TAK FOR OPi'IÆRKSOMHEDEN
Sognepræst Finn Pedelsens konfirmander i Home kirke 4. mai 2fi18
Foreste rk. tv.: Janni Mg Nielsen, Mada Plauborg Schmidt, Line Kiær Pedersen,
Gitte Schønning Hansen, Jennifer Andersen.
2. rk. fv.: Heidi Juul Hansen, Nadia Bilgaard Christensen, Trine Guldager, Malene
Gell Pedenen, Sarah Kaalund Hansen, Lasse Hansen, Thomas Søndergaard.
3. rk. fv.: FrederikMg Jessen, DanielNielsen, Søren Kjærgaard Thomsen
Foto: Benedikte Hessellund, Malle
Læs i deffe nummer af Homeposfien bl.a.:
Home ldrætsfurenings store sporbugeplqram (de blå sider)
Spejdemes 50 års jubilæum
Husktorvedagen den 16. august

I}AN-EL A/S

a

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRJ & LA}{DBRUG

AUT. EL-INSTALLATøR

o

PLC & PC STYRJNGER

TONNESEN HORNE

a

vIDEoovERvÅcxrxc

a
o

SALG & REP EL.MOTORE
SALG & REP PUMPE& BL,4SE& GEAR

o

sALG & nnp nÅnon HVIDEvARE

Døgnvagt 75 26 0l

66

a

OSKAR'S AUTOVÆRKSTED
DIN LOI(ALEAUTO PARTNER

Tømrer-

/ snedkerarbejde

Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri

Pedersen & Nielsen

v,/ snedkerrrrester
Jan Dick
Tlf. 28 78 34 32

Strømgårds
EL - Service
Vi tilbydcr all lige fra alm. service,
nybyggeri, industii, landbrug
hvidevarer m.m.
Døgnvagt på tlt. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

lil

[iner Strømgård Hvid

Vr. Bjerremosevej 27' Horne

Bitflf. 23688950

-

Trt 7526 0467

7526 0520

-

2368 8955

IIorne

#E rørnrerforretning

Jry@

T1r.75260214
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o
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LANoaraesayqqcr

EBTTIDSilUSE

g____
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EEPABASTI0NSABAEJDE
PE0JENTEELNQAFAIQqEET

Tomrerm.: KnudLundHansen,75260214

Ing.:

Morten'Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvei
6870 ølgod

ilt.75 2412

33

Far 75 24 10 83
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SANKT HANS AFTEN
Sankt Hans aften søqer Speideme og Hor-

ne Sognebrcning

br, at gdllen er tændt

i

den nye bålhytte iVikingelunden fa kl. 19.00
Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og
service.
Kl, 20.30 bndes bålet.
Båltale ved Kurt Burkarl.

Spejdeme og Home Sogneforcning

e

TORVEDAG

Traditionen tro holder vi Torvedag den 3. lørdag i august. I år er det den 16. august.
Mød op kl. 9.00 til morgenkaffe.
Tilmelding af stadepladser kan ske tilfølgende:

Hanne
Kirsten
Hans

Hanning

tf.7526 044l
Jeppesen {f. 7526 0257

Jepsen

tlf.7526 0492

PS

Visamlergammelt jem ind den 24. mai2008'
Hans Jepsen 7526 0792 eller 2498 9805

Torvedagsudvalget

opRAB TIL ALLE FORENINGER, ERHVERV M.ill' I HORilE

-R

på hpmmesiden
Vi opfordrer alle foreninger, erhverv m.m. til at få deres oplysninger
www.home-varde.dk rettet til.
Vi kan se, at rnanæ mangler at få reftet deres oplysninger. Det er foreningemes og
efivervenes eget ansvar at få dette rettet.
Rettelseme sendes til: webmaster@horne-varde.dk
Home Sognefurening

VINTERSF*T
KRÆMMERGADE 9 .VARDE
TLF. 75 22 14 14
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KFUM SPEJDERNE HORNE.TISTRUP cRUPPE

nnn so Ans

JUBILÆUM.
Fredæ den 1. august 2008 er det 50 år siden KFUM spejdeme HomeTistrup blev
stiftet. Et sådan jubilæum skal selvfølgelig fejres, så
lørdag den 2. august er der 50 års jubilæumsfest.
lgennem 50 år harderværet rigtig mange spejdere i HomeTistrup Gruppe, som alle har
fået nogen rigtig gode oplevelser, minder og kammerater. Vi vil med denne indbydelse
invitere alle nuværende og tidligerc spejdere HomeTistrup Gruppe, samt andre
interesserede til 50 åns jubilæumsfest. Der vil ikke blive sendt indbydelser ud til enkelt
peFoner, så når du læser dette, så kontakt dine "gamle" spejderkammerater, din familie
samt venner og giv dem information om, at I skaltiljubilæumsfest, hror gamle minder
kan genopfiiskes, spejdenaktiviteter kan afprøves og de nuværcnde spejderpladser og

i

hytter kan ses.

Program for HomeTistrup Gruppes 50 års jubilæum 2. august 2008

14:30 Velkomst og flaghejsning på Knud Plads (Årssgemer og oprykning)
15:00 Kaffe og k4e
15:30 Aktiviteter
17:00 Fællesspisning - grillmad med tilbehør (Der vil være opsat festtelt)
18:00 Snobrød, skumfiduser og popcom til bømene
Kl. 19:00 Aktiviteter for bøm og bamlige sjæle
K|.20:00 Lejrbål
K|.20:30 Afslutning
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til være med til at fejrc vorcs 50 års jubiræumr
Spejdeme, HomeTistrup Gruppe

Ved påtænkte gaver ønsker vi os penge til "synligheds" skilte ved Hytten og Knuds
Plads.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

HORNE PENSIONISTFORENING
Udflugt til Sdr.Hygum og Rømø 25. iuni 2008
Afgang kl. 8.00 fra Home - undervejs får vi kaffe og et rundstykke

Vi kørerviderc til Rømø.

Kl. 10.00 møder vi vor guide Rosa
Schmidt, som vil fortæller om Rømø,
ikke mindst de flofte Rømø huse, her
villkomme ind på Kommandørgården
og et lille besøg i kirken.
Kirken er unik med sine mange smukke kirkeskibe, og kirkegårdens samling af gamle kommandørgravstene.
Vi besøger Ballum Sluse km, hvorvi nyder middagsmden.
Efter middagen kører vi til Sdr. Hygum, hvor vi besøger Landbomuseet Hygum Hjem'
stavnsgård. "Den levende landsby", Hygum Hjemstavnsgård er et lille frilandsmuseum,

der udelukkende drives af ftivillige. De står alle klar til at vise rundt og demonstere de
gamle redskaberfta landbrug, håndværk og husholdningen.
Forventet hjemkomst ca. kl, 18.00
Pris: ved min. 36 personer 349 kr.
Prisen dækker buskørsel, guider, middagsmad, formiddagskafie med et rundstykke og

eftermiddagskafie.

Tilmelding til besh.irelsen senest 5. iuni.

FODBOLD PÅ HORNE STADION

Lørdag
Fredag
F'edag
Lørdag
Søndag

24.05.
30.05.
06.06.
14.06.
15.06.

kt. 14.00
kl. 19.00
kr. 19.30
kl. 14.00
kl. 13.30

serie 5
serie 3
serie 5
serie 3
serie 5

ES

Home - Grindsted
Home -Ansager
Home -Ansager
Home - Spangsbjerg
Home - Varde 1
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INVITATION TIL PIGERAKETTEN

2OO8

Har du lyst så kom og deltag !
Arrangementet er gratis at deltage i og afholdes for alle piger
mellem 6 og 12 år på Home Stadion fredag den 13. juni 2008
kt. 13.00

-

16.00
Ungdomsudvalget

IRSK AFTEN I KROHAVEN
Kom og oplev "Shamrock" fredag den 27. juni kl. 20.00
De spiller 3 x 45 min.
Vi bnder br gdllen kl. 18.30

Billepris 50 kr.
Mad 75 kr.
Betales ved tilmelding senest den 24. juni
lndgang på dagen 75 kr.
Hilsen Kirsten og Kurt Hansen
Home Kro

øSTER HERREDS SENIORKLUB
Iirsdag den

10. Juni

- PROGRAM 2(}(}8

og onsdag den 1t. juni

-

2dagee turtil Sønderborg og Als

Iircdag dm 12 auguet kL t3.30- Goftfremflddag nmæpvei*, Otftrp
lvledbdng selv eftermiddagskaftn. TilmeHing nødrærd'rg.

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN

tvlai:
Juni

6

13.+ 26.

L
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HoRNE

HAvEKREDS-PRocRAn2oos

tlm&g &n
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19.00.

Afuntd Vi besfuer Esfirerog Nieb Jørgen Nikolaisen, Agervigtæi 39, l{æsbjerg, hvor vi
skd se en fllfll tårf str Hrfioftap a@tmeem gilefiæer rcfr s*otsftr og græ+
pbne.
iAten et a&gt rcd htrlddække, så den d åre b&rcr rden dowp tla\rg(. Ca. 700
fiododendmn imarge bnsk. $)rbr, pfokefifpr, prydløg, rpser, klematb og m4lnlier.
Vr kører fia ki*en i fture tC. 19.00 - Httsk d bæ k3ft, kry. og næt æd.
lvhdbmmer25 kr. ikke medbmmer35 kr.

Alleerrclkomre.

Tirs@ftneluni.
Afrntur i egrc

bilen -

a&arg fra ton et i Tistup kl' 19.00.
pa tmgaæ i Tnffup'

Vi besøger Da$wog Ole Ræntssen
20 kr. prd@er. Husk aftenkftn.
Anangør: Tisbup havekæds.

Onsdag den {!uni.
Aftenudfrtryt M besøger Jyue og Knt|d $kov Pedersen, Engdraget

Hasen, Oårævq A, [vor der er

pbG tI d.&rTte voræ meem$

I

s R*

læ-

og Anhn

Anangør: 2fuod havekreds. (Se annorce i ugebladet)

lla@

den æ.

rui A f9.00.

Afientu;fi finn itrnstiarsen, Øs$arken 27,æ40 Oksbøl, hvor vi skal se en ca. 1.000
km2 sm, 26 år gaffnel plaflbsettht?lat e med oær fi10 hrs*" Sa*r 09 *låeGPlilF
nrcnSer, ilematis, suldtulenbr, vandpani, 2 divtruse og ursftaæ og
Ofonnernng. Dø er mufthed br d købe brskelfue phnter - lbttinsvis frtchsia.

ter, 300

bsk.

plar

Tilt@den5. augist"
nnenudfrrgt. Vi skå denne aften se to haver i øgod, og vi shrter v€d lilargit og_Frans
tGstensect, Røneuærye$ æ. Fleefrer går vfl lil Rønrerærryd 56, hwr Effit og Torxny
Harsen viserhaven fiem

Hrsk&mkffin.
Anarqøc Øgod harækreds. (Se også anrnnce i @od Ugeblad.)

nrsdagden tZangtttfi.
Aftntur iegne biler- aQang fia bnæt iTlsfrttp kl. 19.00.
Vi besgger Bltte og Eril( Bundgtr ø Egvdvei 7 ved Tann, de fla'en stor landbohave
samt nyanlagt skov / pafi. Den vil der også rrære muffighed fu at ddkke vores medbrqte
kafie.
prdelhger. Husk aftenkaftn.
20

k
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ER DU MEDLE]II AF HORNE SOGNEFORENIN

G???

S
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Ellen vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskab vil støtte og
sgrke vores forening - hermed er du aktivt med til at sikre, at Home sogn vedbliver at
være et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforeninq:
Opsætning af julebelysning

Sørgerfor juleoptog
Medanangør af Juletræsfest
Medamangør af Høstfest
Græsslåning af de grønne områder + Vikingelunden
Snerydning iHome By

Vedligeholdelse af Vikingelunden
Vedligeholdelse af de grønne områder
Vedligeholdelse af Home Torv
Vedligeholdelse af Vikingestien
Fået larct bålhytte iVikingelunden
Naturlegeplads (påbegyndes forhåbentligt i foraret 2008)
Parkeringsplads/Krosvinget 6
Maler Borde/bænke på de grønne områder
Byportaler
Flaglflagstænger
Bevilling af fondsmidler
Aftolder Sankt Hans i Vikingelunden
Underudvalg: Torvedagsudvalg (præmiewhist)
Hjemmeside
Afholder sognemøde
Står for containerpladsen
Kan du sige dig fri br at benytte dig af ån eller flere af disse ting,
Home Sognefoæning.
Arligt
Husstand (par) 150 kr.
Husstand (enlig) 75 kr.

elles bliv medlem af

kontingent

Når du beslufter dig for at blive medlem, skal du indbetale beløbet på reg.nr. 7725 konto
5003616 (husk at skrive navn og adresse).Eller du kan kontakte Lise Jeppesen på tlf. 75
26 02 66 eller på mail liseoqvallel@tiscali.dk.

sammen kan vi udrette nogetfor Home

A

sogn'

Home Sogneforening
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68'ER HoLDET

IGEN

H S

Vi skriver defte henens år 2008.

Hvad er så mere nærliggende end at samle det legendariske 68'er hold for at feire 40
års jubilæet?
Det gør vi lørdag den 14. juni k1.16.00 på Horne Stadion.
Dette gensyn med hinanden på holdet med gæsteoptræden til kampene i årenes løb er:
Leif Sønderskov - Børge Lund Hansen - Svend Tarp - Børge Hansen - Ove Hansen
Chr. V. Nielsen - Vagn Bækby Hansen - Søren Svane Sørensen - Erling Anthonsen
Palle Pallesen - Andreas Højberg Kurt Pallesen Bent Bollerup Marius Karkov
.leni t-inOvig. Træner Poul Plaubory og holdudvalg Kristian
Jens Georg Pagaard

-

-

-

-

-

Pallesen.
Poul Horsbøl erogså indbudt, men som pauseklovn.
Dette kan måske også have intercsse for andre, som husker holdet fra 1968. I så fald er
man velkommen til at komme og hilse på de gamle kæmper og måske få en snak om
gamle dage.
Lille Chr. og Leif har indbudt og sttikket et
program sammen, som forhåbentlig vil ftembringe sjove og underholdende situationer,
der alt lalt kan blive en festlig sammenkomst med konerog kærester68'er holdets målmand Leif Sønderskov
Et udvalg bestående af Poul

-

Palle

-

Søren

-
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BøFFELHORN 2(}O8

Onsdag den 30/4 tog 12 spejderc fra Home-Tistrup Gruppe til Bøffelhorn i Lundenæs
Len Distrikt. Bøffelhom er en distriktstumering, hvor man konkunerer om at blive den
bedste patrulje i distriktet og dermed vinde bøffelhomet. Vi skulle forsvare sidste åns 1.
plads blandt spejderpatruljeme. Vi have 1 junior patrulje, 1 spejder patrulje og 1 senior
patrulje med.

Bøffelhomet blev aftoldt i Nymølledalen ved Højmark. Efter ankomsten blev telte slået
op og birpladseme blev etableret. Senioreme skulle sove ude på en lille ø, hvor der
fønst skulle laves en bro ud til.

I løbet af afienen blev der løst furskelligo opgåver; der blev afholdt lejrbål og dagen
sluttede med natløb efterfulgt af natmad.
Tonsdag skulle der efter morgenmaden igen løses forskellige opgaver, som skulle
afleveres til en bestemt tid alle var vist lidt tidspresset. En af opgaveme var en 3
rettes menu tilberedt over bå|.
Kl. 15 skulb spændingen udløses om hvem, der var den bedste patrulje hver

-

i

aldersgruppe.

Vores seniorcr fik en 2. plads og spejdeme en 3. plads, mens junioreme fik en 1. plads.
TILLYKKE! Rigtig godt gået af alle!!!
Speideme/Kahdne

Anne Mette Beider, Trine Jeppesen, Mia llviid og Anne Klemmesen

10
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AFSLUTNING PÅ GYMNASTIKSÆSON 2(}(}7I(}8

""',trt

Vintensæsonens gymnastik erbrdig og holdene lavede opvisning fredag den 28. marb
2008 i Home Hallen som sædvanlig. En rigtig god aften med dgtig mange tilskuere trods

X-Factor Finale. Lige fra forældrc/bam til motionsheneme viste, hvad de har arbejdet
med ivinterens løb.
I år havde viogså besøg af to gæstehold. Bramming Gymnastik- og ldræbeftenskoles
elevhold og Juniortræningsholdet fra Oksbø|. Det er altid en fomøielse at have besøg af
ofedn
opv'sning af for
alle disse unge mennesker, og man kan se de nyder at "ffre" en
os.
Endnu engang skal lyde en kæmpe TAKtil alle vore frivillige ledere, hiælpelederc og
bestyrelsesmedlemmer, for deres store indsats.

Søndag den 6. april havde vi inviteret alle vore lederc, hjælpeledere og bestyrelsen +
ægtefæller til en times bowling med efterfølgende spisning i Grindsted. Vi kan faktisk
sige traditionen fo. Vi ablutter altid sæsonen på den made. (Undt4et er dog de år, hvor
vitager ud fur at se Verdensholdets opvisning). Specielt kan vi nævne at isen blev nydt
med største velbehag..
Næste sæson starter vi op i uge 39 (22.-25. september), hvor vi glæder os til at se ier

igen'

Home Gymnastikbrcning

Vælg de holdbare løsnlnger:
.

Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrekt valg

og brug af llæbertoffer

.

40 års erfarlng

PKISUWtyNS flh 762.n24)
l&airtåødstslæ Fax:75911 0æ
7000 F|ffi?,h www.pki.dk.ddopki&
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FAMILIE & FRlTlD,

HORNE

(Ø.\

Eftergeneralforsamlingen d. 16. aprilhar bestyrelsen konstitueret sig
Mona Bonde Nielsen
Næstformand Karen Margrethe Harck (genvalg)
Kasserer
Merete Bonnån (nyvalgt)
Sekretær
Mamse Pontoppidan
Annoncer
Ruth Jensen (genvalg)
Suppleant
Anne Mette Jensen (nyvalgt)
Revisorer
Anne Gæthe Forsom

Formand

Aftenskoleleder

såteOes|(9

Dorthe Nørgård Bejder (genvalg)
Henriette Nielsen

HUSK at vi som vanligt er med på Torvedagen den 16. august.
Du kan denne dag købe dit medlemskort og være med ivores konkunence!
lvledlemskortet koster 50 kr. og gælder for hele husstanden. Ellers kontakt et
bestyrelsesmedlem, hvis du vilvære medlem.
Familie & Fritid/lvlona Bonde Nielsen

Transport i vest
AIt

o
r
o
o

så er vi bedst!

-

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

Leveringsdygtige i:

r

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

Ring 752583 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsf irmaet

SV.

AA. JENSENd/s
i:i'ttt.

6 . 68s2
25 83 17

tt

I

Fax75259117
svaaiensen@os.dk
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Stiftet 20. apdl l9O3
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1.

juni-

7.

juni

2008

i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke
.iod.t for hele byen. vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og
Igen

håber på lige så stor opbakning til vores alTangementer som de foregående år.
ber vil hele ugen være opstillet to hoppepuder' en for større og en for mindre
på nGEt ANSVAR at benytte hoppepuderne. Vi har lånt et bordbørn. Det
".
fodboldspil af Horne SFO, som ogsa vil være opstillet i teltet hele ugen.
Grillen vil være tændt søndag og når vejret tillader det.
Pølsevognen er derimod åben hele ugen.
Den oppustelige fodboldbane vil være opstillet til og med torsdag aften.
Vi har igen i ar met sponseret diesel, og derfor vil teltet være opvannet hele
ugen.

E',TSXT SP(ORTEIT

I .F(OERtrTEE

i3

SØ}IDAG DEN 1. JUnII
Kt.9.30
Cafeteriet serverer morgenkaffe
KI.9.30
Boderne åbner

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.15

Fælles opvarrnning

10.30
13.30
13.3G-14.30

Gadefodbold starter- Entre/Startgebyr 10 kr.
Skattejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale)
Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se

omtale)

æ

"'SXr,

Skomagertumering (se omtale)
Rafleturnering (se omtale)
Boderne lukker

SKATTEJAGT
På et hemmeligt kort er der indtegnet 5 skatte!! For at du kan vinde en af disse
skatte, skal du købe et flag og placere flaget med dit navn på" der hvor du mener
skatten er. De 5 flag der er placeret nærrnest skattene har vundet. Hvis flere flag
ligger lige tæt på deles præmien.
Den som har "begravet" skattene på kortet må selvfølgelig ikke deltage.
Der kan købes flag i baren fra kl. 9.30 - pris l0 kr. pr. flag

l. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie
5. præmie

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

k.

SKOMAGERTIJR}IERING
i ar skal der findes en vinder afskomagerturneringen.
billardlokalet fra kl. 13.30.
Igen

Deltagergebyr 30 kr.
1. præmie
2.præmie
3. præmie

3 fl. vin

Zfl-vn
i fl. vin

RAF'LETTJR}TERING
o
Søndag kl. 14.30 stårter årets rafleturnering. Vi rafler poker, og sidste års vindere Mette og Marie Tøstesen, vil gøre alt for at blive årets raflekonger i år igen!
Der er opvarmning/tilmelding fra kl. 13.30 - startgebyr 30 kr.
1.præmie
1 fl. whisky + pokal
2. præmie
3 fl. vin
3. præmie
2 fl. vin
4. præmie
I fl. vin

14 E,trGtT gP(()R.Zr:ENr I EqaaXrEI

MANDAG DEN 2. JT]NI
Kl.

18.00

-

18.30 Mulighed for at spille på årets vindere af boksebraget (se

Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 19.00
KI. 19,15
Kl.

20.30

KL.20.45
K1.22-00

omtale)
Kroket: Horne 82 - Outrup samt Horne M2 - Grindsted
Boksning Hovedsponsor: JENSEN BYG
Fodbold, veteron: Horne - Grindsted
Fodbold, damer: Horne - Yarde
Lodtrækning mellem alle, der har sponseret 100 kr. eller
mere.

Uddeling af tipspræmier
Boderne lukker

BOKSNING, SPONSER DE ENKELTE BOKSERE OG SPIL PÅ
AF'TENENS VINDERE
Vi har igen i år arrangeret et brag af en bokseaften!! 8 lokale "boksere" skal
dyste i kategorierne DAME-VÆGT og ffiRRE-VÆGT. @

Bokseme 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. Der vil i ar blive bokset på hoppepuder, så alle kan se.
De 8 deltagere er:
Kurt Poulsen
Conni Poulsen
Jonas Nielsen
Sanne Knudsen
Anton Nielsen
Dorthe Bejder
,lr2,l
Torben Ellegaard

resten af ugen O), og for Horne Idrætsforening. Vi vil nemlig gerne have jer
borgere til at støtte sportsugen og dermed Idrætsforeningen. Derfor kan I sponsere de enkelte boksere. Det foregar 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
Gavekort til Varde Handelsstandsforening værdi 1.500 kr.
præmie
2.
Gavekort til Horne Dagli' Brugs, værdi 700 kr.
Gavekort til Intersport, værdi 500 kr.
3. præmie
4. præmie
Gavekort til Horne Kro, værdi 500 kr.
Gavekort til hallens cafeteria" værdi 200 kr.
5. præmie
Fortsættes .......

EIIE'|N SP(ORZIEtrY I:E(CDE3trI-I

15

Aftenens hovedsponsor: JENSEN BYG

. udsltltrits d vhilcr
. culvaftlibriE

&

d...

' oFating d Ltl€tr

r/S!n.rddd,a5'@td
erdt. htix tø5-frtda.

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

TIRSDAG DEN 3. JUNI
Generationsdag (se omtale)
Boderne åbner

Kl.09.30
Kl. 17.00
Kt. 18.30

Kl.

Kroket, Home Cl - Grimstrup samt Horne
Fodbold, pokalkamp Horne - Tistrup

19.00

CI - Næstbjerg

Boderne lukker

Kt.22.00

GEI\TERATIONSDAG
Synge og samvær mellem generationerne. Børnehaver og dagplejere inviteres
samt bedsteforældre og plejehjemmet.
Der seryeres gratis kaffe og kage.

Ilortte l(ro

Alle er velkomne.

G o ilc

I

s e s kab

s/mø de b k alc r,

Hyggelig krostue og krohave.
W levgrer også mad ud af huset

W
På Horne Kro
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*

er maden altid

go'

ses

hiken Kircten & Kurt

nrE 75260019
E-rnail:

g,trrE zr ElID(DRznEtrY

I F(axRtrI:.n

ONSDAG DEN 4. JUNI
Boderne åbner
Kl. 17.30
pattegris, med salatbar og flutes. (se omtale)
Helstegt
Kl. 18.00
tlt4, Horne/Tistrup - Kvong
Fodbold
KI. 18.00
Årets Scoop, OLE GAS (Kim Larsen sa det batter)
Kl. 19.30
(se omtale)

Boderne lukker

Kl_22.30

IIELSTEGT PATTEGRIS

Det er med stor glæde, at vi igen år kan invitere jer

til

helstegt pattegris onsdag

aften.
man
Menuen koster 100 kr. pr. person (for alle over 14 år) inkl. musik. Ønsker
kun at høre musikken ei priien 30 kr. pr. person (for alle over 14 år.
Vi har i år valgt at servere forskellige spændende specialøl for jer- Og dette år
fra Ølgod Bryghus.

OLE GAS

klasse'
Ole Gas er en tro kopi af Kim Larsen og giver underholdning af første
Spiller fra kl. 19.30 - ca.22.30.

D<lglt:

o

Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:
Alle ugens dage kl. 8.00

RNE, 6800 VARDE
E','frCYI{

-

1&00

TIF.

7526AL44

SP(OR:EEIr I E('R'NTE

TORSDAG DEN 5. JUIIII (Grundlovsdag)
Kl. 15.00
Bømedag (se omtale)
Familiedyst (se omtale)
Kl. 17.00
Kl. 18.30
Sandwich
Kl. 19.30
Banko i Horne Hollen

KI.24.00

Boderne lukker

BøRNEDAG
Der vil være skattejagt for børnene, og spejderne vil

være på pladsen med for-

skellige aktiviteter.
"

FAMILIEDYST
- hvert hold skal bestå af
kæmp
og
mod
hinanden
i
menneskebordfodbold.
Derudover er der
Singstar, hvor der bliver udvalgt 2 fra hvert hold, der skal synge en sang. Der
tilmeldes til udvalget senest mandag aften. Programmet vil så være at finde i
teltet onsdag (der kan forekomme ændringer/tilføjelser)
Sæt hold sammen med andre med samme efternavn

maks. 8

Præmier (antal

-

alt efter hvor mange tilmeldinger): Gavekurv fra Horne Brugs.

SPONSEREDE SANDWICH
Igen i år har vi ffiet sponseret sandwich - og de
alle deltagere i børnedagen/familiedysten.

vil

være i teltet fra

kl.

18.30

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

18 ST{E {f SP(ORITEtrTI E(OERtrTE!

- til

FREDAG DEN 6. JT]I\II

Kl.08.30
Kl. 09.45
Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
KI.20.00

Morgensang

Kl.

Dartturnering (se omtale)

21.00

Sund idrætsdag for hele skolen, arrangeret af HIF (se omtale)
Boderne åbner
Fodbold, U14, Horne/Tistrup - Ringkøbing
Fodbold, Serie 5 herrer, Horne -Ansager
Pubaften (se omtale)

IDRÆ,TSDAG T'OR SKOLEELEYER
Der vil være åben i cafeteriet for køb af vand og sportsboller. Der

serveres ligeledes frugt sponseret af BRUGSEN og Lundagervejens Vinduespudser samt 1

sportsbolle pr. barn sponseret af Horne Kro.

PUBAFTEN
Irsk musik på anlægget samt

spændende ø1.

unge og ældre er fredag aften for de voksne
armen og kom op og ffi en hyggelig aften.

Efter en fantastisk uge for børn,
- så tag naboen/vennerne under

DARTTI]R}TERING
Tilmelding i teltet ved ankomst, der dystes som sidste år om at blive byens bedste dartspiller
Præmier:
1.

2.
3.

præmie: I god dartskive

præmie
præmie

5 ølkort

3 ølkort

BORDFODBOLDTURI{ERING
Tilmelding i teltet ved ankomst.

Sportsugeudvalget 2fi)E
Anita Richardy, Conny Poulsen
Niels jensen & Lise Mogensen
Søren Dahl & Lotte Andersen
Anne Mette Jensen & Carsten Bøtlcher
Anne Marie & Frank Hansen

Heidi Andersen

g?ftEltll sP(oRlflEf,

I F(ORtrrED
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LøRDAG DEN
Kl.

10.00

Kl.

19.00

7. JT]NI
Byvandring (start ved hallen)
Familie & Fritid står med kage og kaffe ved hytten i Vikingelunden
Fællesspisning (se omtale)

BYVAI\'DRING
Der startes ved hallen, og vi går en tur igennem byen, hvor der vil blive fortalt
Hornes historie. Vi slutter af i Vikingelunden, hvor Familie & Fritid står med
kage og kaffe.

F.I$,LLESSPISNING
Vi slutter årets fantastiske sportsuge af med fællesspisning i teltet- B1 & 82
spiller op til dans og andre løjerBordbestilling skal ske på Horne Kro, tlf- 75 26 0O 19'
Medbring selv tallerkner og bestik

Menu fra kroen

-

det hele bliver selreret på tag-setv-bord
Sild, karrysalat, æg og tomat
Rugbrød og smør.
kyllingesalat og flutes
Spinahoulade med røget laks
BBQ ben, farseret kalkun
Mørbradgryde med bacon og championer
Flødekartofler
Smørbagte nye kartofler med ftiske krydderier
Salat bar m.m.

Blåbær og hvidchokoladekage, hjemmelavet is,
Frisk fiugt m.m.
2 retter 110 kr.
3 retter 135 kr.

SøIIDAG DEN 8. JT]l\n
Oprvdnine - alle
KL. 10.00
VI GLÆDER OS TIL AT

20

er velkomne

SE JER

ALLb

glf'lE Zf SP(OR:EENf I E(OR.IIEI

MYRETUEN
Den 16. april var hele Myrctuen på arbejde med at samle afiald. Vi havde meldt os til at
værc indsamlere til Danmarks Naturfredningsfurenings store Landsindsamling af affald
2008. Vi havde forinden snakket om affald, det med at smide tingene i naturen og hvor
lang tid de forskellige ting tager om at blive nedbrudt. Det tager f.eks. 500 år at nedbrude
en aluminiumsdåse...!!!! Vi har ogsa snakket om, hvor heldige vi er her i Home, at vi har
Theodor, der hjælper med at holde Home Sogn ren og pæn efter alle dem, der ikke kan
finde ud af at bruge skraldespandene. Nu hjalp vi så Theodor denne ene dag og lik ved
den lejlighed lært en hel del om affald. Vi samlede i alt 4 hele sække papir og plastik, en

garnmel rusten tønde, ca. 45 aluminiumsdåser og 5 flasker med pant. Vi var 43 bøm
med til at samle ind.
Vifra Myretuen opfordrcr hermed alle i Hone Sogn til at hjælpe med til at holde Sognet
rcnt og pænt. Tænk på hvad det er I smider ud i naturen !

LOPPEMARKED
Til støtte for spejdeme i HomeTisfrup gruppe.

Den fønte søndag

i

v

hver måned afrrolder "LOPPERI{E' loppemarked

- 12.00.
Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrcj.
Priseme snakkerviom.
Hindsigvei 29 i Home fra kl. 9.00

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

på

VARM PÅ IS MED 4H
Frcdag den 7. marb var Home 4H helt varme på is.
Vi tog til Esbjerg Skøjtehal. Både store og små var med.
Der var nogen, der selv havde skøjter med, ellers kunne man leje dem demede.
Vi havde 1lztine på isen, og hvis man var ved at køre død kunne man tage en lille mad
man selv havde med.
Vi løb og havde det dgtig sjovt. Engang imellem var der nogen der skvattede på isen.
Det var en rigtig god og sjov aften.
Hilsen Rikke Kaalund og Rikke Schønning

FODBOLD

-

MINIPUT RYSTESAMMEN

ø@w

Den årlige "miniput rystesammentur" er i år blevet afholdt i Tistruphallen.
Arrangementet varede fra onsdag eftermlddag til torsdag formiddag, sådan at
fodboldspillerne skulle overnatte hallen. Der deltog 6 piger og 25 drenge.
Forældre til børnene havde selv anangeret turen og deltog ligeledes aktivt i de
forskellige aktiviteter. Traditionen tro kom SYDBANK TISTRUP forbi med en gratis
sportstaske til hver af de nye deltagere på turen. Billedet er taget efter uddelingen
af taskeme.

i
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Skjern Bank sponsor for Horne-Tistrups

juniorhold

Skiem Bank sponsor for HomeTistrups juniorhold.
Skjem Bank har sørget for, at junioftoldc[ er klædt godt på. Spillerne har fået en
flot windbreaker, og det er også blevet til en deflig Skjern Bank sportstaske til
spilleme.

På billedet seo samtlige spilløe inkl. træiler Kennet tløy inden den vigtige
topkamp mod Kibæk. Kampen blev iøvdgtvundd 5- 3, såJuniolurne liggeralene
i front med 9 points for 3 kampe, og de gør dermed god reklame for Skiem Bank.

.

Tistrup OPfff

€oq

o
It

a
il

C. B. Lange

rt

o
o
o
I

Optiker & kontaktlinseoPtiker
Storegade 23, 6862 TistruP

C:

g

\t.75291287
Åbningstider:

man., tirs., tors.: 9.30
onsdag: 9.30 - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00
lør&g: lukket

-

qID
17.30

ct

aLundagervej

nf.

44. Høne .

75 26 02 35 o Mob.:

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5800 Varde

Zl 84 98
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FODBOLD

- NYT SPILLESÆT SPONSERET

AF T S TøMRER

Ull

Drenge C 7-mands fra Home lFlTistrup B har fået nye trøier og bukser. En
stortak skal lyde til sponsoren.

..:rsi
TØMREFI

l^

I

Øetpanken 24. 6El4O Oksbøl

3Cl

50 13 75 / 75 eEi OEt ElEl
OBS

Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRØV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.homevarde.dk www.raleiqhbikes.dk

Vises

Cykelfonetning
Østerberg
Tlf. 7526 0102 - 20437711

24

Home

Garagen Fåborg

Svend Aage

vl/illy Pilgaard
Tlf. 7519 5061

-

4089 5061

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

-

NYT SPILLESÆT SPONSERET
FODBOLD
SYDBANK ITISTRUP

AF UMBRO OG

nye troier og bukser, som er
sponseret af Umbro og Sydbank i Tlstrup. En stortak skal lyde til sponsoreme.
U12 Drenge

Bi fra Home lFlTistrup B har fået

Srunl.,uK
Storegade 25 ' 6862 Tistrup

'tll.74 37 69 30 ' sydbank'dk

CAFETERIA
Park

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

v/tisberh

Sr'rg

. Øgpdvei 33 . Home. 6800 Vorde

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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HORNE-TISTRUP GRUPPE I

fl} ÅR

v

Hom+Tistrup gruppe er startet en gang i 40'eme, og blev nedlagt igen inden 1950. På
dettidspunkt, varderbåde medlemmerfra Home og Tisbup.
Da man så genstartede spejderiet 1. august 1958, fortsatte man med det gamle navn,
selvom der kun var drenge fra Home. I 1958 startede en håndfuld store drcnge, der
skulle oplærcs til at være patruljeførere. I starten af 59 åbnede man så for almindelig
tilmelding. De første år havde man patrulielokaler rundt om i sognet hos private, hlles
tropmøder blev afholdt på skolen.
I 1965 indviede man den nuværende spejderhyfte ved stadion. Pengene til byggeriet
blev samlet ind i sognel og hytten blev opført ved fiivillig arbejdsknaft. Hytten er senere
udvidet flerc gange, senest i 1985.
Mange af speidemes aktiviteter er foregået i Malle Plantage, hvor man både har haft
hytte og sheltere, men siden 1995 er aktiviteteme flyttet til Knuds Plads, hvor man overtog såwl hus som grund. Grunden og huset har tidligerc værct Knud Lunds tømmerplads, og deraf kommer navnet!
De første år var der kun spejdere, men i 1965 startede man ulveunger, senere er der i
1981 startet bævere, juniorenheden er startet i 1984. Senionspejderc og rovere har der
værct en del gange, hvorefter enheden har været putet i mølposen igen.
De første år havde man i Home ligeledes en pigespejdeænhed under Det Danske Pige
spejderkorps, men efter få år blev enheden nedlagt. Pigeme fik så igen i 1973 mulighed
for at være spejdere, idet Home-Tistrup gruppe åbnede for piger som almindelige medlemmer.

ft{edlemsmæssigt toppede gruppen i starten af 90'eme da der var registret 124 medlemmer, På det tidspunK var over halvdelen af eleveme på Home skole medlemmer af
gruppen.
lgennem åene hargruppen især markeret sig ved Lands Patrulje Konkunenceme, hvor
man mange gange har værct med helt i top på landsplan. I 1990 vandt gruppen 2 Danmarksmesterskaber ud af 3 mulige, hvilket nok bliver vanskeligt at slå!

EN FoRTÆLLING FRA

STARTEN

Eqfl
Y

Hans Jørgen og Niels Peder Mikkelsen fra Lervad var med helt fra starten i 50-eme.
Herom fortæller Niels Peder Mikkelsen:
Lærer Sv. Aage Vesterbye var ån af initiativt4enæ til at genstarte rned spejdere i Home
og med Ame Jochumsen som en iwig tropsfører fik spejdeme en god start. Ame gik
meget op i det og var spejder til fingenspidseme. Patruljemødeme blev holdt på loftet på
mejeriet i den ende, som vendte ud mod skolen. Uniformen startede de med en skjorte,
og så syede deres mor et par korte bukser til dem. Og de var glade hver gang de fik et
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nyt stykke uniform.

æn tbrste lejr de deltog i var i Ådum. De havde to telte med og Niels Peder husker, at
de bl.a. var på napatrulje ien skov.
lvlen den heit store oplevelse var en stor lejr på tvloesgård Strand ved Århus med mange
tusinde deltagere, De kørte med toget et stykke af vejen, hvorefter de blev sat af og
skulle gå det sidste stykke af vejen til lejren. Undervejs havde de to ovematninger inden
de nåede firem. Efterhånden kom der flere og flere speiderc, som blev sat af togene, så
ovematringslejrene blev støne og støne. Vejret var meget fugtigt så det blev meget
pløret. Spejdeme fra Home havde inden lejren lavet en kæne til at transportere deres
udrustning på, Mens de fleste havde bygget deres kæner med cykelhjul, som sank ned i
pløret, så de selv måtte bære dercs udrustring, så kørte speldeme fra Home fint [ennem med deres kæne. De havde nemlig sd motorcykelhjul på!
Niels Peder fortæller, at de var meget tæt på at vinde et odenteringsløb. Det var de
meget stolte af. Videre forbller han, at tiden som spejder var meget spændende, det
gav store oplevelser og de lærte mange ting, som de senere i litæt har hd stor glæde
Red./Kurt

Speiderne med deres kærre ved optoget ved HlFs 60 års jubilæum i 1963

!xiit{str{i
UQnve

rtof rettert

bHct rdkonmersene$

294

lørd{

18. august

295
296

lørdag.
lørdag

den 2. aryrct
den 30. aryust
den 8. november

15. æptember

24. november
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IITH Håndbold

KÆw

Håndboldsæsonen er nu slut for HTH- Serie 3 herrer: 8. plads
handbold, og det har generelt været en god Jyllandsserie darner: 10. plads
sæson i håndboldafdelingen.
De fleste af ungdomsholdene rykkede op i
Holdene endte med følgende placering:
julepausen, hvorfor disse resultater er
Drenge

meget tilfr edsstillende.

Pige Puslinge B: 2. plads

Vi er i fuld gang med forberedelserne til
den kommende sæson, og kan kun

LilleputA: 3. plads
Drenge Puslinge A: 6. plads

opfordre ALLE, der gar med lysten

Drenge A: 5. plads
Pige

AA: 4. plads

at

går puzzlespillet op.

Pige B: 6. plads
Dame

til

et hold, til at

kontakte Helene
Poulsen. Der mangler nogle få brikker, så

træne

juniorB (TEAMNORD):

Slutteligt skal der lyde stor TAK

1. Plads

der

Herre junior B: 2. plads

Dame ynClinCe A:

1. plads

+

har

til

alle,

været involveret i

håndboldsæs onen 2207 / 2008 .

Det er trænere, holdledere, sponsorer samt

landsdelsmeshe

alle de frivillige, der gerne giver

Hene ynglinge A: 3. plads

en

hjælpende hand ved enten tidtagerbordet
eller andet forefaldende arbejde.

Serie 3 damer: 1. plads

Ililsen Håndboldudvalget

3X4(l.3XHORNE.3XKURT
Et usædvanligt tilfælde !
Alle 3 har indenfor en uge, 25. marb

-

1.april, feiret 40 årc jubilæum med deres ar-

bejdsplads.

Alle 3 er født og opvokset i Home.
Alle 3 hedder Kurt.
Kurt Anthonsen hos Pdmo i Tistup.
Kurt Pallesen hos Jens Lysholdb Efterfølger i Esbjerg.
Kurt Vig Nielsen hos Post Danmark iVarde

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birha Schmftlt, Stausræi 7, 6800 Varde, tt. 7 522 0367, birthaschmidt@mail.d k
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde, Uf. 7526 0074
Leif Søndenkov, Porsevei 11, Homer6800Varde, tf, 7526 0527
Kuft Vig Nielsen, Vestervaqet 3, 6800 Vade, tf. 7522 3838
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KIRKETIDER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Sønd4
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

IW
Å

18.05.2008

kt.09.00

25.05.2008
01.06.2008
08.06.2008

kr. 10.30

15.06.2008

22.06.2008
29.06.2008
06.07.2008
13.07.2008

20.07,2008
27.07.2008

kr.09.00
kl. 10.30
kr.09.00
kr. 10.30

kr.09.00
lngen
kr.09.00
lngen
kr.09.00

Madanne Lesner
Marianne Lesner
Marianne Lesner

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig
Gnaver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Home Kirke
Kirkeværge Rufrr Jensen

flf. 7526 4055
flf. 7526 0042
tf. 7526 0085
ilf. 7526 0078

mrcffi
PRIMO DAIYMARI(A/S
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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AKTIVITETSKALENDER
2008
maj

JUnr

19.05.2008

Tour de Pedal

24.05.2008
26.05.2008
01.06,2008
01.06.2008
01.0607.06.2008
02.06.2008

Torvedagsudvalget. lndsamling af gl. iem
Tour de Pedal
Afslutning Tour de Pedal
Spejdeme. Loppemarked

13.06.2008

23.06.2008
25.06.2008
30.06.04.07.2008
06.07.2008
28.07.2008

Sportsuge
Home Havekreds. Havebesøg i Næsbjerg
Fodbold Ungdomsudvalget. Pigenaketten
Sogneforeningen. SanK Hans i Vikingelunden
Home Pensionistbrening. Udflugt
Fodboldskole iTistrup
Spejdeme. Loppemarked
Horne Havekreds. Havebesøg i Oksbøl

31.07.-

03.08.2008
02.08.2008
03.08.2008
12.08.2008
16.08.2008

sept.
okt.
nov.
dec.

07.09.2008
27.09.2008
05.10.2008
02.11.2008
29.11.2008
07.12.2008

Torvedag

Speideme. Loppemarked

Høstbst

19.12.2008

Spejdeme. Loppemarked
Spejdeme. Loppemarked
Home Havekreds. Juledemonsfration
Spejdeme. Loppemarked
Juletræsfest i Home Hallen

21.12.2008

Nisseoptog iHome by

Nøne

30

Vildbjerg Cup
Spejdeme. 50 års jubilæum
Spejdeme. Loppemarked
Home Havekreds. Havebesøg iTarm

A116 1

- 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4433
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Horne Cyltelfonetning
Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklipperc samt nye knive på.lager.
Nye Wntrer og Raleigh cykler på lager.
For at få merc fi, femer jeg de faste
åbningstider, så ring først når cyklen skal

wwv"malerslart"dk

rcpareres eller I ønskeren nY.
HORNE CYKELFORRETNING

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

20$nfi

Mekaniker

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