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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Alle konfirmander der blev konfirmeret i Home Ki*e søndag den 6. maj 2007siger her-

med tak for opmærksomheden.

Bagerste række fra venstre: Morten Mortensen, John Andersen, Mads H. Elbæk,
Simon Harmsen, Hans Peter Christensen, Michael Albertsen.
Foneste række fra venstre: Charlotte S. Hansen, Rasmus Aa. Lindenberg, Anders
Aa. Lindenberg, Lasse Lindvig, Dilek Madsen, Nickolai Christensen

Midt i bladet (de blå sider),
Horne Idrætsforenings store sportsugeprogram
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SOMMERFITNESS'MOTION

Vi har været i gang med det nye tiltag i mere end en måned, og der er rigtig mange, som

har været med - også mange nye ansigter. Vi fortsætter følgende mandage:

4. juni, ,l1. juni og 18. iuni fn kl. 19 til 20.30 i Home Hallen

Mandag den 4, juni er vi ikke som tidligere omtalt en del af sportsugen, men aftenen er

stadig gratis.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lene Jensen, tlf. 40 25 49 77
Home Gymnastikforening

u,ffs
' d/år^st,t(s'

GYMNASTIKOPVISNINGER FORÅRET 2()(}8

Da påsken falder meget tidligt næste år, vil områdeopvisningen blive afviklet fra 14. -
16. marts (weekenden op til påske), og vi har derfor valgt at aftolde vores lokalopvisning

lørdag efter påske nemlig den 29. marts 2008.
Home Gymnastikforening

""K

,J-# HP blomster & grønt Bffi
Blomster, binderi, brugskunst, frugt og grønt.

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

Adr. Højvangen 44, Horne

Bestilling af buketter, dekorationer,
frugt - eller grøntkasse
Alle dage fra kl. 8-17

Bemærk ryrt nr. Tlf. 3514 5612 Mobil 2097 3728
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Nøgler kan købes for 50 kr. i cafeteriet og gælder som kontingent for hele soihmeren.
Der er kun adgang for spillere med nøgle.

På tennisbanen er opstillet en hyndeboks, hvori der ligger bolde og et par låneketsjere.

Hvis du geme vil vide mere om tennisspillets regler så mød op på banen i forbindelse

med sportsugens idrætsdag. Der vil være en gæsteinstruktør til stede.

Vel mødt til en god sæson på det røde grus

HIF/Badminton - tennisudvalget

tw
meget
geme

HJÆLP

Hvis du har en tennisketsjer liggende, som du ikke længere bruger - så er vi i HIF

interesseret i at lå fingrc i den. Vi opstiller nemlig en boks på tennisbanen, som vi
vil lægge nogle låneketsjere i.

Vi hører geme fra dig - på forhånd mange tak.
H|F/Badminton - tennisudvalget

Ulla Lindvig ilf. 7526 0110

Dqglt;
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00-19.00

tirs og ons. 8.00-17.30
lørdag og søndag 8.00-13.00

6800 VARDE TLF. 75260L44HORNE,
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SEHER SEHER SEHER

Så starter legestuen op igen

Er du mellem 2 og 6 år, og har du lyst til at møde nogen på din egen alder, som du kan

lege med, synge med, have det sjovt med, gå nogle ture med, få sjove oplevelser med,

så kom og vær med

Mandag 8.30 - 11.30

Onsdag 8.30 - 11.30

Fredag 8.30 - 11.30

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

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

Vi starter den 15. august 2007.

Man skal selv medbringe madpakke. Legestuen giver frugt og mælk.

Efrer at vi har spist madpakken, vil vi gå ned på bømehavens legeplads, gå en tur, tage

på sportspladsen eller hvad vi nu finder på ude i naturen.

HILSEN INGE-MARIE OG LISE

Tilmelding til Lise Jeppesen tlf. 75 26 02 66

HORNE 4H

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

(tilmelding)

22. iuni 2. besøg.

24. august 3. besøg.

@

øSTER HERREDS SENIORKLUB

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,

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 5



2. PINSEDAG

For alle interessercde.

Slut pinsen med en turtil Kræ' Banks Hyw ved Bounum Skolevej

2. pinsedag, mandag den 28. maj

Der er sodavand kl. 19.00 - 20.00
lngebory og Tour de Pedal cyklisteme kommer og holder afslutning på årets Tour de

Pedal.

SANKT HANS AFTEN

sankt Hans afien sørger sogneforeningen for at grillen er tændt i den nye bålhytte i

Vikingelunden fra kl. 19.00.

Du skalselv medbringe: mad, drikkevarer, seMce, heks, bålog båftab.

(Spejdeme ønsker ikke længere at holde Sankt Hans)
Sogneforeningen

Transport i vest - så er vi bedst!

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

o Containere - store som små

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

Tlf.
Fax

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

SV.AA. JENSENA/sj
5 . 6852 Bil

75 25 83 17
752591 17
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TORVEDAG 18. AUGUST

Standpladser skal bestilles inden 1. august hos Hanne Haaning på tlf.

Torvedagsnøgler kan købes fra den 1. august hos følgende fonetninger:

Dagli'Brugsen
Anders Jensen

Oskars Autoværksted
Home Kro

Horne Hallens Cafeteria
Horne Andelskasse

Præmier:
Dagli'Brugsen, Home - 2.500 kr.

Anders Jensen - 1.000 kr,

Oskars Autoværksted - 1.000 kr.

Home Kro - 1.000 kr.

Andelskassen - 500 kr.

OK Benzin - 500 kr.

Home kro - 500 kr.

PROGRAM FOR TORVEDAGEN

-F
7s26 04ils

W

-P
Kt.09.00
Kr. 09,00
Kr.09.00
Kt.09.30
Kr. 12.15

Fælles morgensang/morgenkaffe

Standene åbner- kom og gøren god handel ved standene

NYHED - Kom og prøv GLADIATOREN (Hvis du tør!)

Underholdning v/Gademusikanteme Lars Trio

Torvedag slutter

Husk at Torvedagsnøgler skal prøves i tidsrummet kl. 9-12 ved Towedagsinforma'

tionen.

SnnnnuK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25 . 5862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 26 . sydbank.dk
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HORNE IDRÆTSPARK INFORMERER

Bestyrelsen i HIP har nu konstitueret sig.

mensat således:
Formand: Kurt Burkarl
Næstformand: HolgerSchmidt
Kasserer: Eva Plauborg

Sekretær: Søren Kristensen

Uden større dramatik blev bestyrelsen sam-

Best. medlem: Knud Hansen, Michael Christensen og Søren Jensen

Den nye bestyrelse er allerede i fuld gang med arbejdet. Et arbejde der i det kommende

år indeholder mange både store og små opgaver.

Jeg har for egen regning valgt at kalde dette år for "Ar 1 i HIP's revolution". Det kan

måske godt lyde lidt underligt og voldsomt, men ikke desto mindre er det, som opgaver-
ne vi står overfor, afspejler. Hvad er det, vi vil med HIP i fremtiden? Køkkenet og cafete-
riet har for længst ovenskrcdet sidste salgsdato! Hallen har nået en alder, der skriger på

vedligehold i den tunge ende af den økonomiske skala! Forbruget af timer i hallen til det
idrætslige er stagnerende eller nedadgående.
Hvad kan eller skal vi gøre, for at HIP også i fremtiden kan leve op til de gode intentio-
ner, der var, da man byggede hallen?
Muligheder og ideer til hvordan man forbat kan holde liv i disse intentioner er der mange
af, men er det også noget, vi kan og vil gøre noget ved? Tiden (ikke alt for lang tid) vil

vise om mulighedeme, både de økonomiske og praktiske er tilstede, nok så vigtigt er
det, at vi i bestyrelsen til stadighed kan fomemme, at der bag HIP og dens fnemtid er en
massiv opbakning iblandt os alle sammen.
Vi vil i bestyrelsen fonsøge at finde nogle brugbae og ikke mindst holdbare løsninger på

de nævnte opgaver og spørgsmå|, og jeg ser frem til at skulle aflægge beretning foran et
stort fremmøde til genenalforsamlingen, en beætning der furhåbentlig kan få titlen: MIS-
SION COMPLETET!

Kurt B

CAFETERIA
@øJ''o"13'"ParkV Sth+'<ry

Mødelokaler op til ca. L00 pers.
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Stiftet 2O. april l9oa
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3. iuni- 10. juni
2007

Igen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke
mindst for hele byen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og
håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer som de fore.
gående år.
Der vil hele ugen være opstillet to hoppepuder, en for større og en for mindre
børn. Det er på EGET ANSVAR at benytte hoppepuderne. Vi har lånt et bord-
fodboldspil af Horne SFO, som også vil være opstillet i teltet hele ugen.
Grillen vil være tændt søndag. Pølsevognen er derimod åben hele ugen.
Den oppustelige fodboldbane vil være opstillet til og med onsdag aften.
Vi har igen i fu filet sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvarmet hele
ugen.

Sportsugeudv alget 2007
Mette Thøstesen, Heidi Ellegård

Rasmus G,
Anne Mette Jensen, Carsten Bøttcher

Lise Mogensen, Niels Jensen
Søren Dahl, Lotte Andersen

Anne Marie og Frank Hanson

EIr'G'T SP(OR.?TEtrT I .E(OER TE



SøNDAG DEN 3. JTJNI
Kl. 9.30 Cafeteriet serverer morgenkaffe
Kl. 9.30 Boderne åbner
Kl. 10.15 Fælles opvarmning
Kl. 10.30 Gadefodbold starter - Entre/Startgebyr I 0,- kr.
Kl. 13.30 Skattejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale)
Kl. 13.30-14.30 Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se

omtale)
Kl. 14.00 Skomagertumering (se omtale)
Kl. 14.30 Rafletumering (se omtale)
Kl. 18.00 Boderne lukker

SKATTE.IAGT
På et hemmsligt kort er der indtegnet 5 skatte!! For at du kan vinde en af disse
skatte, skal du købe et flag og placere flaget, med dig navn på, der hvor du me-
ner skatten er. De 5 flag der er placeret nærmest skattene har wndet. Hvis flere
flag ligger lige tæt på, deles præmien.
Den som har'obegravet" skattene på korte( må selvfølgelig ikke deltage.
Der kan købes flag i baren fra kl. 9.30 - pris l0 kr. pr. flag

1. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie
5. præmie

l.præmie
2.præmie
3. præmie
4. præmie

500 kr.
300 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.

I fl. Whisky + pokal
3 fl. vin
2 fl. vin
I fl. vin

SKOMAGERTT]RNERING
Igen i år skal der findes en vinder af skomagerturneringen,
Billatd lokalet fra kl. 13.30.
Deltagergebyr 30 kr.
l. præmie 3 fl. vin
2. præmie Zfl.vn
3. præmie 1 fl. vin tfi

({)(

RAFLETT'RNERING

der er tilmelding i

Søndag kl. 14.30 starter årets rafleturnering. Vi rafler poker, og sidste års vinder
Palle Pallesen, vil gøre alt for at blive årets raflekonge i år igen!
Der er opvarmning/tilmelding fra kl. 13.30 - startgebyr: 30 kr.

10 g:fle'|f sP(oR?IIENr I E(o)ERllrEtr



MANDAG DNN 4. JUNI
Kl. 15.00 Idrætsdag for FIELE FAMILIEN.- kom og vær med (se om

tale)
Kl. 18.00 "Fællesspisning" - sponserede sandwich (se omtale)

KI. 18.00 Fodbold, UI2 piger, Horneffistup-Yarde
Kl. 18.00-19.00 Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se

omtale)
Kl. 19.00 Boksning Hovedsponsor: JENSEN BYG
Kl. 19.00 Kroket, Horne 4 - Billum II. 3
Kl. 19.00 Fodbold, veteran, Horne - Outrup
Kt. 19.15 Fodbold, Damer, Horne - JBS
Kl. 20.30 Lodtrækning mellem alle, der har sponseret 100 kr' eller

mere.
KI.20.45 Uddeling af tiPsPræmier

KI.22.00 Boderne lukker

IDR.flTSDAG FOR IIELE tr'AMILIEN
Fra kl. 15.00 vil hele stadionet være ffldt med aktiviteter for alle. Der kan køres

på 4-hjulede crossere, og der vil være opstillet en forhindringsbane. Du kan

uOforare dine kammerater i tennis, guldleg, kroket og meget andet. Der dy-

stesileges på alles vilkar, så tag din bror, søster, dine forældre og bedsteforældre

med. Omlaing kl. 18.00 vil der være sandwich til alle deltagere. Sandwichene

er sponserede og derfor gratis.

BOKSNING, SPONSER DE ENKELTE BOKSERE OG SPIL PÅ
AFTENENS YINDERE
Vi har i år arrangeret et brag af en bokseaften!! 8 lokale "boksere" skal

dyste i kategorierne DAME-VÆGT og FIERRE-VÆGT. O
Bokserne bliver udstyret med et par overdimensionerede boksehandsker,

og så er det ellers bare et spørgsmål om at slå hårdere og mere præcis end

sin modstander.
De 8 deltagere er:
Sarure Knudsen
Anni Thomsen
Eva Guldager
Ninna Gejl Pedersen

Fortsætlcs .......

gtf'cryr sP(oRlnErr I E(oR.rrE! 11

Kurt Poulsen
Klaus Martin Jepsen
Martin Jensen
Stig Larsen



Deltagerne bokser udelukkende for æren (og måske et emblem der skal bæres
resten af ugen 9), og for Horne ldrætsforening. Vi vil nemlig gerne have jer
borgere til at støtte sportsugen og dermed ldrætsforeningen. Derfor kan i spon-
sere de enkelte boksere. Det foregår på samme måde som da vi arrangerede
cykelløb. Hvis I sponserer 100,- kr. eller mere er i med i lodtrækningen om
meget flotte præmier.
l præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie
5. præmie

Gavekort til Varde Handelsstandsforening værdi 1.500 kr.
Gavekort til Horne Dagli' Brugs, værdi 700 kr.
Gavekort til Intersport, værdi 500 kr.
Vinduespudsning fra Lundagers Vinduespudsning
I fl. Whisky

Aftenens hovedsponsor: JENSEN BYG

Vi vil derudover give tilskuerne endnu en mulighed for at vinde. Der kan spilles
på vinderne af boksoturneringen. Det koster 20 kr. pr. tips. Hvis du har tipset på
vinderen får du 75 Yo af det samlede tipsbeløb i gevinst. Hvis der er flere, der
har spillet på samme vinder, deles gevinsten.

. Udskiftning af vinduer & døre
. Gulvafslibning

. Opsætning af køkkener

v/rørgen Jensen . Teglgårdvej 6 . 6800 Varde
Mobit 4036 0825. Fax 7526 1025 .wwwJensenbyg.dk . jbyg@adr.dk

ENSEN

IIo*tte l(ro

På Horne Kro - er matlen øltid go

G ode s els kcrh s/mø de lokalc r.

Hyggehg krostue og krohave.

W leverer også mød ud af huset

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
nE 7526601s
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk
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TIRSDAG DEN 5. JUNI
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. r9.00
Kl. 19.00

Kl. 19.30

KI.22.00

Børnedag (se omtale)
Boderne åbner
Karaoke (se omtale)
Kroket, Horne I * Outrup GUB 3, Horne 5 - Stenderup 3,

Horne 7 - Sig/Thorstrup 3, Horne 9 - Grindsted 6
Fodbo;ld, Serle 5 herrer, Horne - Ansager
Boderne lukker

BØRNEDAG
Spejderne kommer og bager pandekager og laver popcorn m.m. med børnene.
Vi har også arrangeret en skattejagt for bøtnene, hvor de kommer til at a$røve
deres viden inden for bl.a. sport og natur.
Der vil endvidere være mulighed for at køre på de 4-hjulede crossere.
Til denne dag har vi også lejet en oppustelig rutschebane, og hvis vejret er til
del kan det måske blive en vandrutschebane I

KARAOKE
Det er ikke SCENEN ER DIN - men alligevel kan scenen blive din. Denne
aften inviterer vi alle til at komme på scenen og synge lige præc,is deres ynd-
lingssang. I bliver bedømt på både sang udklædning og underholdning. Tilmel-
ding skal ske til Mette Thøstesen, tlf. 28 30 61 00.

VINTERSFONr
KRÆMMERGADE 9 .VARDE

TLF. 75 22 14 14

l^I ..:rsi
TØMFIER

Østpanken e4. E!E|4O C)ksbøl

EITTE T CTP(ORZEE.tr I TT(OERtrTEtr 13



ONSDAG DEN 6. J{JI\{I
Kl. 17.30 Boderne åbner
Kl. 18.00 Helstegt pategris, med salatbar og flutes. (se omtale)
Kl. 19.30 Horne Gospel Kor og Lydiah Langvad underholder (se omta

le)
K1.22.00 Boderne lukker

IIELSTEGT PATTEGRIS
Det er med stor glæde, at vi igen år kan invitere jer til helstegt pattegris onsdag
aften.
Menuen koster 60 kr. pr. per$on (for alle over 14 år)
Vi har i år valgt at servere forskellige spændende specialøl for jer. Og til denne

aften har Rækker Mølle Bryghus udvalgt en øl helt speciel til helstegt pattegris.

LYDIAH OG HORNE GOSPELKOR
Lydiah vil optræde med hendes faritastiske stemme, når vi har ået lidt godt at
spise. Vi vil ogsa høre et udvalg af sange fra Horne Gospelkor.
Se desuden www.Lyiah.dk

TORSDAG DEN 7. JUNI
Kl. 18.00 Boderne åbner
KL 18.00 Fodbold, UI4 drenge, Horne/Tistrup - Gaarde
Kl. 19.30 Pubaften (se omtale)
KI. 19.30 Banko i Horne Hallen
Kl.24.00 Boderne lukker

PTIBAFTEN
Det er ikke en rigtig Pubaften uden gode øl og masser af spil. Vi har derfor ar-
rangeret en dart turnering.
Tilmelding/opvarmning fra kl. 19.15 - deltagergebyr 30 kr.
l. prærnie Dartskive
2. præmie ølkort til S øl
3. præmie ølkørttil3 øl

Der kan selvfølgelig også spilles kort, rafles og dystes i bordfodbold mm. denne
aftgn' 

.- - r -1 -r-^L^ r^* L -r1Så kom og hjælp os med at skabe den helt rigtige pub stemning.

14 gTcD|r sProRTENr I E(o)RITE



FREDAG DEN 8. JTJNI
Kl. 17.30 Fodbold, U|4 drenge, Horne/Tistrup - Sædding/Guldager
Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 19.00 Steve Hart underholder for børn og barnlige sjæle (se omtale)
Kl. 19.00 Fodbold, Serie 4 herrer, Horne - Sdr. Omme
Kl. 19.00-23.00 Underholdning Steve Hart (se omtale)

Flere gange i løbet af aftenen vil der være Happy Hour i ba
ren

Kl. 23.30-01.30 Diskotek i teltet (Se omtale)

STEVE HART (KENDT FRA SCEIIEN ER DrN)
Fredag aften vil Steve Hart underholde alle, unge som gamle. Den første time
tryller og leger han med de mindste.
Resten af aftenen vil Steve Hart synge, optræde, lave lidt stand-up alt i alt bare
servere et kæmpegrin til os alle.
I pauserne vil der være Happy Hour i baren O
Se endvidere www.stevehart.net

DISKOTEK
Fra kl. 23.30 er der diskotek i teltet. Vi har valgt at opdele teltet, så der er plads
til alle.
Natteravnene vil være på stadion denne aften, så alle kommer sikkert hjem i
seng.

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

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

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket

{,
E
o
E)
G

.Go
CDo
ooco
oo
U'
o-

Lundagervej 44. Horne . 6800 Varde
Tlt.7526 O2 35. l\tlob.:2ta49821

glf.GtT sP(oRTlEnr I .F(OtrltrrE| 
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LøRDAG DEN 9. JT]NI
Kl. 10.00 Fodbold, U10 drenge, Horne/Tistrup - Otrsbøl

Næsbjerg - Yarde
Kl. 10.35 Horne/Tistrup - Næsbjerg

Varde - Otr.sbøl
KI. 10.30 Fodbold, []14 piger, Horne/Tistrup - GHN/ÅB/FVI
Kl. 19.00 Fællesspisning (se omtale)

FÆLLESSPISNING
Vi slutter årets fantastiske sportsuge af med fællesspisning i teltet. Souffle Band
spiller op til dans og andre løjer.
Bordbestilling skal ske på Home Kro, tlf. 75 26 00 19.
Medbring selv tallerkner og bestik

Menu fra kroen
Sild, karrysalat, æg og tomat.
Rugbrød og srnør
llønsesalat med ananas og flutes

Kyllinge- og peberspyd
BBQ ben
Mørbradgryde med bacon og champignon
Flødekartofler
Smørbagte nye kartofler med friske krydderier
Salatbar
m.m.

Chokoladeroulade, hjemmelavet is og frisk frugt

2 retler 100 kr.
3 refter 125 kr.

K]

SøNDAG D. 10. JT]NI
KL. 10.00 mg
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ET HÅNDBOLD-ÅR

MED FLERE HøJDEPUNKTER ER SLUT KÆW
Fra de mindste microer til de ældste spillere ijyllandsserien - fra de totalt uøvede til de
mest garvede. Alle har været med til at give publikum nogle gode, sjove og minderige
oplevelser på håndboldbanen. Sæsonen er slut, og det er tid at gøre status. Det blev et
håndboldår med fleæ højdepunkter. Pigepuslinge (10-12 år) iA-rækken voksede med
opgaven og kom i finalen i kredscuppen. Både dameynglinge og damejunior i Team
Nord kom også i finalen, og begge hold kom hjem med titler og pynt til pokalskabet.
Dameme ijyllandsserien sluttede fierdesidst og levede dermed op til målsætningen om
at overleve i rækken. Holdet havde nogle nedturc undervejs, men var i andrc kampe
flyvende, og det blev også til en plads i kvartfinalen i Jysk Cup. De er allerede gået i
gang med træningen til næste sæson under ledelse af Anders Rasmussen fta Esbjerg.
Og alt tyder på, at vi får endnu et damehold stablet på benene. De har hldtil kaldt sig
selv for'åreknudeholdef .

Det gik også op og ned for heneme i serie 3. De kunne spille som en pose nødder i en
kamp for i næste kamp at spille modstandeme ud af banen. En ting var sikkert det var
aldrig kedeligt at se dem på banen,
HTH havde i alt seks hold med i JHF-tumeringen, og det blev til ganske udmærkede
placeringer til dem alle. Drcnge puslinge blev nummer to i &rækken, og drengene blev
nummer tre i B-rækken. De to pigepuslingehold blev begge nummer tre i henholdsvis A-
og C-rækkbn. Endelig blev heneme i serie 3 nummer seks.
Team Nord deltog med fem hold - to damejurtbrhold i A, der sluttede nummer tre og
fire. For dameynglinge blev det til en 2. plads iA-rækken og en fønsteplads i B-rækken.
Endelig blev henejunior nummertre iA-rækken.
Vi havde seks bømehold med i DGls tumering, nemlig miniminiog minidrenge, småpi,
ger, smådænge, drenge og piger. De fik nogle gode kampe, rnen sluttede alle i den
nedre del af rækken.
Desuden har microeme og de mindste miniminier været til forskellige stævner. Home
Hallen var således lamme om et microstaevne, og det er bare sjovt at se, hvodan de
små spillere på fircotte år går op i både håndboldspillet og alt, hvad der sker udenfor
banen med liv og sjæ|.

Omkring 30 trænerc, holdledere og føl har gjort en kæmpe indsats for at udvikle spiller-
ne og sørge for, at de har det sjovt med er1 sund fiitidsintercsse. Vi har også tukket på
mange frivillige som dommere og tid@ere, men viljen og lysten til at gøæ en indsab er
heldigvis stadig til stede hos mange. Uden de mange fiivillige ville der ikke være hånd-
bold, og det ville da være for ærgerlig.
Vi takker for denne sæson og håber, at vi ses igen til efteråret langs bandeme br at
heppe på både de mindste og de ældste - på de helt uøvede og på det rneget garvede.

Bente Jakobsen
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HORNE HAVEKREDS

Onsdag den 6. juni
Aftenudflugt med afgang fra Home kirke kl. 19.30.

Aftentur til Ølgodvej 10 i Adum, hvor vi skal besøge Thyra og Jens Kirt.
Haven er en 8.000 mz landbo- og plantesamlerhave med bl.a. mange iris og hosta, Der

er ca. 100 fonskellige dagliljer, en ny gruppe med mange Trillium og en anden med sna-
belkallaer. Stor gruppe m. træpæoner og alm. pæoner. Siddepladser til medbragt kaf-
felmad, Planteformering
Entre - medbring selv aftenkaffen, der kan nydes i haven

Lørdag den 28. juli
Eftermiddagstur med afgang fra Home kirke kl. 13.00.

Eftermiddagstur til Laubjergs Rosenhave, Borkvej 18, No, Ringkøbing. Den landskabs-
agtige rosenhave er på 10.000 m2. Haven består af 9 afdelinger med mere end 4000
rcser fordelt på ca. 200 sorter.
Entre - medbring selv eftermiddagskaffen, der kan nydes i haven

Først i august
Aftenudflugrt - Tistrup Havekreds - Se annonce i Ølgod Ugeblad'

Søndag den 12. august
Udflug med Ølgod Havekreds, men alle er velkomne.
I år går turen til Silkeborg til Lindholdt Landbohave ved Britta og Leif Jensen, Anebjerg-

vej29, Linå.

En stor have på 15.000 m2. Haven er anlagt i 2001 og er udvidet hvert år siden. I haven

findes mange sjældne planter og træer, og der er lagt et stort arbejde i at få det hele til at

se flot ud. Vi kører fraØlgod Torv kl. 09.00 i egne biler. På vej derop nydes morgenkaf-

fen ved Hampen Sø. Den medbragte madpakke nydes et sted ved Silkeborg Søeme.

En tirsdag aften i august - Ølgod havekreds.
Aftenudflugt til Birthe og Erik Bundgård,
der bor lige før Tarm by, og vi er sikkert mange, der har lagt mærke til, at der sker en

masse spændende ting i deres have. Nu har du chancen for at se det hele.

Vi kører fra Ølgod Torv kl. 19.00. - Se annoncen i Ølgod Ugeblad,

ENEINNHEIEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 02ll, Fax: 75 26 03 96

$ffi
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Q
01.06.07
01.06.07
02.06.07
04.06.07
05.06.07
08.06.07
08.06.07
08.06.07
16.06.07
18.06.07

22.06.07

kt. 17.30

kt. 19.00

kt. 12.15

kr. 19.00

kr. 19.30

kr. 17.30

kt. 19.00
kt. 19.00

kr. 13.30

kt. 19.00

kl. 19,00

U-12 Drenge
U-16 Drenge
U-16 Drenge
Veteraner

Serie 5
U-14 Piger
U-14 Drenge

Serie 4
Serie 5
Veteraner
Serie 4

Home lF - Kvong lF
Home lF - Billund lF
Home lF - Grindsted lF
Home lF - Outrup lF
Home lF - Ansagei lF
Home lF - GHRI/AB/FVI
Home lF - Sædding lF
Home lF - Sdr. Omme lF
Home lF - Tistrup B

Home lF - Hejnsvig lF
Home lF - Tarm lF

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

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

Bankoklubben

også i fremtiden!
Partner Revision Vest as - Varde Partner Revir;on Ve5t åe

Kræmnrergade 7 . 6800 Vrrde er desuder) repræleoteret

Ttf.75:2 rt7 00' Fax ?5 22 46 13 vtd kontorer

lvww.partrlerrevirionvest.dk ' i Esbjerg og olgod

illir,
*S-rrrr'ffi"w#

Regirtrer{t revisioniåktieselskab. CVfi,nr. 19 39 53 75 . FRft . Medlem af

$},mx:{xa*.x" å{,*:qr $ så*:t:a \fuså al*;
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OBS

Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRØV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.home-varde.dk www.raleiqhbikes.dk
Vi ses
Horne Cykelfonetning Garagen Fåborg
Svend Aage Østerberg vfl/illy Pilgaard
Tif.75260102-20437711 Ttf.7519 5061 -4089 5061

SINDBERG TøMMERHANDEL øLGOD
Nøne A116 1 - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4F-33

mrcH'
PRIMO DANMARK AIS
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

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

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
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KIRKETIDER

Søndag 27.05.2007 kl. 10.30 Pinsedag
Mandag 28.05.2007 k|.09.00 2. pinsedag
Søndag 03.06.2007 kl. 10.30

Søndag 10.06,2007 k|.09.00
Søndag 17.06.2007 kl. 10.30
Søndag 24.06.2007 k|.09.00
Søndag 01.07.20A1 H. 19.30
Søndag 08.07.2007 lngen
Søndag 15.07.2007 k|.09.00
Søndag 22.07.2007 lngen
Søndag n.07.2007 kl. 10.30
Se Ugeavisen for kirketider i august måned

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Home Kirke
Kirkeværge Ruth Jensen

tf. 7526 4055
flf. 7526 0042
flf. 7526 0085

Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

r Punktllg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

o Kvallficeret teknlsk rådglvnlng

r Undervlsnlng I korrekt valg
og brug al klæbestoffer

. 40 års erfarlng

w

mrI PKltuWtyNS Trh 76210240

7W Ftffich www,pki.dk. pl:iøpki.d(
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AKTIVITETSKALENDER

juni 03.06.2007 Spejdemes loppemarked
06.06.2007 HomeHavekreds.Aftenudflugt
uge 23 Sportsuge
16.06.2007 4H. Udflugt for hele familien

juli 01.07.2007 Spejdemesloppemarked
uge27 Fodboldskole i Home
uge 28 Spejdeme. Sommerlejr
28.07.2007 Home Havekreds. Eftermiddagstur

aug. Uge 31 Vildbjery Cup
05.08.2007 Spejdemes loppemarked
Uge 32 Home 4H. Madskole
12.08.2007 Home Havekrcds. Udflugt
18.08.2007 Torvedag
19.08,2007 Søndagsshvne kroket - 3 og 5 kampe

sept. 02.09.2007 Spejdemes loppemarked
15.09.2007 Høstfest
16.09.2007 Kroket - finalestævne for hold
22.09.2007 Gymnastikkamvanenihallen
29.09.2007 Home Havekreds. Plantemarked iTambours Have

okt. 07.10.2007 Spejdemes loppemarked
nov. U.11.2007 Spejdemes loppema*ed

10.11.2007 HIF Revyen
dec, 02.12.2007 Spejdemes loppemarked

14.03.-
16.03.2008 ForårsopvisningiområdeVarde
29.03.2008 HomeGymnastikforening.Lokalopvisning

2008
marts

3X{ll{*irdi
Udgave stof senest bladet udkommer

287 lødag den 4. augusl 22. august

288 lørdag den 1. september 19. september

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 11, Horne, 6800 Varde, tlf .7526 0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75223838
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

LAMEOR9F[Nl
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øIGOD

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

Ttf.
Ttf.
Bit

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

II()RNE
JOHN BORG HANSEN
HORNE - 6800 vaRDE - ILF: 75 26 d) 93ew

tsRUUN røPtHNo
'oevEaAoE 

13
æ7O øLAOD . ILF:75 24 æ æStoregade 19 . 6862 Tistrup , Tlf. 75 29 90 92

MA,LtrRFIRMAffig

www.malerstart"dk
Gl, Præstevej 63'Sig .6800 Varde

Tlf, 75 26 43 92 . Bil 21 77 06 92

Horne Cykelforretning
Slibningheparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Raleigh cykler på lager.

For at få mere fri, fiemer jeg 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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