nr.284

36. årgang

marts

2007

Generalforsamling i
Horne tsrugsforening
Kom tilgeneralforsamling og bliv
klogere på butikken, din mulighed
for at få indflydelse på foreningens
arbejde og det kommende års
medlemsaktiviteter.

Mandag d. 26. marts
Kt. 19.00
På Horne Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Af hensyn til traktementet, kan
adgangskort afhentes i Brugsen
senest fredag d. 23. marts.

Venlig hilsen Bestyrelsen

INDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE
Tilforeningen m.fl. i Horne
lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår søndag den 25. marts fra kl. 10.00
Foreninger og/eller enkeltpersoner opfordres som sædvanlig til at bakke op om indsamlingen (vi mødes kl. 09.30 tilorientering og en kop kaffe på Home Skole)
Tilmelding senest fredag den 23. marts på tlf. 7526 0031
Bessie Aggeboe

DAN.EL A/S
AUT. EL-INSTALLATØR

TONNESETV HORIVE

Døgnvagt 75 26 0l
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Lørdag den 24' marts 2007 kl.

Lopperne
4 - 5 årige
Forældre/Barn
Små drenge
Bhkt.

Bl.
6.

-

-

HALLEN : Z.
18'45 'Z^9t .*
'44ro..nits"

GYMNASTIKOPVISNING IHORNE

Jette & Marinus Poulsen, Charlotte Hansen
Maria Schmidt, Frederik Vig, Malene Gejl Pedersen
Dorthe Bejder, Anita Aagaard
Eva Vig Jessen, Lasse Gram, Helene Juul Hansen

2. kl.

Springhold

Christian og Brian Søndergård Hansen

9. kt.

Brejninggård
Efterskoles elevhold

Signe Nygaard, Charlotte Henneberg,
Anders Haahr, Ralph Jensen

Små piger
Bhkl. - 2. kr.

Katrine Schmidt, Christina Vig Jegsen
Anita Richady

Bl. Springhold
3. - 5. kl.

Spændstige mænd
Store piger
3. - 6. kl.

Lene Vig Nielsen, Trine Henneberg Gram

Juniortræningsholdet
i Oksbøl

Tine Tang Sørensen, Marianne Ølgod,
Frederik Vind, Rene Jochumsen, Jacob Henriksen,
Michael Ravn, Kim Nielsen

Entre:

Voksne40 kr.

-

bøm 20 kr.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød, og der vil være lidt for bømene

i

mødelokalet.

PÅGENSYN
HORNE GYMNASTIKFORENING

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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GYMNASTIKSÆSON 2006'07

n","*

Så er en gymnastiksæson igen snart et overstået kapitel.
Vi har haft t hold i gang i gymnastiksalen med rigtig mange friske bøm, unge og voksne,

De 7 af holdene vil med fomøjelse vise os, hvad de har arbejdet med, og det sker selvfølgelig tilopvisningen lørdag den 24. marts i Horne Hallen
Det er en aften vi alle ser frem til.

I år kan vi byde på to gæstehold nemlig Brelninggård Eftenskoles elevhold med

12s

unge mennesker i alderen 14 til 17 år. To af dem kommer fra sognet. lgen får vi besøg
af Juniortnæningsholdet fna oksbøl med 90 gymnaster i alderen 13 - 18 år, hvoraf de 9
kommer fra Home sogn.
Vi ser frem til, at rigtig mange forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede vilvære med tilen fomøjelig og god ablutning på gymnastiksæsonen.
Traditionen tm kan der selvfølgelig købes kaffe med brød efter opvisningen, og der vit
også være lidt for bømene i mødelokalet.
Bemærk venligst at opvisningen begynder kl. 18.45.

SOMMERFITNESS
Vivilforsøge at lave noget sommerfitness/motion hver mandag fra kl. 19 fra april og
frem tilskolemes sommerferie. Det vilforegå iog omkring Horne Hallen.
Hold øje med opslag i hallen, Brugsen og i næste udgave af Home Posten.
HGF/Lene Jensen

GøDNINGSSALG
Lørdag den 24. marts kl. 13 -17

vl

Vivil isamarbejde med Land oq Fdtid iØlsod sælge gødning ,kalk, spagnum, m.m.
Hvis du ikke er hjemme i tidsrummet 13-17 kan du aftale levering og betaling på tlf. 7526
0042 eller tlf. 7526 0858
Bor du uden for byskiltet kan du efter telefonisk henvendelse få leveret.
Vi håber på samme store opbakning som de fonige år * vi ses den 24. marts.

PS Der omdeles prisliste i ugen op til

-

så i kan være klar når vi kommer.
KFUM - spejdeme Home-Tistrup gruppe

HNEIAMGIEICI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 02 I I , Fax: 7 5 26 03 96
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

KROKETKURSUS

mw

Søndag den 15. april kl. 9.15

Vi begynder med kaffe og rundstykker. Derefter vil Ejvind Jepsen lede kurset.

Tilmelding senest den 12. april
Kroketudvalget

HORNE AFTENSKOLE
Afslutning og spændende udstilling af vinterens kurser i Home Aftenskole

onsdag den 28. marts på kroen. Udstilling fra 18.00'19.30
Derefter kaffe og underholdning v/Mats Rudklint.
Mød op denne aften og se, hvad vores aftenskole arbejder med. Bliv inspireret og måske få lyst til at deltage i næste sæson. Det er gratis at se udstillingen, og skulle du have
lyst til at blive hele aftenen koster det såmænd kun 30 kr. + kaffe.
Har du deltaget på et hold, er entr6en selvfølgelig gratis.
Udstillede ting bedes afleveret på kroen dagen forinden mellem 17,00' 19.00
VELMØDT
PS. Medlemskort til Familie og Fritid kan købes denne aften.
Home Aftenskole v/ Henriette

-

tlf. 2964 2733

GENERALFORSAMLING FAMILIE & OG FRITID, HORNE
onsdag d.18. april kl. 19.30 i skolekøkkenet, Horne Skole.
Dagsorden ifølge vedtægteme.
Medlemskort til Familie & Fritid for sæsonen 2007-2008 kan købes denne aften (50 kr.).
Familie & Fritid, Home / Mona Nielsen

Ilorne ICro

G ode s els kab s/mo delakalc

r.

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

Vi
På Horne Kro

-

er møden altid go

ses

hilsen Kirsten & Kurt

nfr 75260019
E-mail : kirstenhansen@surfmail.dk
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HORNELUNDS VENNER
Homelunds Venner afholder generalforsamling

Søndag den 25. marts kl. 14.00 på Hornelund
Dagsorden ifølge vedtægteme.
Homelunds Venner

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
Ansøgninger om benyttelse af fondens afl<ast skal vææ bestyælsen i hænde senest
den 15. april 2007.
Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Home by og sogn.
Ansøgning sendes til Bent Knudsen, Lervadvej43, 6862 Tistrup
Sogneforeningen

øSTER HERREDS SENIORKLUB

- PROGMM

2OO7

Tirsdag den 20. marts kl. 13.30 iØlgod Kulturhus'Generalforsamling
Derefter vil Kasper Overgård fra Home vise lysbilleder og fortælle fra turen med Verdensholdet.

Tirsdag den 10. april. Busturtil Danish Crown slagterived Horsens.
Afgang fra Tistrup Torv. Kaffe med smørrebrød kl. 12.30 og rundvisning 13.00

-

15.30.

PRÆMIEWHIST I HORNE HALLEN

Marts:
April:

@
10. april
11, april
13. april
17, april

6

5. og 19.

2., 16. og 30.

HORNE 4H
PROGRAM 2OO7
SYHOLD starter på skolen
SPIRER og TRÆHOLD starter
En aften kun for VOKSNE. . . invitation følger.
MADHOLD starter på skolen.

STøT VORE ANNONCøRER . OE STøTTER OS
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HÅNDBOLDENS FREMTID IHoRNE IDRÆTSFoRENING'

E

I december måned sidste år sendte vi fra HIF et brev til håndboldspilleme og deres for-

ældre. Brevet var et forsøg på at få nogle til at melde sig til at deltage i håndboldudvalgets arbejde, et arbejde der er nødvendig for at håndboldafdelingen i ldrætsforeningen
kan fungere.
To interesserede meldte sig, en forælder plus 6n som ikke til daglig har noget med
håndbolden at gøre, men som geme vil hjælpe til, dette er da positivt men det rækker
altså desvæne ikke.

I brevet vi sendte ud i december, gjorde vi det klart, at såfremt der ikke kunne findes
nogle til udvalgsarbejdet, så ville konsekvensen være den, at der 4[ft, fra og med næste sæson, vil være håndbold i HIF! - dette faktum er beklageligvis rykket nærmere.
vi har i hovedbestyrelsen uden held forsøgt at finde en løsning samtidig med, at vi har
vendt og dreiet vores undren over, at det er så vanskeligt at få nogle til at melde sig til
udvalgsarbejdet.
Hvad er der galt? Er interessen for foreningsarbejde væk?
Eller accepterer man blot konsekvensen og siger, som vi har hørt 6n udtale: jamen så
kan man da bare spille i Tistrup!!!!!
Det håber vi ikke. En sådan holdning er blot med til at ødelægge etr god og sund forening, og det er der vel ingen, der har lyst til eller har glæde af.
vi vil nok engang fra hovedbestyrelsen i Home ldrætsforening indtrængende bede om,
at alle der på en eller anden måde har lyst og interesse i at hjælpe til i håndboldudvalget
vil melde sig.
Hvis man vil vide, inden man melder sig, hvad håndboldudvalgsarbejdet går ud på, så
spørg Bente Jacobsen, tlf. 7526 0456, det ved hun alt om.
Med håbet om fortsat håndbold i HIF
Hovedbestyrelsen i Home ldrætsforening

HORNE SOGNEFORENING

-R

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
Formand:
Bent Knudsen, lJf. 7 529 97 12
Næstformand: Svend Hjømgård
Kasserel:
Kjeld Petersen
Sekretær:
Lise Jeppesen
Medlem
Jytte Mathiasen
Frederik Lauridsen
Viggo Dinesen

Home Sognefurening
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Hej Dreqge
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Piger

5å storter fodbolden i Mikroofdelingen
(år9on9 2OO2, 2001, 2000, 1999).

Der er tr.cenirg hver fredog fro kl. 17-18, lige uger i Tistrup og ulige
uger i Horne. Tnenirgsstor.t er den 13. opril.
Fredog den 11. mqi kl. 17-18 holdes der i Horne opstortsmødeforolle
foreldre i mikroofdelingen. Svend Pedersen fro JBU vil komme og fort
om mikrofodbold, o9 repr@sentanter fro ungdomsudvolget vil fortælle om
den kommende seson.
Hor du lyst tilot spille fodbold, så mød op til træning og se hvod vi lqver,
det er sikkert noget for dig.
Vi gleder os til at se dig.
Venlig hilsen
Ungdomsudvolget Hf F/TB

Vælg de holdbare løsnlnger:
o Llmprodukter af høl kvalitet

r

o Totalløsnlnger

o Undervisning i korrekt valg

og brug af klæbestoffer

r Punktlig leverlng

V

o Konkurrencedygtlge prlser

trn1

Kvaliliceret teknisk rådglvnlng

.

40 års erfaring

PKI Supply AIS
Vætatuallevai 29
7000 Fred€,dch

Tlt:
Fu:

76 240 240
75 941 O39
pki@pki.dk

ww.pki.dk.
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KLUBAFTEN
Så sker det igen...
i fodbold med nogle helt suveræne sæsonsæsonstart
til
INTERSPORT, Varde inviterer
starts tilbud.
Der vil være kanontilbud på træningssæt bestående af windbreaker, knickers og strømper, benskinner, fodboldstrømper, shorts og selvfølgelig fodboldstøvler.
o/o
rabalpå alt (dog ikke på special-tilbudene)'
Der gives 20
Der vil også være mulighed for at se og købe Home ldrætsforenings nye klubdragt fra
UMBRO i vind- og vandafuisende microfiber, ideel dragt til alt sport
PRIS: Børne-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
i Horne Hallens mødelokale

På glædeligt gensyn

TNTERSFOET
Kræmmergade 9

SPORTSUGE 2O()7
Er du vild med at synge og optræde, så har du alle tiders mulighed i spor$ugen. Tirsdag
aften er nemlig karaoke-aften.
Alle har mulighed for at deltage, så begynd alleæde nu at øve dig på lige den sang, du

er allerbedst til..
Nærmere information følger
og ihallen.

-

se efter tilmeldningssedler på skolen, i Brugsen, på kroen

Hvis I har spørgsmål eller allerede geme vil melde jer til, så kontakt Sportsugeudvalget.
tlf. 7526 0478
Lise Mogensen og Niels
tlf. 2299 1360
Anne Mette
Sf.7526 0235
Anne Marieog Frank
Mette
tlf. 2830 6100
tlf, 2192 8175
Jeanefte
LotteAndersen og Søren
flf.2554 6390

Jensen

Jensen
Hansen
Thøstesen
Ezermann
Dahl

Sporbugeudvalget
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NYT FRA HORNE MENIGHEDSRAD
Ved kirkesynet sidste forår opdagede vi en revne i buen mellem prædikestolen og indgangsdøren. Revnen eller rettere revneme sad i toppen af buen. Nogle dage efter var
der provstesyn. Her blev alle parter enige om, at jeg straks skulle kontakte en rådgivende ingeniør ved navn Keld Abrahamsen, der er specialist i gamle kirkebygninger. Han
kom på inspektionsbesøg og foreslog, at vi straks kontaktede Nationalmuseet. Sidst i
november havde jeg et møde med en konservator fra museet. lnden vi gjorde noget ved
revneme, ville hun geme undersøge, om der var spor af kalkmalerier og lignende.
I januar havde Keld Abrahamsen og jeg et møde i kirken sammen med en murer for at
finde ud af det videre forløb. Desvæne kunne jeg konstatere, at der er ved at udvikle sig
en revne nummer to, så der skal handles hurtigt for at undgå nedstyrtning. Provstiudvalget har bevilget midler. Tilladelsen fra stiftet foreligger. Arbejdet vil i første omgang foregå ovenpå kupleme. Her skal der laves en slags fastspænding af sydmuren, så den ikke
kan bevæge sig udad foroven. Når det er sket, kan arbejdet i selve kirkerummet komme
i gang. Vi har forlangt, at der ikke arbejdes i påskeugen eller op til konfirmationen. Planen er, at kirken er åben for alle kirkelige handlinger under reparationsperioden.
Vores kirkeværge, lnger Dam Nielsen, har fået lov til at udtræde af menighedsrådet. I
hendes sted indtræder Morten Henneberg, der var suppleant. Som ny kirkeværge er
valgt Ruth Jensen.
Her fra nytånsskiftet har Kirkeministeriet forlangt, at alle breve, skrivelser med mere skal
sendes over intemettet. Systemet er så smart indrettet, at bliver der sendt noget til Horne kirke, får jeg en SMS over mobilen. På den måde er jeg fri for at gå på nettet i tide og
utide. Det betyder også, at vi kan sende officielle breve til stift og provsti med en såkaldt
elektronisk undersktift

.

Desvæne har nogle kirkegængere fået det indtryk, at der ved altergangen serveres
"saftevand" i stedet for vin. Så galt er det nu ikke! For et år siden vedtog vi, at der ved
gudstjenesten klokken 9 bruges altervin, mens der ved guds$enesten klokken 10.30
bruges alkoholfri vin. Grunden er, at vi geme ser de kommende konfirmander til alters.
Willy Vandborg

,@#sPark
Mødelokaler op

til

t0

STøT VOBE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

ca. 100 pers.

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei

33. Horne.

6800 Vorde

MENTcHEDSnÅoer

H).^

^
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Højskoledagen lørdag den 20. januar blev en rigtig hyggelig dag. Der var tilmeldt 97
personer.

Vistartede med en gudstjeneste i Thorstrup Kirke ved sognepræst Martin Herbst, Ådum.
Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og rundstykker på Sig Hotel.

Herefter holdt Martin Herbst foredng om, hvordan han efter 18 år i Moon-bevægelsen,
fra han var ganske ung, fandt ud af, at denne sekt ikke rigtig var for ham og hans familie.
Han fortalte, hvordan det gik til, at han blev præst i den danske folkekirke.
Martin Herbst fortalt sin historie på en levende, selvironisk og humoristisk måde. Det var
en spændende fortælling fra det virkelige liv.
Vi fik serveret en dejlig middag og herefter tog Jacob Tybjerg fra Uldum Højskole fat på
sit sprudlende foredrag om den nye Højskolesangbog, 18. udgave. Han fortalte, hvordan
nogle sange i helt andre genrer er kommet med og hvilke tanker, der har været inden
udgivelsen afden nye sangbog.
Jacob Tybjerg fik alle i salen til at synge med, mens han fuld af entusiasme spillede på
klaveret.
Vi håber, alle har haft en god dag.

Menighedsrådet iThorstrup og Home

HORNE PENSIONISTFORENING
Den 12. februar blev der afholdt generalforsamling i Home Pensionistforening. Laurids
Pagaard blev valgt til ordstyrer, Hans Peter Madsen var skriftfører.
Flere ting blev drøftet. Forsamlingen var enige om at hæve kontingentet til 75 kr. pr.
medlem, da vi ikke forventer, at Varde Kommune giver det tilskud, som foreningen er
vant til at få. Ligeledes droppede vi den ådige udflugt, som der har været for lille opbakning til.

Bestyrelsesvalg: Erik Sørensen og Tove Thomsen var på valg. Begge blev genvalgt og
det blev ligeledes suppleanter og revisorer.
Bestyrelsen er: Johanne Hansen, formand, tlf. 7526 0333
Erik Sørensen, kasserer
Anna Schmidt, næstformand
Hans Peter Madsen, sekretær
Tove Thomsen, referent til Homeposten
Vi har i alt afholdt 25 møder på Homelund Plejecenter fra 18. september 2006 til og med
19. marts 2007 hver mandag eftermiddag fra kl. 14-17. Vi har i gennemsnit været 34
personer til hvert anangement, men vi kunne blive mange flere. Vi serverer gratis kaffe
til medbragt kage.
Alle medlemmer vil få besøg angående medlemskort. Vi håber nye medlemmer vil henvende sig til bestyrelsen.
Bestyrelsen/Tove Thomsen
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ANDETSKASSEN OPLEVER FORTSAT FREMGANG
2006 gav Horne Andelskasse et overskud efter skat på 5,3 mio. kr.
Der er gang i økonomien, og Horne Andelskasse kan glæde sig over, at det dels smitter
af på regnskabet, dels betyder, at det går godt for kunderne og andelshaverne.

I 2006 lykkedes det Andelskassen at få et overskud efter skat på 5,3 mio. kr.. Det er
79,3 procent bedre end 2005, hvor resultatet efter skat blev 3,0 mio. kr.

Resultatet kan kun betegnes som yderst tilfredsstillende. Og så er det glædeligt, at
resultatet vidner om, at det går godt for vores kunder i lokalområdet. Der har været gang
i økonomien gennem nogle år nu, og den udvikling er bestemt ikke gået forbi vores
område.
Vi har oplevet en stor stigning i aktiviteten blandt kunderne. Det kan blandt andet ses på,
at vores udlån er steget med 26,3 procent. Der har også været en stor stigning i kundedepoter samt formidling af lån i Totalkredit og DLR Kredit.

Lokalt engagement
For Horne Andelskasse er det vigtigt at være synlige

i lokalområdet.

Det sker ved at

støtte op om lokalsamfundet og de lokale foreninger.

Et resultat, som det vi har opnået i år, opmuntrer os naturligvis til fortsat at give noget
tilbage til vores kunder og andelshavere og det samfund, vi er en del af. Vi er glade for
at kunne give noget tilbage.
Det er jo vores mål at give kunderne en god personlig rådgivning, der tager udgangspunkt i deres hverdag og drømme. Vi vil gerne give dem ekstra overskud i hverdagen,
og vi synes faktisk, vi er ret gode til at nå det må|.
Bagland af eksperter
Andelskassen er medejer af Danske Andelskassers Bank i Hammershøj sammen med
de 24 andre andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser, og har gennem
banken adgang til specialister inden for blandt andet investering og pension.
Gennem Danske Andelskassers Bank er vi sikre på at kunne levere rådgivning og løsninger, der som minimum matcher de store bankers. For kunderne vil kontakten dog
være til den lokale rådgiver i Andelskassen, og beslutninger træffes lokalt i samarbejde
med kunden.

Også Danske Andelskassers Bank har haft et godt regnskabsår i 2006. Resultatet før
skat blev således på 349,9 millioner kroner, hvilket er 135 procent mere end i 2005.
Horne Andelskasse holder generalforsamling den 21. marts på Horne Kro.

/L^ ona::,',*::":::
t2
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BUTIK MED BLOMSTER, BINDERI OG BRUGSKUNST AENET

I

HORNE
Under navnet TMP-Design har Tina Møller Pedersen åbnet en butik med salg af blom.
ster, binderi, brugskunst samt årstidens frugt og grønt.
Tina arbejder som natsygeplejerske på Sydves$ysk Sygehus i Esbjerg,
Hun fortaeller, at hun tidligere har hafr en blomsterbutik på Ribevej iVarde, og at hun har

savnet arbejdet med blomster og blomsterbinding, hvorfor hun har åbnet butik på hjemadressen, Højvangen 44, Home.
Hun tilbyder friske blomster, buketter, potteplanter, sammenplantninger, dekorationei,
brudebukefter, bårebuketter m.m., ligesom hun tilbyder at bringe buketter ud. Folk kan
også komme med deres skåle og få dem pyntet.
I butikken vil der også være salg af gaveartikler, brugskunst, vaser, små figurer samt
binderiartikler som oasis og tråd m.m, Tina glæder sig over at være i gang igen.
Samtidig vil hendes mand Henrik Pedersen sælge årstidens frugt og grønt, herunder
økologisk. Der kan evt. bestilles fast levering af frugt og grøntkassertilprivate.
Både blomster og årstidens frugt og grønt hentes i Kolding.
Salget vil ske fra garagen Højvangen 44, hvor der er åben alle dage fra kl. 14-17 eller
'
efter
5612.
Butikken tlf. 6022 5386 - Frugtbilen tlf. 6022

,

aftale.

Vi ønsker den nye butik held og

#

-fl.-

lykke.

Red.

HP blomster & grønt

Bffi

Blomster, binderi, brugskunst,
frugt og grønt.
Butikken har åben alle dage

fra 14 -

17

eller efter aftale.

Adr. Højvangen

44. Horne

Bestilling af bukefter, dekorationer, frugtkasse eller

en blandet kasse med frugt og grønt.
Alle dage

tra8

- 17

Butikken :60225386. Frugtbilen : 60225612
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HORNE HAVEKREDS
Lørdag den 5. maj
Abent hus ved Land og Fritid, lndustrivej 11, Ølgod

rffi

Her vil være plantesælgere og mange andre kræmmere.

sffit$

Kom og gør en god handel, og vil du selv have en stand, er der gratis tilmelding på ilf.
7524 1974.

Torsdag den 24. maj

Aftenudflugt med Ølgod Havekreds til Herdis Stokbæk, Grødevej29, Ansager
Her vil Herdis vise os rundt og fortælle pilens mange anvendelsesmuligheder, og vi skal
se både dyrkning og pileflet. Husk aftenkaffen. Se annonce i Ølgod Ugeblad.
Mandag den 4. juni
Aftenudflugt. Tistrup Havekreds.

Se annonce i Ølgod Ugeblad.

Onsdag den 6. juni

Aftenudflugt med afgang fra Horne kirke kl. 19.30.
Aftentur til Ølgodvej 10 i Adum, hvor vi skal besøge Thyra og Jens Kirk.
Haven er en 8.000 mz landbo- og plantesamlerhave med bl.a. mange iris og hosta, Der
er ca. 100 forskellige dagliljer, en ny gruppe med mange Trillium og en anden med snabelkallaer. stor gruppe m. træpæoner og alm. pæoner. siddepladser til medbragt kat
fe/mad, Planteformering
Entre - medbring selv aftenkaffen, der kan nydes i haven
Lørdag den 28.

juli

Eftermiddagstur med afgang fra Horne kirke kl. 13.00.
Eftermiddagstur til Laubjergs Rosenhave, Borkvej 18, No, Ringkøbing. Den landskabsagtige rosenhave er på 10.000 m2. Haven består af g afdelinger med mere end 4000
roser fordelt på ca. 200 sorter.
Entre - medbring selv eftermiddagskaffen, der kan nydes i haven

Først i august
Aftenudflugt - Tistrup Havekreds - Se annonce iØlgod Ugeblad.

VINTERSFMT
KR^ÆMMERGADE 9 .VARDE
TLF. 75 22 14 14
14
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Søndag den 12. august
Udflugt med Ølgod Havekreds, men alle er velkomne.
I år går turen til Silkeborg til Lindholdt Landbohave ved Bntta og Leif Jensen, Anebjergvej 29, 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 fra Ølgod Torv kl. 09.00 i egne biler. På vej derop nydes morgenkat
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.

Vikører fraØlgod Torv kl. 19.00. - Se annoncen iØlgod Ugeblad.
Lørdag den 29. september kl. 10.00.14.00
Plantemarked i Tambours Have - Fællesarrangement for samtlige kredse i region 3
Her kan købes og sælges planter, og du kan snakke med andre haveinteresserede. Du
kan også gå en tur i havens parkanlæg, og denne dag er der er fri entre.
Yderlig information ved Knud Andersen Tlf. 7513 4873

Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Ølgod Kulturhus
Fællesarrangement for samtlige havekredse i region 3 - Emne: Rododendron og
hvad dermed følger. Lysbilledforedrag ved Niels Skjøldberg fra Hørsholm.
Niels skjøldberg er ekspert i rhododendron og forfatter til bøgeme 'Rododendron og
hvad dermed følge/' og "Rododendron og det, der følger efte/' Han vil vise lysbilleder og
fortælle om forudsætningeme for at få et vellykket Rododendronbed.
Denne aften er der lotteri om spændende rododendron.
Entre 50 kr. inkl. kaffe og brød. Tilmelding nødvendig til lngrid Lauridsen, tlf.9715 4229
eller Knud Andersen, tlf. 7513 4873.

Tirsdag den27. november, kl. 19.00
Juledemonstration i aulaen på Tistrup skole. Tistrup og Ølgod Havekreds.
Vifår besøg af ke dekoratører fra Ritas blomster og brugskunst i Oksbø|, som vil vise
deres fantastiske evner ijulens udsmykning.
De mange dekorationer vil til slut blive bortloddet ved amerikansk lotteri. Husk aftenkaf
fen. - Se annonce i ugebladet.
Lørdag den 17. november kl. 14.00
Juledemonstration i mødelokalet i Horne Hallen
Jette Larsen fra Blomsterfeen i Outrup viser os årets ideer til advent og

jul

De frenrstil

lede ting bortloddes ved amerikansk lotteri.

Alle er velkomne.
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HORNE MURERNE I EKSKLUSIW SELSKAB
Home Mureme er af revisionsfirmaet Emst og Young udvalgt som vækstvirksomhed og
indgår dermed i et eksklusivt selskab med kun 1.419 selskaber i hele Danmark.
Udvælgelsen er bl.a. baseret på, at den årlige vækst i omsætning skalvære mindst 15
%, at der er mindst 20 ansatte, at antallet af ansatte er vokset og at virksomheden skal
være ledet af ejeren.

Om starten fortæller Svend Erik Pedersen, der var meget engageret og aktiv ved en
udvidelse af Home-Hallen ved frivilligt arbejdskraft i påsken 1988, at bl.a. ftv. brugsuddeler Axel Pedersen kom med mange opfordringer til ham om at starte som selvstændig
murer i Home, som på dette tidspunkt var uden murerfirma. Svend Erik var dengang
murersvend hos Bammeskov i Alslev og sammen med Finn Nielsen, som var murersvend hos Ries og Pedersen i Varde, startede de 1. maj 1988 op som selvstændige med

firmaet Home Mureme. Den 3. af de nuværende ejere Gert Nielsen var deres første
ansatte. Efter at han var blevet udlært kloakmester, var det meget passende, at han to
år senere indgik som medejer af firmaet.

Vi fik åbenbart startet på det rigtige tidspunkt, fortæller Svend Erik. Der var meget at
tage fat på efter en ånække med høj rente og lav aktivitet indenfor byggebranchen.
Bl.a. var byggeri af poolhuse på Vestkysten med til at give vind i sejlene. Det imponerende tal af 200 poolhuse fra Hvide Sande til Rømø blev det til, inden det sluttede for
godt 10 år siden.
Siden blev det som underentreprenør for Thorkild Kristensen, TK Development i Alborg
til omkring 600 feriehuse, bl.a. ved Blåvand Kro, Lalandia samt på Fyn. Denne gang i
samarbejde med en stribe lokale håndværkere. Der var fart på. 6 huse om ugen skulle
de aflevere. 4 ved Lalandia og 2 på Fyn.
Undervejs har Home Mureme også haft en afstikker med at bygge fonetninger for bl.a.
Bestseller i hele Europa.

I øjeblikket er det luksuslejligheder i København. Home Mureme har lige afleveret en
spændende ombygning af de gamle Nimbus fabrikker til 27 luksuslejligheder.
De 3 ejere skiftes til at tage et år ad gangen på Sjælland. Derved bliver der meget kortere fra top til bund, og det giver et godt forhold på arbejdspladsen. Og de har da heller
ikke svært ved at få folk med.
Sidste år havde firmaet over 50 ansatte. Gennemsniftet ligger omkring 40. På 2 år er
omsætningen mere end fordoblet. I 2005-2006 nåede omsætningen 77 millioner kr. Det
store ryk kom da finnaet gik over til selv at byde på totalentrepriser. Halvdelen af omsætningen hentes på Sjælland, mens landbrugsbyggeri og alt muligt andet udgør hver
ca. en tierdedel. Landbrugsbyggeriet har altid været den stabile lokale base, slutter
Svend Erik Pedersen.
Vi ønsker Home Mureme tillykke med udvælgelsen som vækstvirksomhed.
Red.
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TISTRUP.BOUNUM SMEDE. OG MASKINFORRETNING
Ny forhairdler af Lamborghini traktorer

Svend Hermansen, TistrupBounum Smede- og Maskinfonetning, Øgodvej 148 i Bounum har fået forhandling af Lamborghini traktorer og Scan-Agro maskiner i det vestjyske
område.

Lamborghini tilbyder et produktprogram med traktorer fra 25 til 275 HK.
Scan-Agro tilbyder et omfattende maskinpnogram med over 50 forskellige redskabstyper.
Fonetningen har fortsat forfrandling af Zetor traktorer.

svend Hermansen fortæller, at Bounum smede- og Maskinfonetning har cirka 2.500 m2
under tag, hvorfra der udføres salg, service og reparationer samt reservedelsforsyning
indenbr nye og brugte landbrugsmaskiner samt have- og parkmaskiner.
Der udføres en del konstruktionsopgaver, dels som underleverandører for håndværkere
og dels til landbrugere,

Fonetningens

ws

afdeling med 3 mand klarer alt indenfor nybyggeri, renovering af

huse, badeværelser m.v.

Endvidere har fonetningen en butik rned Hav+Park maskiner, herunder plæneklippere,
motorsave samt værktøj, som også henvender sig til havemanden og parcelhusejeren.
Butikken har også åben lørdag kl. 10-12.
Der er 10 ansatte, salget varetages af Henning Laursen, som også fungerer som værkfører. Hanne Hermansen bestyrer kontor og lager og svend Hermansen står for
afdeling, lager og administration.
ca. 250 fra det vestjyske område fandt den 23. februar vej til åbent hus hos Bounum
smede- og Maskinfonetning, hvor hele det store haktor- og maskinprogram blev for+

ws

vist.
Red.
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LANDSMESTERSKAB TIL OLD GIRLS . HORNE IF
- Home lF - vandt

Landsmesterskabet i indefodbold i sæsonen 2006-2007.
Holdet blev nr. 2 i indledende pulje med en 2 måls bedre målscore end nr, 3 - pyh ha,
det var tæt på at holdet slet ikke kom videre.

Old girls

Holdet var nu klar til mellemrunde A søndag, og der var der ingen slinger i valsen. Første kamp søndag blev vundet 7-0 over Ringkøbing og 2. kamp skulle vindes og blev
vundet over Hillerød med hele 5-1.
Holdet var nu klar til finalen mod Alborg B, som man havde tabt 3-4 til i indledentJe runde. Efter en spændende og meget jævnbyrdig finale vandt holdet 4-3 med et mål scoret i
absolut sidste sekund. Sejren på 4-3 var i hus og dermed også LM.
Old girls spillere skal være fyldt 28 år i 2006. På holdet fra Home lF er alderen fra 37 45 år, så de ligger oppe i øvre aldersgruppe i fortrold til deres modstandere, men til gengæld har de så også mere rutine og erfaring og har alle spillet fodbold på højere niveau.

Holdet der blev landsmestre

er

Lise Terp, Joan Laursen, susanne Hoffmann.

Dora Harck, Mariann Jørgensen og Ulla Sørensen.
Vi vilfra Home lF sige tillykke med Landsmesterskabet.
Home ldrætsforening

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

UgUjprne-vad9.d!

Cykelforretning
Østerberg
20437711

T.S
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l{OBIf,: lO 50 l,t 75
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HTHs håndboldhener i serie 3 har fået nye trøjer takket være et sponsorat fra
Horne Murerne. Holdet består hovedsagelig af helt unge spillere, men selv om de
ofte møder spillere, der er noget ældre, har de vist, at de kan fylde trøjeme ud.
Holdet er placeret midt i rækken og reverer en masse godt hånåboHspil kryor*
med god fysik og masser af tempo.
Holdet var den dag, fotograf John Thomsen kom forbi, forrest f.v. Rene Deigaard,

Ronni skovdal, Michael Nørtoft, claus Langsig, Jesper Henriksen og troloteoei
Bjame Baun. Bagest f.v. Michael Deigaard, Thomas Henriksen, Lasie Hindsig,
Simon Lind og Søren Vig.

Tistrup

OPfm

€og
o

(t,
G

C. B. Lange

.6
o

Opti ker & kontaktlinseoptiker

ED

o
o
t2

Storegade 23, 6862 Tistrup

o

llf .75291287
Åbningstider:

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

-

6
ao

17.30

C"

c
Lundagervej 44 . Horne . 68OO Varde
Tlf. 75 26 O2 35 o Mob.:23 84 98 21
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så er vi bedst!

udføres med:

Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og GrisetransPort
Containere - store som små

Leveringsdygtige i:

o

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

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

vl

Hekse, drager, vaskemaskiner, krigere, fodbolde, snemænd og mange, mange andre
levende væsener og ting var søndag d. 18. februar samlet på Home Skole til Spejdemes
Fastelavnsfest. Formiddagen startede med fastelavnssang efterfulgt af for nogen langvarig tøndeslagning, hvor kongeme blev kronet.
Med så mange flotte og fantasifulde udklædninger var dommeme til "Bedste udklædning" kommet på en svær opgave, men dommen faldt og de tre bedste udklædte i hver
af de 3 aldersgrupper blev fundet.
Efter at have fået fastelavnsboller og sodavand, var alle klar til at tage på et lille fastelavnsløb, hvor man kunne prøve følgende aktiviteter: støvlekast, løsning af rebuser,.
transportere mest mulig vand i papir, bygge det højeste tåm, huske ting der blev kastet
op i luften, skyde til måls efter spande og synge med kiks i munden.
Efter en aktiv formiddag blev der spist pølser samt leget og hygget.
En god formiddag var gået - håber vi ses igen til næste år!
Spejdeme/Kathrine

'Ih'til banko i Hornchallen hver trlrsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Rankoklubben

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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FORMANDSLISTE

Skole

St<olebestyrelsen Horne
Brugenåd Lokalområde ll (ældreråd) Mini-Legestuen
Anette Plauborg Schmidt, Moesgårdv. 13 Poul Plauborg, Lundagervej
Ninna Gejl Pedersen, Mallevej 104
Horne, tlf. 7526
Horne, tlf. 7526
Home, tlf. 7526 0605

0150

36

0046

Horne Sogneforening
Bent Knudsen, Lervadvej 43
6862 Tistrup, 1|1.7529 9712

Hornelunds Venner
Elly Jensen, Klokkedoj
Horne, tlf.75260320

Horne ldrætspark, HIP

Legestuen

Jens Henning Gydesen, Ølgodvej 130
Asp, tlf. 7526 0161

Lise Jeppesen, Gl. Præstevej 93
Horne, tlf. 7526 0266

Home Gymnastikforening, HGF

Dora Harck, Bjenemosevel 35
6862 Tistrup, Ilf .7526 0472

Børnehaven Regnbuen
Hanne Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej 30
Horne, tlf. 7526 0148
Horne Menighedsråd
Willy Vandborg, Sdr. Mallevej 29
Familie & Fritid, Home
Horne, t|f.75260288
Mona Bonde Nielsen, Mallevej 40
Horne, t|f.75260249
Horne Pensionistforening

Horne Hallen, Stadionvej 21
Thorkil Lindvig
Horne, tlf. 7526 0352

Horne Aftenskole
Henriefte Nielsen, Mallevej 92
Horne, tlf. 7526 0438

Horne 4H

Horne Venstreforening

Lene Jensen, Gunderupvej 71
Gunderup, tlf. 7526 0005
Horne ldrætsforening, HIF

Jette Poulsen, Dejgårdvej
Horne, tlf. 7526 0356

l2

KFUM-Spejderne
Merete Bonn6n, Hornelund 75
Horne, tlf. 7526 0313
Gruppeleder Kristen Krog

1

Thorskupvej 154, Ill.7526 0042

Johanne Hansen, Hornelund 24
Home, tlf. 7526 0333

Home Husmandsforening
Hans Thomsen, Lundagervel 42
Horne, tlf 7526 0203

Sigurd Møller, Bjenemosevej 13
Home, tlf. 75260226

Horne Støtteforening
Leif Sønderskov, Porsevej

Home Havekreds
Leo Aamann Jessen, Habrehølvej 9
Horne, tlf.75260239

Horne Brugsforening
Eva Guldager, Aspgårdvej 4A
Asp, tlf. 7526 0182

1 1

Horne, t|f.75260527

3k{ll{*Jr{I
Udgave
285
286

stof

senest

tørdag den 7. april
lørdag den 12. maj

bladet udkommer
25. apnl
30. maj

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf. 75220367, birthaschmidt@mail.dk
Eding Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Home, 6800 Varde, llt.7526 0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75223838
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KIRKETIDER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Tonsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag

11.03.2007
18.03.2007
25.03.2007
01.04.2007
05.04.2007
06.04.2007
08.04.2007
09.04.2007
15.04.2007
22.04.2007
29.04.2007
04.05.2007
06.05.2007
13.05.2007

kr. 10.30

kr.09.00
kr. 10.30

kt.09.00
kt. 10.30

kr.09.00

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

kt. 19.30

Lars Bom Nielsen

kt.09.00
kt. 10.30

kr. 10.30

lngen
lngen
kt. 10.00

St. Bededag
Konfirmation

kt.09.00

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

ilf. 7526 4055
flf. 7526 0042

flf. 7526 0085

flf.75

Dqglr:

o

Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:

fåU::';."'*"

3:33:ll:33

lørdag og

8.00-13.00

søndag

HORNE. 6800 VARDE

TLF. 7526OL44
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RESULTATER FRA ÅneTs HoRNE MESTERSKAB I BADMINToN
Søndag den 26. februar 2007 blev årets Home Mesterskab i badminton aftroldt. Selvom
vi i denne landsdel ikke har været plaget af de store snemængder, var det alligevel ikke
alle, der nåede frem til kampstart kl. 9.00 O Det var også meget tidligt!!
lvlen efter ca. 6 timer og 60 kampe kunne alle konstatere, at det havde været en god dag
med glæde, ærgrelse, ovenaskelser og ømme ben.

Dagen var sponseret af Nr. Nebel Entreprenørfonetning og Bo Concept (Ølgod). Vi
takker mange gange for de FLOTTE gaver!!
Årets Ungdomsspiller blev i år PATRICK CHRISTENSEN, Patrick blev valgt da"han altid
yder an stabiltræningsindsafs, er en god kammerat både på og uden for banen, og så er
hm en bffie alsidig
fightende badmintonspillef .

q

2. Tobias Strømgaard

3. Mlkkel Lindvig

Ul1 Drenge Single
1. Simon Jessen
2. Anders Gravesen

3. Marco Mortensen

u:ltrut3 Drenge Double
l.lGsperAarhus Han
sen/ Simon Jessen
2. Esben Lauridsen/
Martin Alberben

U13 Drpnge Single
1. Kasper Aarhus Hansen
2. Esben Lauridsen
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U 15 Drenge Single
1. Nickolai Christensen
2. Rene Guldager
3. Morten Mortensen

Ul5 Drenge Double
1. Midrael Albertsen/

Nickolai
2. Lasse Lindvig/
Rene Guldager
U17 Hene single
1. Kasper Lindvig
2. Patrick Christensen
3. Stefien Ditevsen

Herre Single Senior
1. Per Lund Hansen
2. Anders Møller

Mix Double Senior
1. Katrine lbsen Larsen/

Per Lund Hansen

2. Betina Mortensen/
Kaj Nielsen

Dame Double Senior
1. Katrine lbsen Larsen
2. Dora Harck
2. Anita Nielsen
2. Anne Mette Jensen
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Hene Double Senior
1. Ole Madsen/

Peter Valle

2. Mads Jochumsen
Anders Møller

oBs oBs oBs
Årets høstfest er rykket frem til den 15. september

-

sæt allerede nu kryds i kalendercn.
Sogneforeningen

AKTIVITETSKALENDER
16.0318.03.2007
21.03.2007
24.03.2007
24.03.2008
25.03.2007
25.03.2008
26.03.2007

27.03.2007
april

28.03.2007
15.04.2007
18.04.2007

maj

05.05.2007

juni

juli

aug.
sept.
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11.05.2007
24.05.2007
25.05.2007
06.06.2007
uge 23
16.06.2007

uge27
uge 28
28.07.2007
Uge 31
12.08.2007
15.09.2007
29.09.2007

Gymnastikopvisning for område Varde
Horne Andelskasse. Generalforsamling
Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning
Spejderne. Gødningssalg
lndsamling Kræftens Bekæmpelse
Hornelunds Venner. Generalforsamling
Horne Brugsforening. Generalforsamling
H I F/l NTERSPORT. Klubaften
Horne Aftenskole. Afslutning
Kroketkursus
Familie & Fritid. Generalforsamling
Horne Havekreds. Abent hus v/Land og Fritid
Mikrofodbold. Opstartsmøde
Horne Havekreds. Aftenudfl ugt

Skolefest
Horne Havekreds. Aftenudflugt
Sportsuge
4H. Udflugt for hele familien
Fodboldskole i Horne

Spejdeme. Sommerlejr
Home Havekreds. Eftermiddagstur
Vildbjerg Cup
Home Havekreds. Udflugt
Høstfest
Horne Havekreds. Plantemarked iTambours Have
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING
v/ aul. vvs-inst. SVEND HERMANSEN

LAMEeBGT-[Nr
ZETOR

Ølgo<lvej 148
Bounum

6870 øLGOD

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

AUTORISERET

KLOAK.
r'/Chr. Gram, Sdr. Mallevcj 15, Hornc
Ttf. 75260163 - biltlf. 21226801120330163

e"ffi

tl

Ele

HA&NEt4tlaæ.ttåltd
JOHN BOFG HANSEN
XORN€ . 6800 vAaDE - TLF:75 26 00 93

tsRUUN

øPtH*,

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

7OAVEGADE I3
6870 øLGOD c tLFr 75 24 4a

æ

Horne Cykelforretning

male

'rt " dlk

Gl. Præstevej 63 .Sig . 68OO Varde
Ttf . 75 26 43 92 . Bit 21 77 06 92

Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Winther og Raleigh cykler på lager.
For at få mere fri, flemer jeg de faste
åbningstider, så ring først når cyklen skal
repareres eller I ønsker en ny.
HORNE CYKELFORRETN]NG

V/Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbile{.d!
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onaelskassen
kon vi
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Generalforsamling i Horne Andelskasse
Hermed indkaldes til generalforsarnling i Andelskassen

Onsdag den 21. marts 2oo7 kl. 18.30
på Horne Kro
Der er opstillet følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent og protokolfører sanrt ste mmetællere.
2. Bestyrelsens beretning orn Andelskassens virksornhecl i regnskabsåret.
3. Cennemgang af årsregnskabet for SamrncnslLrtningen Danske Andclskasser.
4. Forelæggelse af Andelskassens årsregnskab til godke ndelsc og btrslLrtning
om anvendelse af overskud.

5.
6.
/.

Behandling af indkomne forslag.
Valg til repræsentantskabet.

Eventuelt.

Årsrapport for 2006 udleveres ved generalforsamlingen eller kan forinden afhentes
Andelskassen.

i

Tilmeldrng til generalforsamlingen bedes foretaget til Andelskassen senest torsdag den
15. marts 2007 Ceneralforsamlingen begynder med spisning kl. 18.30.
Der udleveres stemmesedler til frernmødte andelshavere.
Horne Andelskasse
Krosvinget

4.

Horne. 6800 Varde. Telefon 87 99 39 50

