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Generalforsamling i
Horne Brugsforening

Kom tilgenerafforsamling og bliv
klcgero på butikken og din mulighed
for at få indflydelse på foreningers
arbejde.

Tircdag den 8. april
kr. t9.00
på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægteme.

M begynder rned spisning.
Af hensyn til mden kan
gratis adgangekort afientes
i Brugaan, sonest lørdag den 5. april.

Venlig hilsen bestyrelsen

v
spujderne

ilangler du gødning fil harcn ?
$å kan ftil købos hoe spei&rne lørdag den
15. marb 2008.



I}AN-EL A/S
AUT. EL.INSTALLATøR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l 66

a

O

a

a

a

o

o

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LA}IDBRUG
PLC & PC STYRINGER
vtDEoovERvÅcxrxc
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REPPUMPE& BLÆSE& GEAR
SALG & REPHÅRDE IIvIDEvARE

K
Tømrer- / snedkerarbejde

y'induer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri

v/ snedkennester
Jan Dick

Tlf. 28 78 34 32

Pedersen & Nielsen

Homelund 49 b

Birflr 2368 b950 - 2368 æ55
Trf. 7526 0467 - 7526 0520

Håi:Htr,::
Vi tilbydcr alt lige fra alm. servicc,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt pe ff.7526-W7O
Mobiltlf. 27127072

[,iner Strømgård Hvid
Vr. Bjerremosevej 27, Horne Tømrerm.: KwtdhtndHansen,75260214-

Ing.: Morlen'Eennebery,75260316.

Horne
fål Tornrerf,orretning
Jltyf stadionvej 3, Horne

T[fi75260214

. AOLIqAY$QEAI r,!3!uTrEr. TNDVSTBTAYQQEBI ttttt -øi

i "Åii,:,trfl1,tr"Joo"^' //FtBtN|///
. 8B9AqAgT'ONSAEBBJDE
. PEoJEKTEAINQAYaYqqEEt

ildr. Bounumvel 11

6870 Ølgod

Tll.75 24 t2 33

Far 75 2{ 10 83
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HORI{EAFTENSKOLE 6;\
Ja, så Hter Ftrcrne Afierskob sæson athr nrod enden.
Kon/se og oplev en anderledes/lerænde og inspir€cde rdsillirq. Læææn - XH
fia hvert lDHvfi vise og furtæffe æ, lnad de lw hrætog hrcrdæ de ltar aæt i yinF
rens løb. Æt i alt har I fuskdftge hold mget at berefre. Så mød op og se/høog spøtg -
deerkh.
Desuden vilderdenne afien Hive præserftmtnyetil$ brsæsmen 2m8/2008.
Kom og vær med. Se hlnd Fbme #nsftole har dtbyde, m&ke kunædu ål!$ at
delhgenæsbår.

Vd mødt S en hyggeh den/Fb$*ttb 3195 4269

AFSLUTMilG OG UDSTILLII{G AF SKOLEilS AKTMTEIER
2M7'08 AFHOLDES:

Ondag deft 12 nwls A 1930 på lbne lao
U&0lllngen eråben frN 18.00- 19.30

Derff hygge rang og undertoldnlng

Erfr6: & kr. + kæ (e@ere ts ffiotens kurser ha gmdb ent€)
Velmødt-oghusk,alleerrælkommen tilenardededes/spændendeoglevendedstiF
ling.
OBS: Tiqg tl udr$lllngen bedec af,everet Urt&g den 11. mrts fra 17.00 - 18.311 på
lsoee

HomeAfterd(oh v/ l'lendetle Niåben

GE]iIERALFORSATLIIIG I FAIIILIE & FRITII,, HORNE

onrdag dcn 16. apdl H. 19.il1 i slolek*lene[ ]lome $ole

Dagsoden ilø$ tædEgbrp.
Kom geme med bslag Ul næsie ån prcgnam.

Famili6 & Fritd, l'lorne/MonaBonde Nio'lsen

@

VItITERSF*T
KRÆMMERGADE 9. VARDEI

TLF. 75 22 14 14
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Brammfinggyrnrræfl(-E Anib[fufier,Gmegrisbnsen,l$na]Oisbnsen,
ldrabeftemkoler devhold t h Srnrdt lilorbn Espesen & Sørcn Lauillsen

Spandstige mænd Niels Kristian Nielsn

Junior&æniryslrcffiet I ltfiilia Thomsen, $gne Olsen, Renå Jodrumsen,
Oksbøl Danftils Hesbech, Jesper Sørcnsen

Enbe: Voksrei$kr. - bøm20k

Efur opvisnLgen kan der kobes kæ rned bmd og der vil rææ [d b bøene i
mødebkabt.

PÅGETsYil
HORI{E GYNilASIIIffOREI{II{G

GY]IINASTIKOPVISITING I HORI{E HALTEN
Fredag den 28. marb Am H. f8.30

l"opne
Gøm
4-5 ådge

ForeldrdBam

Deffiislte2t
P[erbømehawkl. -3. kl.

De seie tlome Boys
Bømehawkl. 3. kl.

$orGplgcr
4. - 7. kr.

Eva Vlg Jessen

J*obVq Nielsen&LasseGran 
ef){rY

Trinecranr&LereWt'|ieben 3k
/\r

Atle ledere på gulvet 4 N' "

&fie & irdinus Poulsen, Ft*dk Vig Jessen, Emma

llalene GeilPedersen & Nadia Chdsbnsen

Dorfrte Bejdø&AnihAruæd

Chadotte Stig, irhia Scffi, Gtarlofre Hansen &

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

Banl<oklubben

4 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



GYIINAST|KSÆSON Amr08

Så er en gyrnffisæsdr igen snat et orcns6e[ kapbl.
Vi ha haft gang i I hold rrcd dgtig maqo tblc bøm, unge og voksne. De ftm af tpl-
dene gbær $ fr d ybe pubfihrm, lnrd & ha arteitet med, og det sker selvfølgefg
til lokalop*ningeniHome Hallen ft€dag den 2& mdtr ld. l8.3ll (bmailtdspunlil).
Det er en &n e gyruæa ftrakfie og bethbftræUte gb&r sb tI.
Også i år kan vi byde på O gæSetpld. Ebvholdet fia Branmirq gymnætik- og Hræbef-
tersRob kqnmer med 130 ungB memesker i #æn 14fr 1T X.3 fipr fa Horne sogn
ermed på trolOet
.lunbfænnng$rokht fia Oksbd ø også gæsGffi og ikRe mirdæ enO tt af gymna
stenæ kommerfta Horne og omegn.
Vi ser fenr fr at ffi tmngebræhe, søskende, bedSeftræf*e og æOe hbææle
de vilvære rned tilen frrnøielig og gd abluhing på gyrnrrctiksæsonen.

Trffiiernn to kan &r selvføSrg købes k# med brod efrBr opvFnftrtgen, og der vil
også rræn lilt br bømerp i modelokalet

HGF/t€ne Jersen

FOREDRAG MED JOHANNES MøLLEHAVE

Emne: Humor

Mandag den 7. april kl. 19.00 iTistruphallen

Prls: 100 kr. - Bilhtbr kan købes i Brugsen indlil4. apdl.
lGft m.v. kan'købes.
Evt. spørgsmål- konhkt Henriefte, tlf. 3195 4269

An: Afienskoleme i Tistnp og Home

HORilE IDRÆTSPARK - GEITIERALFORSAilILING

Der afioldes generalbrsamling i llune ldræbpdlt

dndag don tl. mrtr kl.l9.30l hrllenr medololnle

[4erl dagsofilen itøbe rædUegbrte - og ktr. Alle er rælkomne.
HIP

STøT VORE ANNOIIICøRER. DF STøTTER OS 5



KROKET

OpsHtbr nye spilleæ

Tocdag den l. mai k19.30 (ffird hlmmefarbdag)

Harduffiog lystså lton og provom detønogetbrdigdsgte krck€t
bæniry ø mandag og onsdag 1&17

omdag fren fia k118.30, r* rreict ma&r &t
elhr når I har lyst evt søndag brmlddag

iled wnlig hiben udm[et

mw

I]IDSATLI]IG TIL KRÆFTE}IS BEI(ÆTPELSE
Ill bmlngsr m.[. I ]bmc

ln&anlirg tl Krætuns Bekæmpebo frreg* !rnd{ don 6. Odl fr. kl. 10.00

Fonnlngorog/eilerenkd$ersofierofrdres sun sædvafg fl at b*keop om idsam
liltgen ( vi medes kl. 09.30 tilodenbdng og ar kop kafr på Holne Skole).
TilmeHlng rgrelt hdag dot { ryll d tf. 7æ6 0031.

Bes$ioAggeboe

TORVEDAGEN

Torvedagen er I år ledag den 16. august

Tonæ@dwlget sanler gL iem b@ &r 2å md (ræn om de& i ræste nr. d
Horeposbn) 

Towerhgsudra@lnans &pæn

PRÆMIEWHIST I

Præmiewhist i Homehallen starbde mandag den 3. september kl.19.3ll

Februar: 4. + 18. Maj: 13.+ 26.Marb: 3. + 17. + 31. Juni g.

April 14.+28.

6 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



HORI|ELUilDS \ÆilltER

Sdrgafrtor på Plqiocenbr lbrrlund kl. 19.3{l
Osdagden 13.Gbruar
Wag den 19. mdb (ny dab)
@&n9.april

l{omehndsVorrer

HORiIELUI{DS VENJ{ER . GEIIERAI"FORSA,f,TIIIG

Efur at eug$rådd c rædhgt, ha llomefrnds Venmrirsbret sine vedtægbr.
De vigW ptmkbr er, a[ bestrehen er udvirld nred 3 rnodhmmor til i dt 8 modlom
m6r.

Dhse vedtægbanddnger skd godkendec på en ekshaonliler ænerffirsalrling

lntdag dcn 3ll. rwb ld. l{00 pt ftfcsrter Hondud.

Demfur er der odirnr gnnelffimanmg €fur de ny yedægbr.

lbmdmdsVenner

HORI{E PENSIONISTFOREiIIiIG
har aftoldt genelallbsamlirg den 11. bbruar.

Besffin blev genrabft, Eeledes srs@rbr og revtnær. tJdftS blev rlhkubret,
bestycben rrcdtagøgern bshg til ndfugblrd. Venfig hlben bes-ty€ben.Foflnard &haorællalsen
Ilæstbrmard Anne Uhresdrmitt
l(æer ErlkSrænsen
Prohkolføær HansPebrlrladsen
sekrebr Toræ Tlrornsen.

llD
SINDBERG TøilMERHAM)EL øLGOD

Nørrc rub 1 - 6ft0 ølgpd -7trt.75:24 U æ
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LOPPEMARKED

TT $øtb fur speffteme i HoreTistup gruppe.

INDSAi,ILI}IG AF LOPPER

Hrprbr $ni& mget på tossepn*en ardrekan få ghde d- nel rirg he[en fl aop
peudvalgef og lad dem kbæ på sågeme.
LopændvalgetbeSfoat Harscnldager 7526{F01

lGrsten Søænsen 7526 0078
LatsMæen 7526G&1
ThomasSøndeskov 23373756
ChusHobød 75æ0419
Poul H. GuHager 75260182

Tru
KFUil-spejdene i Horne har 50 årc jubilæum den
1. august 21108.

Det vil vi fejre den 2. august 2008.

4r/
Den ftrsle sr@ i tus råred drolder "LOPFERI{F lopPemarked

på HinCclWei 291tbmefra kl' 9'lxl-12'00

Vi tlil mebl€r, bsger, tspsgersfltdeog a[ ikcldtestgtei'

Prisenp snakkervi om.

TOUR DE PEDAL, HOR]IIE

EWn sæsonerHtkervi dsqn ped$oldere -taft fl sponsorcrog #dem, derhtr
bakket Tou/erc op i majtods vitrd og veir.
Hilsen Kir$n, Gudrun, Ebe illarbog lrryeborg

Derernye styrnoroeæ tswi mednyercqi og nye itleeri Oagæbæreæn.
God vird til Lirda Mølbr, Else Jochumsen, lnger Undblad og Flanne Builad

På detgmle rdvalgs vegneilngeborg

HORNEPOSTEII

{figrvo
292
293

rbf renect
lødag denæ. m4b
lød4 d€n 10.nd

bhdd rdlrorms renest
14. april
æ. mai

8 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



aneÆnoE sPo}IsoRAT AF HJERTESTARTER

Da vi i sqnmen hade dlitrælde dtrierbsbp påvores kro**bae, blev vi
som på, atdet kunnerrære en god ide atanskæ osen såkaldthrerbstaftr.
En $fiedatereren rnsklrn, derlnterafttvtvqpderen person iatufrøre koneftt hpr-
bmassage og kan glus patienbn stød, hvis defrB ø nødwndif.
Vi næ!Er, d der er d reefr behov fur en sådær trferægaær, da &r på Horp ftfæns-
pads barcanbg en rypbk dag kommerornkring 200 pemomr. Derdroldes ofte stø{rc
arrdtgemenbr srn f.eks. Hftsbr, rydb$ær,ner og gymrcfioputrnfrnpr. Efth,iftte
er derfast ugerffig bankcaften med ca. 300 de@æ
Som en sfrdegeUiilst r,il slolen, SfOroænnsmøur og rb tokale viltsomffi ruebdes
have en mulighed fu at yde øt hurtig og milge gange lhreddede indsab fremover.

Vi hade tænkt æ d phre &n i @ercn rærl hoærfnrfiargsn fl Hog cæbri4 lrvor
der ø dgryq dagffi mellem kl. 8 fil ca. 23. Den kan ev[ også phææs udendørs.
HafilFpddøten skuile fntre det morffi rffa br Fftbshtbæn og en bruger-
gruppe skulle så bes{å af psonerfia følgende gruppen
- llallers penstale
-Trænec/lederc
- Medlemrprdmc{+[tb
- Lætetefraskolen
- Petsmale fia SFO og dagirsfilhrtion
- ArFæ i de lokab virksomheder

Vi haffiere ansøgt TrygfonGn orn en hFrbstarbr, nBn har desvæne tået atslag.
Vi har lterefter fuidet frem til en model fia firmaef Ancaæ Ape i Skiem. Den kan ses på
deæs his.mræside vr{ww,ancare.dk. Den ko6br 16.8m k + moms, og idette beløb er
der indeholdt et 3 times kursus i brug hr f2 personer.

VI scgBr nu efter lpomor€r 0l t amhfr c dcnne t@e & bdrb cr
vdkomne og de spoffiorcr, derundcr del vll få dercs næn oftn0lggiod I br.
bhd*e npd opca0nfuen f $erffian. @ar såvef sqn private spon.
sorer er selvftlgeng også megct veltorme.

Vlærfremtil d høæ ha Jer, komaK æ endelig hvis derø spørgsnå.
Fomand Kuil Burkad kurt@burkarl.dk
Selcetær Scren l0lstensen skris@mail.dk

Bes{yteben i l'lome ldræbpark

EIIIHA[SGKEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, ,Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 B 9;6

@
oprlætk-
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Amau Tranhordail TranimdidsDunkt
Dtuqe U17ru18 Lødag ?nW.1L15

Tisfiuo
ilald4 + onsdag K 19.$20.30
Tlsttpq l'lorp hveraden måned

Drer€e UlSluto Lørdag ?nkl.1z^15
Tisfruo

lhftdag + onsdag k} 19.0&æ.30
Tlstrp oE Fbrne hrcr aden måned

Dænge [r131r14 Lørdæ 23/2 kL 1t.00
Tisfruo

Tirsdag + brsdag kl. 17.4$19.00
Lfue marTislrun- t&e uaerHorne

Drcnge U11N12 Trseg 19/2 kl 17.45
Flonts

Tmsdag + htsdag ld- 1r4ff9.00
U*p rm Tsftno- lLæ rmr llome

PigerU11ru12 ll*rd{ 31/3 kl. 17.30
Tisfftlo

l'bndæ + orcda$ ru. 17.$-18.30
Lip uær Tis8np -t$se user l'bme

Drerue U10 ilrdag 1U3 kl 17.15
Tlsfuo

ifan@ +onsdæ kl. 17.1S18.30
ufioe uoer Tisfrno - lhe uær Home

Drcnge U9 Trsdag 258 kt 17.00
Tlsfino

Ttr$ag +brsdag ft|. {7.fl118.15
Ufiqe uosTistrp- lioe uoer Home

Piger Ul0 irildæ31Bkt17.30
TlstruD

tlardag + onsd€ ld. 17"flL18.30
Lhe ttær Tisfiuo - tfoe mer Fbme

Drenge U8 Fædag4/4 kl. 17.00
TEffiE

Tits&g + f,edag kt 17.fl)-18.00
Lbe uoer TL*no - uloe wer l{ome

Drcnge u7 Frcdag4/4 kl. 17.00
Iisfruo

nrsdag +fedag K. 17.0tr18.æ
Llqe uer Tlsfrup - tfu uos l'bme

Poder
U6/u5drcnoem oioer

Frcdag 414UJ.17.W
Tlshno

F edag kl. 17.&f8.00
Lfuie uoerTisfino - rfu uoer Flone

Småfødder
ftr4 13dmmeoodnrl

Fædag#{ K.17.00
TisfruD

F @ H. 17.UX7.+s
Lhe mer Tisfno - tfroe mer Flome

,SilA FøDDER" FoDBoLD FoR ARGAI{G 21xll oG YNGRE

1Srå føddef er brældrebanr tudbold br de mhGb. Det er etffid fl & mflnd$e mr
at h e fudbold saflnen rned rpr eller h. Legenhafngen komrpr til at bregå i en
gnrype tned pvnaHnnde, sun også ha npr eller hr med, så der er ingen, sorn iliror
løbetorcrelde af æ6rc bøm.

€flå føddef er et nyt @, sqn vi tåber yt å ilele dde yrrg* sptec i gag. I ca 40
minutbr hver fredag fia kl. 17 vil Carsten fnomaæ fia Tisfiup $å br boHlegen. Mød
op og se, orn det er mgd fu dg og ff hn. Det fueg& i Fbrno i tfrge uger og i Tistup
i [ge uger, og der er opchil fiedag den { apdl kl. 17 I lifirp.
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sLuTsTrLLtl{c |]{DE]{Dø, FS FODBOLD ?007ran8

JBU
Ul6 Dr€ngo B
l.frcfrW 33p.
3.Home 16p.

ltct
DameScnior, F lF2

Ul2 Drongo B
l.Vdde ?9p.
3. Horp 1 2p.
7. Fbme 2 13 p.'

Oamesenlor, t*t nk

Ul2 DtcngeG
1. Stelev/l-yne 30p.
2.llonF 29p.

IhmeSenlor, sede t
t. RDe 8p,
4.HorneSOG 13p.

]brrcrlorben&g
1. NUIF 37 p.

6. tlome2 ?3p.
8. llcrne 3 13 p.

ES
UlO DnngcC
1. Sdr. Onrne tAp.
'4.llome 27 p.

Drc;UeB,eu$l
1, ø9p4" 2Op.
6.Hwne 6p.

l{errcrserhf, po$z
1. JBS t 40 p.

z.tfriez 38p.

l.Vade 25p. l.Vein l7p.
3.HomeOG 19p. 3.HorneOG 14p.
4.HomeSOG 13p.

Dterlgc,F&l lhmrs.fpaF&2
l.NRtl 21P.l.Tap 41p.
5. tlore 3 P. 

i 3. Flonp 1 28 p.

4.l.lorne4 II p.

Hemrrcrlqqpttfir{ Vetcrarer
l.Sdr.Ornp 42p. 1.Braflntu $p.
3.Homel 33p. .6.Hsne 18p.

HORiIE OLDGIRLS NR. 1 \ÆD IIII I INDEFODBOLD

De gamle'gixde dd igen igen[ l..tlilrdeforlbokL
hloldet blev nr. 3 i senionækken under DGI sydnest og skuile æpræsenbrc DGI q/dvest
i ffi{fb rækken i weekenden den 16.-17.hew i Vrgsd.
| æ07 vanfr hoffiettM, men kunne man gøre det igeni old{irls er fu spiltere tnzl år
og op &, og F $i[me wir a[e ttaæl I & ækh og kn fu på troklet uar under 40
år.

FhHd ynxfr santrgs karye - og bleu iF t lpn en frd Lff i ffi{*b rækten
Holdet bes€r#en bhnding af sprnete som oprirdelb komrærfra Horne, Klong, Tim,
t{æsbiw, Bokbrsbu og B&nr. l'totret hil ffi spt* inerdrrs frr Flffip lF, rnen
spileTg er knytbt samrnen gpnnem et margeårbt vensleb ivlF, hronde også shdig
spillerTmads.

IIo*ae l(ro

På Horne Kro - er møden altid go'

Godc s e Is kab dmo dclohalcr.

Hyggelig krostae og krohøve.

W leverer også nad ud af huset

W ses hilsen Kfurten & Kurt
Tut 75260{'itg
E-mail: kirstehhånsen@surlmail.dk
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HOR}IE SPORTSUGE 2OO8

Vi er ** ærfi' i gørg merl @ntlpør d ffi sporsræ i HcnE.
Horne Sporbuge er en uge, anarUercfi af lbme klræblbtening, hvor man msker at alle

b!€os boqere fw mfrfied hdfqlun på ffst ogfisb en påopbvecn Det kan

båderJære ien sporbsg dædplln ellerbare dkomnpomog se mboen bhe udfudreti
rnget adede&s, f.eks- $øtHd-
Fomåletrned ugon eratgiveffiken hyggelig t4e, med ræeraf spottqg opletælser,

og sartrg bifæ fi, d lhrE nrææOcnfU ffid kilt q,e UUB $m ganft al

ffie rruæ bnfemge idnæbgtene.

Der vil heh Wpn være @. tnpp*oæ - og €n opptGErfufid6aq sn Sr
føbelig er på bræHrercs an$rar. Vi vilgprne opbrdæ byens irsfitulionertil at benye
facilibbme om dagen.

Sø@ s0arbr Wen næd æænfiom. Vi opfrnfier ffi rmfrk tr dfå s&n-hoil
på de brskellige gader -, huslt der er plads tl bile de små og de lid $ørc.
Efrer gd€beoH€n vil ffi rætrnertng bbe d$h& ri rder poeer ogltg er lælt

siffeipå at sidsb åls'rafielongef [bre og Marie Thøsbsen, ha set liem til detb åtts

tumenng.

Vi vfl selufebe$ også g€ffitr sid*B &s $rcoes md bokserneffUe& hrcrder bok-

ses ned orærdimembnerede hanGker. I år har vi dog ttabt d ffiille vorcs egen

bokserflng - så ÆIE kar sd![
Husk i kan shdb nå at udbrdm sirlste åls yindere - Sanre Knudsen og Kut Fouben.

Vi giuer sdyføhefu en ffie belofftlng fu ildsden så i toilner hiem flæd rpæ end

barc d gofr ginoo--mæke €fi H& øi8. @

Der er l ftdfiffi nrd bok*nnet rnr{$rerf frr dspolsen $ærffi og ran lø så
mulighed brd vinde sbm præmler.

Vi vtfraspol&rgeu&ftahetkoflune rtndfl defusteffiæ gder i byen og pålailletog
indsamb sporsorater- så vi h&r, at lbger godt imod os.

tU orær deth h vi giseæn rned @l.p@riq rnrs*ag nnærtroHrtg fiile
dyst br tnle hmilien, karælceaftan, kfæbdag med gamb leæ og mæser af aklfuihbr,
puffin og megpt andet på programmet.

Vi ghder os til dse ir afie.

Og htæk - vi er allid &n br nye ileer - så I tinger bare.

tise ttogørsen og lseb Jensen 6126 0478

Anrp Mefre Jemen 2299 1360

Car$nBøfifier 40806t70
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Anrp lvlade og Fnank Hansen
HeiSAr*lsen
Lotbog Sørcn DaN
Anih Hamen

7526 0235
26æ 7858
2125nfi
3069 &|28

UNGDOMSAFDELINGEN FODBOLD TB/HIF

FODBOLDSKOLF

Der vil igen i år blive aftoldt fodboldskole , i år i Tistrup. Det bliver i uge 27 fta mandag
30. juni og til tedag 4. juli l

Det er alle dagene fra kl. 10.00 til 15.00 , der vil som de sidsb år blive afipldt en gdllaf-
ten brbrældrc og bøm , hvorklubben søqerbratdereren varm gdllogså rcdbringer
folk selv mad og drikke.
Vi håber fra klubbemes side, at det vil blive en sjov og læredg uge for bømene !

Dervil blive uddelt matedale om detb iskobn istaften af marb må'rpd.

Det vil igen i år blive aftoldt i samarbejde med DGI , som komrner med et par instnrktø
rer samt noget træningsudstyr.

Klubhuset vil værc åbent heb d4en ,så bømere kan tå deres madpakker opbevaret
køli$. De vil også i løbet af d4en blive tilbudt fn$ og saftevand fia bdboHskders
side.

Der kan IKKE købes is, slik og sodavand i denne uge i klubhuset.
Hilsen ungdom$dr/alget TBftllF

NYT FRA SKYTTEFORENINGEil

Skydehrcnlngen har hd haft effi åsslftt Få de hFrfre hnr hæ dervææt slor
aktivibt Mrh mandag og brsdæ fren, og breningm har væet til 2 tbwdlcedsstæv-
ner i Glird$ed rpd 18 rp&rnrær og ff Fhb shdniryn va &r tl rp&mrel der

delbg. 7 bg tilJyilanGsftævne og tilArnbshdniqen wrder 14 ttpd fia listttp Skyæ-
foænlrg. FoenFrpn ha også hd et bøsæftotr med i 2 ffoædkæGtmøiper. Det er
en s$f,ning over seks omgange, denne er nebp #lutht og Tisfrup Slqfrabrenings
hotr vand sfln tr& M $n€rær[ rnd 382fi5 pont oS tr bp t n$en ilden fu 2 Flo
vedkr€G bbv Thonns Søndetgåd nr. I nred æ0Æ. potttt, illaibrit Pedesen nr. 2 rrcd
19S/a ffi og lGas Fleffpberg nr. 3 nred tg8:l poin[ fremp Skyætuæn0ry ø# &
dygtige bømes@r tillykte med de frotb rcsumr, det lowr godttubrcnlngens f€m
tid' 

Begtyælsen.
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HORNE HA\ÆKREDS- PROGRA,I|20O8 m,
H,{

nls@&n{t.mutiftfgJ0.aIaentsfsfrtpseob- . . J.r
PlbkerLnorrfiation. GIUB BoE fra btonrsbilridn€f i øgod vil vise, hvordil dekorati'

oær I Csle og br& ffll græs. maræ d &fordiomnp vil tit s[l bhæ ffiet
ved anerikad( reri.
Htnlrdet*#.
Ararqør: Tisfiup ha,ekrds. (Se også annonæ i Webladet )

llilbgdenZinln 8.00.
Afuntri U besøger Esfierog Nieb Jøqpn l,likolaisen, Agervigt ei 39, Næsbierg, hvor vi

skd se en fllfil rr* slor axnonap @'IIEftm garrefræer rpd slolsr og græ+

plæne.

i*aren er æ[ med hnddække, så den d åtg bfrer rden dorp hacr. Ca. 700

rfiododedmn irwræ lbrsk. $rbr, p$re$lpy, trydløg, l6er, kbmatb og rugnolier.

Vr kcer fia ki*en i FbEu kt t$.m - ![Fk d qe f2ft, kæog næ] med,

lvledlemmer25 k ikke rpdlemner35 k
Alleervelkornrc.

nlt@dcn 3.$mi.
Afrentur i egne biler - a&ang fra brvet i Tisfrttp kl. 19.00.

Vi bæeger Drytaog Ob Rasnssen S Mtne$ i Tistttp.

20 kr. prdehger. Husk aftenkafrn
Anargø: Tistnp havekreds.

Ons&gden {Pni.
Afrenudflr4t Vi besøger Jy,tte og Knud $kov Federsen, Engdragpt 7 og Rom og Anton

Hase& Gårdeuei I, lnror der er pæ fl d.dilrfe uoæs msr{th t#-
Amaryø: ølgod havekæds. (Se annonce iWeHadd)

l@den 28.lu[ A 19.m.
Afientuitl frnn Cnd*iarcen, glspaften n,æ40 OKbøl, hvor vi skal se en ca. 1.(D0

km2 sbr, 26 & gdnntd pænnnaæ rd owr Zll0fttst- Sn*r q sHåeGPHr
ter, 300 blsk. fuchsier, k{emalis, sulfiulenbr, t andpati,2divtræe og wbhateog phn
bfurmefitg. Den er mufuhed fu d købe lbnkdfue phnter - brtimvb frrctsia.

Tindag den 5. august"
menrffigt \fi så denne afien se b hawr i ølgod, og vi Srbr ræd ltlaqit og Fnans

l(ftilensen Rønnevaqe$ æ. Heleb g* $ lil Rønneengd 56, hrcr E&t og Tommy

Hansen viser halen fem
Huskffifrn.
Arrarqø: Øgod havekrcds. (Seogså anrxnæ i€&pd Ugeblad.)
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nn@fti {Za{utt
Abrtrr i egne bibr - atarU fia brvet i Tisfrup kl. 19.00.

Vi bessger Blrte og Ert( Bttrtdgåd ts EgdtteiTwd Tann, de løen serkn6dnve
samt nyarlæt skov I paft. Der vil der også vææ mu$ghed fu at ddkke vores medbragb
kaft.
20 kr. pdelbger. Husk frenkafrn.

Sir{silsepærlåer
Vi besøger HøjvilE FrqgFhnbge, Skærs[tæi 7, Sdr. Omne.
l(om rned og se Ve{iyMsfetS Sæ htgFhtilaæ med ca 8.000 fr@er-tugt
kan købes.

4rrarum Ølgod harækreds. (Se anrnrce i øbod tbebhd.)

Lrdag deit 27. septeder td. l0Jp - lrt.00
Fællesamangement fu samtlge kredse i affeling Vesliyiland.

PlarbnøIed i Tartors Fhræ, Bredrnæerni 21 rd l(atgåde So. På darcrwfe
det kan du købe og sæ[e rodfæsbde pbnbr. Snfie rpd adn pffiinbrcsærcde,
dFr du kar gå en tn i ffi 3{I:0$ knr2. Se pan@l Tafurs Fhe tE ogsåsæ
af planter. ilhdkuru kan medhirBes. Der ø også mulbhed br at købe k#, kage, d og

vild ikirken.
Alb erræftornmen, ogsåtilsefu athge pbnterræC.
Fd ente ff @rala4 diutuset ffiio$ patathgget. Yeqeæ !ffiin:
F.nd fudeen, tf. 751 3 t1873.

Oru@drn 22 olrtoåskt 19.30

Kufuhiret i W.Fælbsarrangerrnt fur sanffge kt€dse i ffiefng Vestiyf,and.

Fæbmr &ns TfteFe& Her Gatnrsftob, hdh ftr*æ om græs.
Foædraget lægger ttægt på græsseme - måden at bntge dem på'og om d fit@rcre

dem i &n efi$s€mnb llale.
.TilrneHlng senest 17. okbber til lrma hrben, tr 9732 38S ehr hgfil Lau*lsen, 0f.

9715M,p..
Bb inld. kffi:50 kr.

Tindag den 2li. nwenter kl. t9.00.
Juledemonsfration i aulæn på Tistup skole.

Vi fu besøg atJottrtrty l{argfud ta t'leme$, da rbet og hila&r om *g$-*hrafiots
tiljulen. De mqnge dekorationer viltilslut bfiue bododdd ved anedkansk lotbti.
X6m og tær mcd fl ør tunqffi og lerild &n.
Hrskafutftr.
Amangø: Tsfiup og øgod haveftredse. (Se også dlnonoe i uæbladet )

Fortsættes ,..,...
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lrd.g den 29 nryember t[ l{00.
Juledernorsfralbn i l'lomehalbm mødelok*.
lGb Jepsen, Home, vlser, lnordan fnn pynbr op fl deftoglrtnætroptæn5 katp,
dekoratbner m.v. Hun blitter godt hiulpd af Gitb Juelsen, Homs, og mens p[eræ slider
i det og lingern bgeg ftnq komnerGær Læ Aaøm Jessen, Flome, aneiet - og
rpn ikkederogså bfirærlidlilen flb juHlis'torieellerfunenG. \4 W hræ tbbefuimid-
dapn S et undeilpllende og kqiæi€rde ldedw. De ffi thg og en hel
mæ{F andet bliwrselvfø[elig bor$oddet, inden vi går hjem.
Alleerrclkomne.

HORiIE IIAVEKREDS
aftokfr r$n ænenatOrsantirq i lbfiæhafiens mødelokale
mandag døt 1 1. Ebruar 2008.

Fcmadans Utrtulngi
Flore Harck$, har i øpUlkketca 30 aHirc rpdlemmer. Det eren fine flbruegary i
fuho6 fl sanme liGrudd dGb *. Vi lE H d pø nye medlerupr i bbet d&et,
rnen dog ftke nok lil d hoHe rædersbilet I øvrbt er medlemSalle{ generclt dalende
orrcr heb brdet- hlr mgb å kreGe hæ opb\ætar mfte furngflrg-
Rogramrrt t6 2ffi7 blev tifetbhgtog sendt td allercde føgener@rsamftruen, og
G tlar &thr kn xætet belpu ftr ddtotre et pc bestyelcwnøhr
lluni mM uarvi med ien sland S Vade messeme på dpstue@dsen iVade. Det
væ 5 d hate@rn i f* Vate konmm, &r g& sær ont$rrden - tm{g
Vade, Blåvandshuk, Tisffup, øgod og llorne. Det tykkedes at konnne isnak ned mar
ge rnetræsfter, og ri bgne& også d et*ei ryt med€m.
Vi har været på 2 rdfrWbr i løbet af året - den ene va den 6. iuni og gik til Ådum, hvor
vi besøgE ThFa og Jæ Kitk Ffui væ q stur Mohae rd nqe ib og l&
Den aden trdflugt blev dtoHt lødag den 28 ju[, og denne gang lblsøgb vi æ ned en
eæmiln$n Vi kørbfl låtiigs Rosetrare i lbued frUtcå&e og e&renQ[g
tur rund i haren, nød $ den medbragb kah i det ti uden lbr haræn. Der blev også tid til
d hadh m. i @6 lftr$ keit hfru.
Lødag den 17. noræmber holdt vi juhdemorsffion her i lokalet Vi hade ilnonceæt
en bffi &nomfieice rmr lun rrne &d i d(k ertSfft. Toe gxde en trær-
dig indsab brdfmdeen ny, ogdettyttedes hende atå\/ftaTryf fia irhfttilatkomme
i sædet \/ilagu oe ale sanusr en godog tffiffir*efrF.nri|'låg
Og så harderio tæret mange muftghederbrddelQe iarr4gemenbrinabofrreGerB
og i rFginsrqi. Jeg rredqs|dnapela beryelr$ d&nrn m&red.
De brdcfige haæsebkaber i thrunak trar sEet$ sqrunen S et sebkab, og Grlbrer
vi kle hrpcte en dd dDetilsle ha#*" th $itcb ærri* 0c SilwF
lægniryen skeb den 15. december og sehæ sannænlægningen fådb i traft t. ianua i
&. Der er mge t[tg, der *d æ på Fdq i*t $ fmurnr fl d.irffie nogetsær-

fut lil santnen@niryen. Vi stal H.a. hae nye ræ@br, men dd hommer vi til at
høn rære ontfr næ* &, og rffe bnær ffisbt*b rudærr{g* EdilsH*
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vedfgbr. Der vil helt siKert komme nogh rawnetedtægbr lha ftt nye sebkå - &r
slet og ld hedder Haresebkab€t

Sdrc scRået er orgflsed*r del op i 3 entpder - æffil Foænig$EHt -
Handehenh&n og l(unmunikdiorsenheden. Det vfll herføæ brvidt d komme ind ts,
tnffe ogrua e brsfeåe s{nE Qnr{l 4, rut nænps fæ &g d KoNmilnma
thrsentBden st*lbru{iuelse af bl*t thven, sart udbygnhg og vedbehoklebe af
nienuna*æn Sqrim ts&meutiffibhærtfiilFf ffi[ bla ndmr
lfhed brspøEsmåog svar, men denne dd ersdvfdgpng brbeholfrmedernrnr.

Kæren tc@& regrstå4 der risb er ur&rstrd F gd' 1900 kr. - rur da en
regnmg gå 2.2æ kr fia *et føføt$ bhv beblt i iatnr, var der trgerct et fiile over-
sknd.

Etir va kke lrdromnre{ nryn brslæ til &øfiebe d æneramsamfingen, der derefur
hurtigrt kunrn gårorrerlil ræsb punkt på dagsodenen.
PåvdS rrdKæ Jepsert Toe Bfi*tog tæAammJæn
Torc 6dnk havde på bilånd meddelt at hun ikke ntodtog \talg, og nyvdgfi trlev derefur
Signe Tofugaad Halsen, rss både l(de Jefn og Leo AaflHUt Jesson t#v gerF

vabt.
Fomarhq der også ledede mrdd, bklcde Toc Btfitk br etgod oS by*ffi0+
de i de 4 år hun sad i bestynlsen.
gedyr€ben bdk lletefier d teo Aatnam Jessen, iiilinus Pqfte& Gifre Ju$en,
Kiab&psen og SgneTo@aad Hansen

Før og eftr rnøfttfuræ teo Aanam &æn om er tt md caryiryngtfr ilofi*æ
- en trr på ca. 7.5ffi km. Fottællirgen blev zuppleæ{ med Wine&r, mrcilr og film.

Der vartlS del4eo.

Tisrrup OPrm

lurdagewei tll . l{otna. 680O Varde
Tlt.7E26O2 35 r Mob.:23 84 98 21

i
T
l!!-
s
t
P

$t

C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoPtiker
Storegade 23, 6862 TistruP

Trf. 75 29 1287

Åbningslidec man., tits., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fr€dag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket
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øIT|TER HERREDS SE}IIORKLUB - PROGRAT Axts

nrt&gftn ll. nwt! K. {3.301ftod ru[ullrrs.
Generaftlsanfittg - ffir vil dyrbge S\rend Beck Pedesen, øgod vbe film og br-
blle om ophæberfa l$ser, bl.a. fårcatleæ rundt irærden.

nrq den 15. rylt - h@rtn tt t horg
l.lykædt kl. 10.00, hvor vi f& lbmildagskaft og rundvtsning. Deefrer til maskinfabrik-
ken'Samson'. F okost rundvisnirg og kaft.

nlr&g den lL mei - dbntur fi ililto[n ga6
vi mødes kl. 19.00 på Nørtn[n og får rundvlsning, derefter k# tr sig Hotel. Tilmel-
diry nødvendig.

nrqhg dar 10. funl og onr&g den 11. lrnl - 2@ss trr 0l Sørdertory og Als

nn&g er t2. argud [t f3.30 - Gorehnrlddrg metrd æ, Afrne
lledhirU selv efrermkldagsk&n. Tilmeldirg nødvendig.

Omdag don 10. sc@or- S{ages turtit tbrge

nlt@ &t 2f. scpbmncr $. t&00- enrår** på ibrrre rco
n/splsniry, sang og dans.

nlsdrg dcn 4. noy€il6cr H. 13.il I @od t(rdnrftur
Jane l(romann, Fånrang ved Silkeborg viser lysbilbderog lbrtælbrfia paneb ophold i
Aft ika som uhndsfi ivil(p.

nrc&g &n Z &cenber H. 16.30 - iub*hrlnirg t Gdnditud
rud boding, jubfrokostog p*kespil.

lrutid Jacobsen -7529 9162, &fi Ardersen -Tg216g5O, F@e tjrffng - 2526 0190,
Aage &nsen- 7526 0320, Søren Søænsen - 2524 4Z1g

l^'l .rsi
TØMRER

ElerpankeÅ ea o BB4O Okabøt
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ffiffiffi
PAIMO I}ÅNMÅHKAI$
nK€8S2 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 7$ 29 91 77
Fax +45 75 29 gT 69
rlwuv. primcf ister. co m

Transport i vest * $å or vi bedstl

Alf i fransportudførss msd:
r Ti$adsbiler
r Fo&rtankbiler
r Kreatur- og Grisetransport

r Containere * store som små

leveringsdygfige i:
r $ånd, Grus, Vejmatedaler, Slaggerog Chanpignonmuld

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løening
Vognmandsf irmaet

SV.AA.JENSENå
$evej6.6852Bilh
,'Tlf. 75 25 83 17 '

Fax 75 25 91 17
svFsiensQFrDoe.dk
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HORiIE SOGilEFOREillltG,
Ånteætrtngbræ07

FasOaSe@
Sankftans: god ahn ca.50 ved gdllog ca.80 ved båbt.
Toruedagen i apu$ ( se ægnskS ) Endnu en god dq sun kat bæl*e bk fl.
En $orhk tilTorvedagsudrrahetog ikke midsttil Niels øbård som ved genbrqssalg
iænsd$fuca 50.000kr.
HegtH: Forygpnde ilen rnd Tørfisk og Per Sønderby ræd en uldemlod på kut!
568,50 k Godgået
Opoahlng af idqynt Gårsom en leg med detnye sys:tem, en sbrtd<tilOle Dtnesen

brd€ilfinebeslag og inwsbætildefiæeme kdt yi jobrqekpn n næsbfo.
Juhoplog: trled Vade Garden og 165 slkposer wr det frpn i år en fin dag.
Bøngpl€fræsftst En god afren hvor de ca. 3fi) gæsbr hger {1
Grasslåning af grønne områder- tirroli plads ved Kbkkedoiog Vikingelunden styres af
JeE &rsen tIfuH tlffished.
&nbrugsplaG: Kørcr fint også rred de nye åbnirys tider onsdag i stedet br tirsdag,
styret afJes og Niils.
Snerydnlng: Køær fint så brge dø ingen sne er, br frakbrcn er meget slidt så der
liggeren støne inwgtedng bnde.

ArddlA[7:
Fonden lil brskønnebe af Home by og sogn hd i 20062007 gitret et aftast på

39.689,86 + indes6ende 7t12,45 i dt 47.562,31kr, som er &ærc* fl t/ilrkUeluden
Hore park, tlome Sognebrening og pasnrng af gnønæ områder. I år inw$rct i båhyt-
b+bænke
Der va ingen indkomne ansøgninger.
Dø er ftrshg om, d *.æ-tet går tt tlorne pilkbrv og græsshrlrg de rnsb fo, *fa
sbt er ikke stoft længerc. Vi skalfinansierc 'parten' ved KrosvfiUet 6
l$oovlnget6:
Tegnilper og priser er i hus, vi margbr at få lirk d lidt el-abeide, så er det bare at
komre i garq br Blomgrcn. ca. 130.0$h. br Horne Sognebenings ft|.

fubf rnedlemmen pr. 3111247 W.

ronh$effiegftr2008:
- fælbmøde den 5. marb br hænirger, itsfi'hrilixpr, besq/reber, efiæry og alle

ardte derskile ha,e lyst
- SbegynCeailqiletmedeffiedrg af natudegepHæn iVikiryelunden
- lfusvinget6brtrrggsæsildarTmted4ør
- dbrndlng af fræer iVikiqelunden ergodt igang og udfu{es af P# Pallesen og

trfdpeæ
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På bestfelserc wgne/tsent KnrrGen

HORNE SOGNEFOREN]NG - BESTYRELSEN

Fomand BentKnuMr,tf.TSæg7l2
Næstftrmand: Srænd Hiømgfud
fræser l(pH Petetsen

Sekebr Lbe Jeppesen
Itledlerwnet: Fædedklauidsen

Jern lGrlsen
Jy{b Maftbsen

-R,

Llse Jeppesen/tlome Sognebening

SnnanuK
Storegade 25 . 6862 Tistrup .llf.74 37 69 30 . sydbank.dk

vi er i bnkeboks rcdr. evl inrcsbdrg inyffibr

Toqgli

HOru{E.

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:

Alle ugens dege kL E.00 - 1&00

6800 VARDE TLF. 75260144
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HORilE 4H

7. nrils: Turtl skeiblral, vl nrdec ved skoiHtallen ld. 19

t8. rmrts: Fonb besog hoo Fr' det har hfemmeopgave med

Fffi2M7
Vihæhaft50 dttiw bøm,5 voksneog 38 passive medlemnrer.

Vi h{ hil5 hi€tttunebescg - 2 txmde, 2 fe og I f&.
1S på madtpH,l4 på syhold, 7 på tæhoH, 8 på spirc og æ på rnadskde i uge 32 på

HofiFskole
1 aften kun hr bøm med suppesrnagning og siw - kalbftbuppen vandt Hat-
1 gfren hn br yd(srE ned vfHna$ing og piFdemdder - v*tdeætt her uar srær at

kå8.

Trdllixen to nar vi i s@ i tH silIulur npd @dflifrn lFL Er (Ib
god ffien med snak, dtøfHøb, og en kaftkurvtlatvailnsig på.

Åg$ff lfirst eodOoøgt, men tpk mesaf blkdoribneftilt kerdbfl4H. Derrrarsr
aktivibt hotrbX besøg hc dyrene, pandekageb4ning og båttygge.

Orglfinn. Vi ua 25 bøn i ætog i ltr&ru lbr bbv fa$ pam*ær og tryg$ om

nåBt Der nnv seftet om kæ rnd p4ffbåde i bækken, hrld bm og sqpt tømmerffide.

Skæppeskøn sbmnirg, en rEts super T[r.'

t dfrgt ftr m htfficr fl Bt0( ræs q lbppe tbtei i Vade. Al me $frot slore
hade en lærfig, heppen&, huttb, og ltoppertde ttdfrSt, rted kun en ftfie skade, som

hd@b nre$ gk td oær t4* Dq bbu legå"tr en $B $S meelq ql Bgg* tIEd

indholdet af ktrftunen urrder hal@ef ved bgeDotgen. Vi sfufrB& en defig dag med

grift ahn d De!ilv€i. Der kwnre saghns harc været margo frete tned.

Vi ha delbget S Torvedagen br at vise fraget

{tlckuetYudq HflE {tlåre delbg ned r$oS uCsmnger. Rigfu nsge l*de ettut
rcsuftat, og der var mape aespæmntr fi ffixnebøm.

Ånmede i lhllen: En #n vi hrrert år gbder os fil. tler orsrækler vi åsnd og bevis

brvd umtebrfle nerl*Woc, &Gr lffitt ds lE hæfderifræsb ttGtiF
lirq, og hwrn der ha sobt frest loæeder og dorined vundet te&n fl d tomrne rned d
[{cltortrs, dr*b æ fu q{firde ffi, og spk b* m s*! gnlig.
I rlen brtrfirdebe en sbr tdr tl vbæ spo1ffi Et tidig ft@ punfitnlllr'b sonuneæns

opgarer.
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Aktiv nat. 35 deltagere. Efter pandekagebagning ved gdllpldsen i Vikirgelurden drcg
vi på spøgelsesjagt og hndt en del spøgeber rundt i fræeme rred spørgsmål på maven.
Et par spøgelser af lidt støne karakter blev hurtig abløret. Tilbage i l'lome Hallen blev
der femstillet masser af badges og massage-edderkopper - der blev spillet, leget og

hygget, set film og sovet lidt Der blev ryddet op og splst morgenmad, og der bbv orcr-
rakt nåle og bevisertilde, der ikke vartilårsmødet.

Jule frokost 45 deltagere - en rigtig dejlig tradition med mad, hygge, lofteri, dans om
juletræet og gaver.

Vi har været på tllbDonald's med de bøm som solgte flest bdsedler. M har solgt 1.678
lodsedler i klubben. FLOT IKKE ! ! ! TUSIND TAK SKAL I HAVE. Vi lår 5 kr. pr. tod til
klubben.

Vi ha lrdledt sannfte!& mcd ødp folcnlrqor i Home. Vi er med i Fed Lørd4, og
den 26. hbruar ien sarqafren på Home skole.

M tø væmt til møde med @d/Ii$ry 4H ag* oært4eb dklbben og ha
takket rnj, da vi ræner at have hæderne fulde her i Horne.

Bøn, ftræl&e, ledere æ Wmer - Slor td( fu &n ffid I vlser os, br
hiælpen, for jeres måde at være på - Tak til alb der på den ene elbr arden måde er
rnedS dgøle Fbrte4H lilengod klrbdtæærpdi. -TÆ( SlOt I HA'. -

Hilsen && Pouben l.brne4H.
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Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl lwalltet

r Totallssnlnger

. Punktlb leverlng

. Konkurrenqe<lygtlge prlser

. (valmc€ret teknlsk rMghnlng

r Undcrylsnlng I konekt valg
og brug af llæbestoffer

e 40 årr ertarlng

PKSt4p/tyNS Tfr. 762&2in
lffital?p Fex:75511 0æ
7O0offi wwvfl.e.ffid.dr

ffi Hpbromster&grønt'ffi-
. Blomster, binderi, brugskunst, frugt og grønt.

kken 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 *1. 8 - 17

Bemærk ntlt nr. Tlf. 3514 5612 Mobil ZO9T 3TZB

24 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



oBs

Mange nye Wintrer- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRøY
Så får du den cykel, der passer dig.

www.honrevarde.dk www.raleiohbikes.dk
Vi ses
Home Cykelfonefuiing
Svend Aage Østerberg
Tfi.75260102-204,37711

Gangen Fåborg
vf/illy Pilgaard
T]f. 7s19 5061 - 4089 5061

qAFETERIA

€øJ'?'ff'"Parkvw
Mødelokaler op til ca. 100 pers.

(tr'

$
$..

v/ti$olh Slig- øgoÅ/q 33. Honre. 6800 Vqrde

KIRKETIDER

Sffdag
Sørdæ
Torsdæ
Fredæ
Sødag
[hnd{
Son@
Søndag
Søn@
Fr€ftg
Søndag
Sordag

09.m.2m8
16.0it.æ08
20.03.2m8
21.03:Zn8
ål}3.2n8
24.æ.4n8
30.mr0$
06.(N,2ln8
r3.01.Ån8
18.U.U'08
1t.$.ån0
n.u.zffi

rd.09.00
kt.10.30
kt.09.00
kt.10.30
kt 09"00
kt. ro.il)
kL 09rfi!
kt.10.30
htg€n
lrgen
rd.14.00
lruen

Sltæftrclag
bgfeOag 0ibrght0
Påsked{
2. Ptbkedq

St bededru
tlalsVesbær

rf.7526
$.75n
fr-7',ft
tf.7526

Sogrqræd Fum Pedersell, Tffiupwi 49, tib
GraærlGsbn l(rcg, Ttersffuptæi 154, llonp
HonEKlllte
Ki*eværge Ruilt Jensen

4055
w12
0m5
0078
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AKTN'TTETSKALEiIDER

2008
matb 10.03.20m Familb & Fritid. Fotttuærden ø El-Gården

11.ffiån8 fbnækl@eeneræsangq
12.03.Ån8 AfrrckdemaHufrriq
14.m.-
fiO$An8 For&sopvbningiomrffeVatde{øgodHalhn)
,16.mång for&soguisnftU ftr bfin (Omf m*ærme}
19.6.2m8 lbmelundsVenner.SarEffin
æ.031008 lhrneGFuffiænftgtom$enirU
30-ILU!_G tlomdu_s,Vw,_Genenailhmmling

apt ffi-.0{åm $$&mr. tonpematcC
07..04.2@8 Home Aftonsfoh m.fr. Foædtru med &hannes tløilehaæ
08lt{.ilng FhrpBnpsfurenirq.eemrmrsannng
09J4.2m HomdmGVerupr.Sarq#n
16.0{rUS Farm& Frillf. enermsaffig

mai 04.05,æ08 Wme. topæma*eC
luni 01.0S

07.06åXl8 Sports{e
0t-00:O0A Wæ.topnen*ø
02"06.åX[ HorneHarclceds.HaæbesøgiNæst*ng
10.(F.xn8 nærarc&npaHo{resbtkn

Juli 30.06.-
0{.0fån8 tufiokbkobiTsftup
06.07.Ån8 Speidente. toppema*eO
28.07ång FhrpFhæktedsttaælesøgiOlsbøl
31.$/.-

ag. 03.(Fåm \ffifxg:Crp
0208.4P8 Speftlerne.50årsjubikeum
m.$ånB Spetilenn. fryemteC
12.ffiån8 FbmeFhwkmds.Ha,ebesøgiTarm
16.ffi,4n9 Ttrrrc@

sept 07.09.2(108 Spereme. topæmatø
Zf.09-åm Høffi

okt $.10.fln8 Speideme. topæmadcd
nov. 02.tt.2mg Wne. toppema*eC

æ.1,1.2{n8 FkrneHaWkrcG. Juledemonshatbn
dec. 07.n2(n8 $eileme. toppe*nateC

19.12.21P8 JulefræsftdilbmeHalhn
21.12.M Nisseo&giFbrnby
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- Bounu,m
SMEDE og

, v/ aut. ws-inEt. SVEND HERIIANSEN

Ttf. 75 26 01 55
'Trf. 75 29 93 33
Bir 40 28 33 93

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

v/Chr. Gran, Sdr. Mellevej ll llorne
Tlf. 75260163 - bilflf. 2t:226801t20330163

EON,NE
JOilil 30RC HAXSgil
HOR'IE -rm YAaDE. tlf:?Sædt$effi

Diw

Storegade 19. 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92 toayr,o æ ta
$Td øLao't: ; i7''is t5 4.4c a

Horne Cyltelfonetning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive pålager.
Nye Wnher og Raleigh cykler på lager.

For at få meæ fri, femer jea de faste
åbningstkler, så ring føtst nårcyklen skal

rcparercs eller I ønskeren ny.

HORNE CYKELFORRETNING
Vl$rendAage Østerbe€

Kirkebakken 5, Horne
T|f. 7526 0102 eller 20tl{l 7l11

www"malerctart"Nk
Gt. Præstovei 69. Sig'68(NVarde

Tif.752643.92. Bit 21 77 0692

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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AAndelskassen
- sommen kon vi mere

SDA

Spirende boligdrØmme
Trænger boligen til ombygning eller tilbygning? Eller vil du købe eller bygge nyt?

Lad dine boligdrømme begynde iAndelskassen, som isamarbejde med

Tota lkredit til byder attraktive og konku rrencedygtige rea lkreditlå n.

Beslutningerne tages i samarbejde med din kunderådgiver. For Totalkredit tror
lige som os på, at væsentlige beslutninger skal træffes lokalt.

Kom ind iAndelskassen og hør nærmere!

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


