for alle hele tiden og det forsøger vi også på, men 100 % retfær-

dig kan vi ikke være over for alle hele tiden hele året.
Princippet om at yde for at nyde skal fortsat være vort varemærke, med den kommer vi

længst sammen.
Vi lægger 2006 bag os og ser frem mod et spændende 2007. Hvad vi skal lave, ja det

skal de nye udvalg, der vælges i aften være med til at bestemme.
For Horne ld rætsforening

Dora Harck

Kurt Burkarl Anna Vig Nielsen Niels Åge Kristensen

3X{il{*tr{i
2006 sluttede med hele 5 måneder som satte varmerekord, og det milde vejr er fortsat i

det nye år. Bladudvalget har netop udsendt regning til bladets annoncører, som gen-

nem deres annonce både betaler for trykning og udsendelse af bladet og derved støtter
foreningslivet og kulturen i Horne. Vi kan kun opfordre til at man kigger annonceme
igennem og også støtter annoncøreme.

Udgave stof senest bladet udkommer
284 lørdag den 24. februar 14. marts

285 lørdag den 31. marts 18. april

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526 0074

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1 , Home, 6800 Varde, llt.7526 0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838
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HORNE IDRÆTSFORENING - UDVALG OG BESTYRELSE 2O()7

Hovedbestyrelsen:
Formand Dora Harck

Næstformand Kurt Burkarl

Kasserer Anna Vig Nielsen

Sekretær Niels Age Kristensen

Fodboldudvalg:
Formand ,stævner, Henrik Jessen

Dommer 1'1 og 7 mands (ansvar)

Kampfordeler 11og 7 mands(ansvar)

Dommer kontakt, kontingenter Kurt Poulsen

Mailevej23

Bjenemosevej 35 (T) 75260472
Hindsigvej 29 7526 0469

Ølgodvq12l 7526 0408

Gunderupvej 64 75260 065

7526 0107

Ølgodvej 75 75260672
Hornelund 7 7526 0313

Ndr. Stavkærvej 84 7526 0120

Ndr. Stavskærvej 32 7526 0040

Gl. Præstevej 93 7526 0266

PR og ugeblad
Kursuskontakt

Materialer

Billiard:
Formand

Turnering, pensionister

Kroket:
Formand

Lars Juul Jensen

Flemming Jørgensen

Jørgen Lund Pedersen

Kjeld Petersen

Thorkil Lindvig

Hans Bertelsen

Karen Linding

Jes Jensen

Grethe Hansen

Jørn Pedersen

Kampkort, trøjer ungdom PeterJeppesen

Seniorudvalg: Kurt og Jørgen

Ungdomsudvalg: Flemming, Peter, Henrik og Lars

Kampfordeler og dommer 11 mands (praktisk) Arne Albertsen

Kampfordeler og dommer 7 mands (praktisk)

Håndholdudvalg:
Kontaktperson Bente Jacobsen

Brian Hansen

Lene Hvolbæk

Bjørn Enevoldsen

Badminton/tennis:
Formand Ulla Lindvig

Ionny Madsen

Hffiffil,',l3l';',i,,.

Fabriksvej 11 7526 0110

Adsbølvej 28, Strellev (Ø) 7525 0779
Skolegade 16, Ølgod 7524 6595
Marbækvej 5 2tv, Esbjerg 2299 1360

Arne Albertsen

Habrehøjvej 3

Gunderupvej 71

Mallevej4l
Mælkevejen 10

Ølgodvej16
Fabriksvej 11

Mælkevejen 8

Porsevej 6

Bjenemosevej 27
Engkanten 10

Bjerremosevej3

7526 0456

7526 0005
7526 0330

7526 0358

7526 0110
7526 0390

7526 0180

75200271
7526 0185

7526 0300
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ldræt om dagen:

Sportsugeudvalg:

Fed Fredag:

Sponsorudvalg:

Præmiespiludvalg:

Revisorer:

Christian Madsen
lngrid Kristensen

lngeborg Haahr
Else Marie Madsen

Thomas Linding

Niels Jensen

Lise Mogensen
Anne Mette Jensen
Anne Marie Hansen

Frank Hansen
Mette Thøstesen

Jeanette Ezermann
Lofte Andersen

Søren Dahl

Søren Jensen
Torben Ellegaard

Gert Jensen

Tage Vig Nielsen

Søren Jensen
Erik Thomsen

Birtha Schmidt

Ulla Arhus

Gunnar Ditlevsen

Bakken Strebøl

Porsevej 7

Gunderupvej 64
Klokkedojl5
Højvangen 7

Gunderupvej 65

Lundagervej 18

Lundagervej 18

Marbækvej 5 2tv, Esbjerg
Lundagervej 44
Lundagervej 44
Aspgårdvej 2
Transbølvej 7

Habrehøjvej 14

Habrehøjvej 14

Lisbeth og Jørgen Lund Ndr. Stavskærvej 32
Ulla og Thorkil Lindvig Fabriksvej 11

Bente og Lars Christensen Fruerlundvej 8

Bjerremosevej 35
Hindsigvej4
Ringkøbingvej 270

Ølgoduq121
Bjerremosevej 35 (T)

Gl. Landevej 77

Stausvej 7

Porsevej 8

Klokkedoj 2

Gunderupvej 22

7526 0306
7526 0065

7526 0138

75260412
7526 01 1 6

7526 0478
75260478
2299 1 360
7526 0235
75260235
2830 6100
21928175
2554 6390

2554 6390

75260040
7526 0110

7526 0170

7526 0472
7526 0202
7526 0024

7526 0408
7526 0472
7526 0340

75220367
7526 0294

7526 0299
7526 0184

SNERYDNING I HORNE

Så er det snerydnings tid igen, er du ikke i forvejen med i snerydningen kan du
dig ved

kasserer Kjeld Petersen telefon nr. 75260358

Home Sogneforening

-tr
-(A)

tilmelde
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KRÆ'BANKS HøJ

Der er nu opsat en mindesten samt en orienteringstavle ved Kræ' Banks Høj ved Bou-

num Skolevej, som daværende ejer af Bounumgaard, Chr. Jørgen Rasmussen har an-

lagt ved at bære jorden sammen i et lænedsklæde.
Den nuværende ejer af plantagen og jorden, Bent Sørcnsen har åbnet for adgang, så

kig ind til højen næste gang du kommer forbi.

Tak til søskendepanet Jensine og Kr. Thøstesens Fond som har bevilget pengene til

anlæggelsen. Endvidere tak til alle som har givet en hånd med.
Hele historien om Kræ' Bank kan læses på www.home-varde.dk under Bounum Skole.

Johannes Vadgaard Nielsen/Kurt Vig Nielsen

Marige nye Winther cykler på lager

Ønskes et andet fabrikat tilbydes Bugatti, Raleigh, Nishiki,

KOM OG SE - KOM OG PRøV

Så du får den cykel, der passer dig,

Home Cykelfonetning
v/Svend Aage Østerberg

Trf. 7526 0102 - 2043 77 1 1

Garagen Fåborg
vMlly Pilgaard

Ttf, 7519 5061 - 4089 5061
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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

DqslI
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00_1g.00
tirs og ons. g.00_17.30
lørdag og søndag 8.00_13.00

RNE, 6800 VARDE TLF . 7526OL44

o
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KIRKETIDER

Søndag
Søndag
Søndag

Søndag

Søndag
Søndag

04.02.2007
11.02.2007
18.02.2007

25.02.2007
04.03.2007
11.03.2007

kr.09.00
lngen
kl.09.00 Lan Bom Nielsen
kr. 10.30
kr. 09.00
kr. 10.30

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Flome Kirke
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdræj 12, Home

flf. 7526 4055
flf. 7526 0042
flf. 7526 0085
flf. 7526 0556

Maj
juni

juli

aug.

03.02.2007
08.02.2007
09.02.2007
18.02.2007
25.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
16.03.-
18.03.2007
24.03.2007
27.03.2007
28.03.2007

25.05.2007
uge 23
16.06.2007
uge27
Uge 31

AKTIVITETSKALENDER

FED LøRDAG
Home Menighedsråd. Hyggeeftermiddag i præstegården
Familie & Fritid. Øl-smagning
Spejdeme. Fastelavnsfest
Homemesterskab i badminton
Homeffistrup Gruppen. Gruppemøde/generalforsamling
HIF/INTERSPORT. Klubaften

Gymnastikopvisning for område Varde
Home Gymnastikfoæning. Lokalopvisning
HIF/INTERSPORT. Klubaften
Home Aftenskole. Afslutning
Skolefest
Sportsuge
4H. Udflugt for hele familien
Fodboldskole iHome
Vildbierg Cup

T.g TIILIN.DN. APg
(DVDN.DY ITA.If,DVDJ II
6too vÅ.n DD
l{OBII: 30 5O At 75
tr'AX: Z5 t6 ()6 Ot
l{ A II: IIYI'(D@D Y Gl,f D DT g. DLlt
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

IIIsu
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

Ttf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
Bit 40 28 33 93

ilF{fiiv/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Tlf. 7s260163 - bitflf. 21226801120330163

effi IIOBNE
JOHI{ BORG HANSEN
HORilE . 6800 VAflgE - TLF:75 26 CD 93

BRUUN T,P^HN,
foavFo,aDE t3
æ7O øLAOD . tLFr 75 24{8 æ

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

MA,ÆRFIRMA,ffi
t EoonHansen

www"malerstart"dk
GI. Præstevej 63.Sig'68OO Varde

Ttf. 75 26 43 92 . Bil 21 77 06 92

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Gazelle cykler på lager

For at få mere fri, fjemer.leg de faste

åbningstider så ring først, når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETNING
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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