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Juleoptog med Varde Garden i spidsen starter ved Home

b

iff,
r-'

Hallen I

oggårenturgennem bYen
og slutter af med julemusik ved Homelund.
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Home Sogneforening
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Lødag

16.12.2006

08.00-13.00

Søndag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Mandag

17j2.2006
23.12.2006

08.00-17.00
08.00-16,00

24.122006

08.00-12.00

25.12.2006
26.12.2006

Lukket
Lukket
08.00-13.00
Lukket

31.12.2006
01.01.2007

Læs den spændende beretning fra Sv. Aa. Tonnesen om kommunesammenlægningen anno 1970
2 Homepar amts- og landsmestre for 3. gang i kroket
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AUT. EL-INSTALLATøR
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Døgnvagt

75 26

0l

66

EL-INSTALLATIONER

INDUSTRI &LANDBRUG
PLC & PC STYRINGER

vIDEoovERvÅculNc
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BLÆSE& GEAR.
SALG & nnp uÅRnn HvIDEVARE

OSKAR'S AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALE AUTO PARTNER

Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b
Bitflf. 2368 8950
Ttf. 7526 0467

Strømgårds
EL - Service
Vi lilbydcr alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.ur.
Døgnvagt pe ilf. 7526-N70
'
Mobilrlf. 27127072
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Knud Luntl Hønsen' 75260214
Morten'Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvei
6870 Ølgod

T[. 75 24 12
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på butiksvarer

(enkelte vareundtagelser iht. regler, se medlemstavlen)

Tilbuddet gælder kun søndag den 17. december,
hvor Dagli'Brugsen har åben kl. 08.00-17.00
Gå på juleindkøb i Dagli'Brugsen
- bestyrelsen serverer gløgg.
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HORNELUND

Vort årligeJulematked på Homelund alholdes i år

Søndag den 3. december kl. 14.00
Kom og vær mbd til en rigtig hyggelig eftermiddag og nyd alle de mange, fine ting, der er
fremstillet iårets løb.
De vil også blive solgt i løbet af eftermiddagen. Derer rigtig mange gode julegaveideer.
Kaffe kah
Home Brugenåd

købbs'

JULEMARKED PA HORNE KRO
Julemarkedet på Home Kro den 3. december 2006 er aflyst pga. for få tilmeldinger.
Udvalget har efterfølgende besluttet at overdrage kassebeholdningen på 1.000 ki. til
HORNE 4H.
På julemarkedets vegne/Lone Hviid

Mangler du en lille kalendergave eller en julegave så kig forbi Valhalla, der vil altid være
noget, du kan bruge.
Jubgaverne kober vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

JULEHY66EAFTEN

for alle generotioner i

Horne Hollen

fredog den 15. december 2zæ6
Aftenens Progrom:
Kl. 19.00 Velkomst
Kl. 19.05 Luciooptog ned børn fro lÅyretuen
Kl. 19.30 Dons omkring juletrcet

Kl.

2O.OO Uddeling

of

slikPoser

Underholdning for børn
Lotteri med flotte Pnemier
Der kon l<øbes gløgg' ebleskiver og

kafte

Kl- 22.OO Aftenen slutter
DeltogergebY': 30 kr.
Vi ses i Horne Hollen
rlÅonge

Htr,

julehilsner fro
Sogeforeniqgen, SPejderne o9 HIF

TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER
Vi stafter træningen:

Mandag den 1. januar 2007 kl. 14.00

ES

Hereftertræning hver lørdag kl. 13.00
Nye, såvel som gamle spillere er velkommen.

Gunnar Ditlevsen og Jens Hansen, holdledere

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag

.

kl. 19.30 og stØt lokalsamfundet.
Bankoklubben

t#r

Juhgarærnc ktb€t vl selvlolgellg hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER

Der er badmintonijuledagene for alle fra nær og {em,
så tag hele familien med og kom og få et par hyggelige
timer oven på alt det gode julemad.
Det er ganske grafrb og det gør slet
lngenting, at man får rørf sig lidt.
Defte er muligt i Home hallen
den 26.-27.-28. december fra kl.9 til 12

H I Fl

God Jul, vises!
Badmi nton u tv alget

HORNE SOGNEFORENING.

GENERALFORSAMLTNG

e

Home Sogneforening afholder generalforsamling

Tirsdag den 23. januar 2007 kl. 19.30 på Home Kro
Dagsorden iflg. vedtægteme.

evt' forslag afleveres skriftlig tilformanden senest 14 dage

før'
Home sogneforening

-P

SNERYDNING I HORNE

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

iår.ro

Kjeld Petersen telefon nr. 75260358
Home Sogneforening

Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
Juhganrnc kobor vl solvl.lg€llg hos
HORNEPOSTENS ANNONCONER
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NORD'" håndbold-juniorer
Lørdag.den 6.
være behjælpelig med jeres brugte juletræ(er).

A
t

træet alhentet, er vi også behjælpelige "bare ring".
Er man ikke hjemme, kan man hænge en pose med penge på
kan se de'i' når vi kommer på

t l,:+::'s'"ilT:j,:;ff:.i1"LT""".,1*
+ '##::';:;:":T:"
til en international håndbold tur til Ungarn
Pengene Sar

f
A
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sommeren 2OO7
SKULLE I HAVE ANDRE ARBFJDSOPGAVER, SOM I TROR,
DRENGENE KAN UDFØRE, ERVI MEGET INTERESERET.
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VINTERSFOR]
l$ærunergade
9. 6800 Varde
.
TU.75æ, 1414 FaxT$?P 51 16
Julegaverne kober vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER

Højskoledag
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Horne og Thorstrup menighedsråd inviterer til højskoledag
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f ørdag den
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20. januar 2007

Gudstjeneste i Thorstrup Kirke ved sognepræst
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Martin Herbst, t

fra kl. 9.30 til ca. kl.

i Kl. 09.30
t,
Tarm/Adum sogne.
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ro.so Formiddagskaffe på Sig Hotel.
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I xr. rz.so Middag.
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Kt. 13.30 Sang eftermiddag med Jacob Tybjerg, Uldum Højskole. Der

bliver

taget udgangspunkt i den nye højskolesangbog. Jacob Tybjerg
fortælle om de nye sange og vi skal synge akkompagneret af
Jacob Tybjerg på klaver.
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Der bliver serveret en kop kaffe undervejs eller efter
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sangen
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Tiderne er ca. tider.

Pris:
i Tilmelding
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130 kr. - Drikkevarer til middagen betales ekstra.

senest den 13. januar 2OOT
Maja

lnqa

Atzen

Frederiksen
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Ønskes kørelejlighed fra Horne til Thorstrup kan enten Bente Dinesen
I tlf. 7526 0503 eller Ruth Jensen I\t.7526 0078 kontaktes, senest den 15.
i
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Velmødt.

Julegaverne koborvl solvtohelig hog
HORNEPOSTENS ANNONCORER
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HORNE AFTENSKOLE
Der er endnu få ledige pladser på holdet:
Digitale fotos, så har du lyst til at deltage, så meld dig hurtigt. Vi starter mandag den 8.
januar fra 19.00 - 21 .45.
Øvrige datoer:15.,22. og 29. januar. Pris: 300 kr.

Nyt hold førstehjælp: Onsdage ijanuarfr:a 19.00 -21.45. Start den 10. januar. Øvrige
datoer 17 .,24. og 31. januar. Pris: 150 kr.
Nyt hold collage/billeder: Mandag den 26. februar og onsdag den 28. februar fra 19.00
-22.00 Pris ca. 275kr. inkl. Materialer.
Dorthe og Lotte har været på kunus og lært nye spændende teknikker.

Afslutnidg i Aftenskolen er onsdag den 28. marts 2007 på Home Kro

- 19.30
Derefter kaffe og underholdning
Udstilling fra kl. 18

Henriette Nielsen/Home Aftenskole, tlf. 2964 2733

øLSMAGNING PÅ HORNE KRO
HUSK vores ølsmagningsaften på Horne Kro den. 9. februar
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Annoncering følger i Dagli'Brugsen og Hallen samt i næste nr. af Homeposten
Familie & Fritid/Mona Nielsen

IDRÆT OM DAGEN
Vi vil geme være mange, så kom og vær med

Onsdage kl. 9-11 i Home Hållen
Der er ingen aldersgrænse, hverken op eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på
egne betingelser.
Tilbuddene er mange, og man kan tit vælge mellem badminton, billard, bordtennis,
gymnastik, ringo og evt. stavgang.
Tilorientering for nye deltagere ergymnastikken kl. 9.00-9.45.
Prisen er 15 kr. pr. gang - kaffen koster kun 10 kr.
Vel
id oo Christian
Juleoaverne kober vi selvloloelio hos

HoniteposreNs aNHoNcbnEn

fcD
3, februar 2007

19-24
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FRA 4. KLASSE
ALKOHOL
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den nye periode 1/10 2006
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30/9 2007 (gd kort) er gennemført og offent-

liggjort i Ugeavisen Ølgod.
Tak til de flittige sælgere, der har sat ny rekord i antal solgte kort. Det betyder, at vi nu
trækker t[4 præmier hver måned.
Tak naturligvis o$så til ålle, der har købt præmiespilkort. For den afsluttede periode blev
der et overskud på ca. 24.300 kr., som er afleveret til Home ldrætsforening.
Præmiespiludvalget
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Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos

HoRNEPosrENs nNNoNcbnEn
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Horne ldrætsforening afholder

Horne Mesterskab
i badminton søndag den 25. februar 2007 i Horne hallen
Et stævne for alle der kan li'at spille badminton og man
behøver ikke være medlem for at stille op til en hyggelig dag i hallen.
Tilmeldingssedler vil blive hængt op i hallen i forbindelse med
julebadminton og der er også mulighed for tilmelding senest 1. februar 2007
til en af undertegnede

Vel mødt i hallen søndag den 25. februar 2007
HIF/ badminton
Lene Kristensen 75 24 65 95
Ulla Lindvig 75 26 01 10

Sponsor for Horne Mesterskab 2007:
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g6 mz, ledig snarest.
Beliggende Homelund 2 B, Home, 6800 Varde

4 vær. lejlighed

d

kr. 3.388
kr. 649
kr. 297
kr. 190

Husleje

lrlc varme
Æc vand
Antenne

kr.

lndskud

17.250

Der kan søges boligsikring/lån hos Varde Kommune
Henvendelse:

0

10

Boligselskabet BSB

-

Domea

Jembanegade 4, 6800 Varde
Ttf. 7664 6790
Kontortid: Man-ons kl. 9.00-13.00
Tors. kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.0G12.00

Juboanerno kobcrvl sclyl6belio hos
xon-HeposrrH s .qHxonc"onEn

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER
Fra seotember 2006 til april 2007

Emne/Aktivitet Hver mandas kl, 14.00

Dato

-

17,00

04.12.06 | Kaj Knudsen, Skovlund om vore landsbyer i går, i dag, hvad med i morgen?
11.12.06
18.12.06

| Magny og Otto Knudsen, Starup
|

juleafslutning ved Grethe Jensen, Ølgod

08,01.07 lLars Bom, Tistrup
15.01.07 | Karl Lundal Jeppesen, Lyhne underholder

22.01,07 | Oplæsning af Kirsten Jensen, Janderup

2901.07 | Eigil Hvid Olesen,

Kvong om Kaj Munk

05,02.07 | Lone Hansen m. fl., Sig med harmonika og sang
12.02.07
19.02.07
29.02.07

| Generalforsamling

| lnger Schmidt, Nr. Nebel
I Firkløveret

fa Hemmet

HORNE STøTTEFORENING

-M

Home Støtteforening har dfholdt sin årlige generalfonsamling, og vi kunne her konstatere
en forsat tilbagegang i antallet af bankospillere, men glæde os over et højere gennemsnit pr. bankospiller. Det betød, åt årets resultat var acceptabelt. Nu er spølgsmålet, om
vore bankospilfonsat kan stå distancen.
Det er forsat et godt aktiV for Hotflb at holde gang i bankospillene, så vi vil herigennem
opfordre til at støtte forefllngslivet i Home, og det er jo en hyggelig aften, det at gå til
Bankospil, og man kan måske få en gevinst med hjem.
Home Støttefoibnitl0 har givet støtte til Home Familie Landbrug, Home Sogneforening
Home ldrætspark, Home Gymnastikforening og Home ldrætsforening, Spejdemes Støtteforening, Horne Omsorgscenter, 4H og Bounum Skoles 100 års Jubilæum.
Støtteforeningen hål haft valg til bestyrelsen. Leif Sønderskov blev genvalgt. Ligeledes
var der genvalg til Ofto Heiselberg som revisor.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Leif Sønderskov

Formand

Næstformand EvaPlauborg

Kasserer
Sekretær

Øvnge

Erik Sørensen
Else Marie Madsen

Marianne Holm, som afløser Bakken Strebøl som ldrætsforeningens
repræsentant, lnger Hansen og John Kristiansen
Til slut vil vi takke Bakken Strebøl for mange års arbejde i bestyrelsen og tak til Jens
Georg Pagaard som aftenens
Home Støtteforening / Leif sønderskov

ordstyrer'

Juleqaverne k6b€t vi selvfolselig hos
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::::SflLLINGER
Henejunlor

1

GIF
3. HIFffB/StlF
1

.

Gdndsted

21
15

3

p.
p.

Lilleput
1. Siovlund/Ansage23
4.

Homeffistmp

Miniput C

7/m
B

1 Krogager

3.

Homeffistrup

p.

12p.

p.
19 p.

24

medium
. HIFÆB/STIF 15 p.
2. ASF/GSF/SIF 12p.
Lilleput C 7/m
15 p.
1. Filskov lF
4. Homeffistrup 6 p.
Henejunior
1

medium
19 p.
5. Homeffistrup 10 p.

2006
B

Miniput 2 7/m
1. Esbjerg

2.

lF92

Homeffistrup

Pigerjunior

Piger C 7/m

1 Varde

1 . Home/Tistrup
2. Nodenskov

lF

ø@ W

Drenge 2
23 p'
1 . Oksbøl
5. HomeiTistrup 12p.

1
lF

Lilleputpiger B 7/m
Lilleputpiger B 7/m
7/m
t.btsUøtB 18p. 1.HomeÆistrupl 18p. l.VardelF
7. Home/Tistrup 2 4 p. 2. Sdr. Omme lF 16 p. 2. Homeffistrup 2

33 p'
32 p'

21 p.
15 p.

Piger G

18p.
16 p'

Miniputpiger 7/m
1. Vejen SF

6.

1

HomeÆistup

27 p.
13 p.

Senior

4

Serie
1 . Alslev
4. Home

lF
lF

56
44

p.
p.

5,1
Esbjerg
lF

Serie
1. FC
6. Home

30
7

p.
p.

Veteraner

B
lF

1 . Oksbøl
3. Home

47 p.
38 p.

Oldboys
1.

Tisfnp

4. Home lF

PRIMO CUP 2006

HH"*"loH"
Søndag den 17. september 2006 blev Primo Cup afoiklet på Tistrup Stadion.
Primo Cup er et st€evne for de 5 - 8-årige spillere. Afslutningen af udendørs sæsonen
for mikrospilleme bliver derved markeret, hvor der bliver inviteret hold fra naboklubberne.

I år har 32 hold deltaget i tumeringen med ca. 245 spillere, rigtigt dejligt og flot med så
mange deltagere. Den bliver afviklet i 4 puljer, og der spilles i alt 32 kampe med start kl.
10.00 og til ca. 14.00, hvor der er præmieovenækkelse. Til at afoikle et sådant stævne
kræves der en stor opbakning, hvor ca. 25 voksne hjælper til ved at dømme kampene,
hjælpe til i cafeteriet og ellers få hele anangementet til at løh af stablen.
I år var det rigtigt sommervejr med solskin hele dagen og temperaturen lå over 20 grader. Spilleme viste stor gejst og stemningen syntes i top. Der var rigtig mange friske
bøm, forældæ, bedsteforældre og gode retfærdige dommere.
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Dagen sluttede med medaljeovenækkelse og efter hårde, fleæ meget jævnbyrdige og
opslidende kampe, er det nogle stolte og trætte bøm, der får hængt deres medaljer om
halsen. Som det har været tradition de seneste år mange år, er det en repræsentant fra
PRIMO DANMARK Ar/S, der foretager ovenækkelsen, og i år var det Søren Milter Niel-

sen, der fik det ærefulde hverv. Alle bømene bliver ved den lejlighed kaldt frem ved
navns nævnelse, de mindste først så det er stort, især for dem der deltager for første
gang.
Hjemmeholdene fra HomeÆistrup fik følgende placering:
Piger (5 mands)
Homeffistrup - nr. 2 og sølv

Årgang Poder (5 mands)
Homeffistrup 1 - nr. 1 og guld
Homeffistrup 2-nr.4 og bronze
HomeÆistrup 3 - nr.4 og bronze
Årgang 99 (5 mands)

Årgang 98 (7 mands)

Home/Tistrup 1 - nr. 2og sølv
Homeffistrup 2 - nr. 1 og guld

HomeÆistrup 1 - nr. 3 og bmnze
HomeÆistrup 2 - nr. 1 og guld

En stor tak ill PRIMO DANMARK A/S som i alle årene har sponsoreret stævnet, og til
Kai Hedevang, Sig ved udlån af lydanlæg/bil. En stor tak til forældrercpræsentanteme
og alle som har hjulpet med at afvikle stævnet. De lokale trænere skal også have stor
tak for at finde så mange modstandere og i god tid, så programmet kunne sendes ud.

Julegaverne kober vi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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KROKET
Amts- og landsmestre for 3. gang

Ved amtsmesterskabet, som blev spillet på Home Stadion den 17. september, havde
Home Kroket KIub et hold med.
Der var ca. 130 spillere med, som spillede i rækker. Det var et staevne, vi fik megen
ros for. Baneme varfine at spille på, og cafeteriet serverede fin mad hele dagen.

I

A-2-holdet med Anni og Karsten Ladefoged/Margit og Jens Henning Gydesen vandt
deres række ved at vinde over Vorbasse og Ansager og blev hermed amtsmestre.
Holdet spillede videre om landsmesterskabet i Ringkøbing den 30. september og 1.
mulige kampe og blev hermed landsmestre i A-2.
e
oktober og vandt her
landsmesterskabet. Næste år spiller holdet i A-1.
vinder
Det er 3. år i træk at holdet

fi n

Et stort tillykke med

mesterskabet.

Kristian T.

14

Jubgayc.nc k.bcrvl sclyl.halig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER
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Endnu en revy er til ende. Revyholdet er meget godt tilfreds, og det er instruktøren sådan set også. Der var måske et par småkiks hist og her, men pyt med det.
I år gjode vi brug af projektoren i hallen. Det var et forsøg på at lave noget lidt anderle
des, det lykkedes da heldigvis også, hvis man skaldømme ud fa publikuns reaktioner,
pyh ha!
TAK til publikum for den altid suveræne opbakning.
Tak til alle der hjælper til ved oprydningen efter.
Tak til Hanne dersørgede for, at vi ikke sultede fredag aften/nat.
Tak til Martin Thomsen som sprang til som kameramand og tak til instruktørens to stikirenddrenge: Dirk og Simon.
Det var rew nummer 47 i rækken af gode rcvyer. Nummer 50 nærmer sig hastigt. Et lille
suk må man vel godt komme med, når man ser, hvad der kan laves af gode rcvyer, med
de forudsætninger, vilkår og lokaliteter der er til rådighed. Hvis man ser på, hvor mange
gode aktører vi har, både unge som ældre, så kunne det være skønt, om man havde
nogle faciliteter, der gjorde, at man kunne gøre en god revy endnu bedre. Der er jo immervæk meget langt fra et mødelokale til en scene med hppe, lys, etc., især når man
fønst har scenen til rådighed et døgn før det går løs.
Det er jo snart jul, og så må man vel godt ønske sig et "lille" lokale med en fast scene
med hvad dertil hører, må man ik'?
På gensyn til en god revy i 2007
lnstruktøren

UDDELING AF POKALER

si fi].il"F"

Pokalen for "en særlig indsats" gik til Eva Plauborg Pedersen (uddeles af HIF og HIP i
fællesskab). Mads Møllerfik "ungdomspokalen", Jørgen Lund Pedersen modtog pokalen
"årets navn i HlF" og endelig er Andens Møller blevet kåret som årets fodboldspiller.

INDSAilILING

-

GAi,IMELT JERN

Som noget nyt i år stod Myretuen for indsamling df gl. jerh arlangerbt af Torvedagsudvalget.
lndsamlingen lav os et beløb på i alt I 1.141,50 kr., som vi modtog mbd glæde.
For pengene har,vi ihdkøbt 2 tippier og et tolempæl i hæ til vor,es legeplads. Da bømene
først skal have det dekoæret, vil det fønst blive opstillet til foråret.
Der skal lyde en meget stor tak til Torvedagsudvalget
Med venlig hilsen MYRETUEN.
Julegavcme kobGrvl s.lvlolgelig hos
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FOREDRAG

OTU

CHAT, CHIKANE OG

MOBNING

{&

Torsdag den 12.oktobår dåltog vi i et foredrag om chat, chiltdne og nlbbning blandt bi-m
og unge. Antirnobbekonsulenten Stig Sørensen stod for foredraget, som var anangeret
atskolebestyrelserhe fra Home og Tistrup Skole og fore$ik i Home Skoles gymnastiksal'
Forældrene til eleveme ffa Home og Tistrup Skole var lnviteret, og der var trængsel om
pladseme, hvilket var et positiv problem, som indikerede, at det var noget, som havde
interesse hos foræld rene.
Stig Sørensen gennemgik de forskellige mobberoller, som findes i enhver klasse. Enkelte skoler har dog den mening, at der ikke eksisterer mobning på deres skole, men der vil
altid være 6n eller anden form for mobning. Mobberolleme kan inddeles i 3 forskellige
grupper som kan betegnes således :
- den, der bliver mobbet (offeret)
- den, der er mobberen.
- den store mellemgruppe, som hverken mobber eller bliver mobbet, men lader "stå til".
Sidstnævnte gruppe vil måske ikke blande sig ien evt. mobning, da det måske vil gå ud

- hvorfor skal jeg blande
gøres
noget ved. Mobberen
der
mig" er meget udpræget. Men denne holdning skal

over vedkommende

-

holdningen " det er jo ikke mit problem

kunne stoppes, hvis andre blandede sig i mobningen. Derfor er det vigtigt, at forældrene
samt læreme tager medansvar og blander sig i de forskellige konflikter, så klasseme
kommer til at fungere optimalt og alle elever kan føle sig trygge og være med i fællesskabet.
Han fortalte også, at det kan være forskellig fta klasse til klasse, hvor bred en "motorvej"
bøm har at agere i - der menes, hvor stor en tolerance bømene har overfor hinanden, og
at de får lov til at være den, de er, uanset forskelligheder.

Ligeledes gennemgik Stig forskellige hjemmesider på neftet som er populære hos bøm
og unge. Vi var inde at se online, hvad en profil af en person kan indeholde 12-årige
piger som sender signaler, som kan misforstås seksuelt af de forkerte personer. I sådanne situationer er det vigtigt, at forældrene involverer sig i bømenes gøren og laden
på nettet. Spørg ind til dit bams chat erfaringer og hiælp bamet med at beskytte sig selv,
så der ikke gives identificerbare oplysninger, når der chattes med ukendte. Rådet var
også at benytte en lukket profil, da det udelukkende er ens venner som kan benytte

-

denne.

Nøne
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Med hensyn til mobiltelefoner er det vigtigt at forklare, hvordan man bruger mobiltelefo
nen, sanit hvad der er lovmæssigt konekt at skrive - det er ulovligt at true andre med
vold, seksuel vold og død. På SMS kan man hverken høre eller se hinanden. Fortæl
derfor, at det skrevne od kan virke hårdere.
Vi fik udleveret nogle populære sites som bøm og unge benytter sig af - dem som Stig
anbefalede var følgende :
- www.sikkerchat.dk
- www.medierådet.dk
- www.saftonline.dk
- www.boemeraadet.dk
- www.mobbeland.dt
Vi r/il bare slutte af meO at sige, at det var et godt foredrag som gav os meget stof til
eftertanke, og det er vigtigt, at vi som forældre er OBS på, hvad vores bøm laver.
Bente Lauridsen og Tina Hedegård Jessen

HORNE 4H

@

Tusind tak til:

Home Støtteforening for sponsering af 4 funny bikes og NATURMÆLK for samtlige
mælkeprodukter til vores madskole.
KOF Sydvestjysk Andel

i Home, HomeVittarp Maskinfonetning, Tistrup.Bounum

Smede- og Maskinfonetning, Cykelhandler Sv. Aa. Østerberg, STARK

i

Ølgod,

Horne Tømrerforretning, Malle Maskinsnedlteri v/Jan Dick, Home Muretne, TS
Tømrer- og Byggemontage, Strømgårds El.servicq DAN.EL A/S i Horne, Moes.
gaard El-teknik i Kvong, Home Autoværksted v/John Borg, Mekaniker Anders
Jensen, Oskars Autoværksted, Andelskassen Horne, Sydbank Tistrup, Horne
Hallens Cafeteria, Dagli' Brugsen Home, Home Kro, Saxofonien v/Lisbeth Stig,
Valhalla v/Lise Jeppesen, Sdr. Malle Maskinstation, Jøms Mælkemaskinservice i
Ølgod, Lise Mogensen, T og T Ellegaard, Lotte Andersen og Pia Poulsen for sponsering til vort årsmøde.

Julemarkedsudvalget, der besluttede at overdnage kassebeholdningen på 1,000 kr. til
4H

-

arbejdet, da det viste sig, at der ikke var nok tilmeldinger til et julemarked i 2006.

Også en stor tak til vore dygtige ledere og instruktører, og til alle der på den ene eller
anden måde har givet en hånd med i det forløbne år. TUSINDE TAK ALLE SAMMEN.
Glædelig jul samt et godt nytår ønskes af HORNE 4H.
Jette og Marinus Poulsen

Julegåvcrn. krbcr vl sehlolgelig hos
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SPEJDER UDFLUGTEN TIL KLOSTERHEDEN
Den 8. oktober var Bæveme og Ulvene
inviteret på udflugt med hele familien for at

vl

opleve bæveme i den danske natur. Vivar
en tredive s$kker, der kørte mod Klosterheden oppe ved Holstebro, hvor vi skulle
mødes med en naturvejleder.
Naturvejlederen førte os gennem bævernes tenæn, hvor der var tydelige beviser
på deres tilstedeværelse. Vi så steder,
hvor de havde gnavet sig gennem store
træstammer, både i et forsøg på at lave
dæmninger og andre steder, hvor de havde spist sig gennem alle træer og buske i
Adalen.
Det er et spændende projekt, de har ført ud i livet, og
skabt en dynamik i den vestjyske natur og nye levesteder for mange insekter, frøer og
fugle. Man startede med 18 bævere i 1999, og allerede nu er der ca. 90 bævere i Flyndei A system. De trives i små kolonier, og det er ikke utænkeligt, at de spreder sig ad de
fonskellige vandkanaler, der fører fra heden.og ja naturvejlederen mente ikke, det var
umuligt, at der med tiden er bævere i Varde A !!
I det store hele er der ikke nogen, der er modstandere af bæveme, men af og til er der
nogen, der ringer og vil have en bæverdæmning flemet. En opgave som Skov- og Naturstyrelsen har lovet at udføre, fordi det er deres skyld, der er kommet bævere. Naturvejlederen fortalte, det kunne være et stort stykke arbejde, både fordi bæveme laver så
solid en dæmning, at den kan holde til at en traktor kører over og fordi de ikke sådan
giver op. Så når man har brugt hele dagen på at fleme noget af dæmningen, så har
bæveme brugt hele natten på at bygge det op igen. Og sådan kan man så bruge flerc
dage, indtil bæveme til sidst giver op og flyfter sig længere op af åen.
Vi hørte mange sjove historier om bæveme undervejS, en af de bedre var da naturstyrelsen var nede ved Elben i Tyskland for at farqe de bævere, der skulle slippes ti i den
danske natur. De havde lavet trækasser, der skulle bruges til transporten til Klosterheden. Man havde bare lige glemt at tage højde fdr, at træ ikke er det bedste materiale at
lave bæverbure af, så halwejs oppe i Tyskland rnltte de finde en smed, der kunne forstærke alle kasseme lned jemplader, fordi flere af bæveme næsten havde gnavet sig fri.
Jeg tror, vi alle fik en masse ud af turen store som shå. Efter et par timer med naturvejlederen spiste viftokost og lavede bå|, hvor vi bagte snobrød og stegte skumfiduser.
Det er jo altid som voksen dejligt at blive mindet om, hvor lidt der skal til for at bøm
hygger sig. Glem alt om nymodens teknologi, vand er og bliver et hit. Der var flere af
ungeme, der var dybt koncentreret om, hvor langt man kunne begive sig ud i det lave

18
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vand, hvor åen var gået over sine bredder på grund af bæverdæmningeme før gummistøvlekanten ikke længere slog til. Nogen fandt et lille vandhul, hvor de kunne fange små
fisk, og i det hele taget hyggede de sig bare med at være ude i det fri.
Det er helt sikker et besøg værd, og naturvejlederen fortalte at bæveme er blevet en
publikumssucces. Besøgende strømmer til Klosterheden for at få en spændende naturoplevelse. Den bedste chance for at se bævere er ved Møllesøen. Ved søens nordøstlige hjøme er der en skrænt, hvor du kan sidde uforstynet og sidde så højt, at du har et
flot overblik over hele den nordlige del af søen. De bedste chancer er lige ved solnedgang og ved solopgang.

SPORT OUTLET I VARDE CENTRET
En ny butik SPORT OUTLET er åbnet i Varde Centret. Det er butikkeme Sportigan og
lntersport i Varde samt Westwind butikkerne, som står bag.
I SPORT OUTLET vil der blive solgt ovenskudsvarer fra butikkeme, samt varepartier fra
mærkevarefirmaer. Mange firmaer skifter ofte kollektion, så der er mange gode restpartier, som kan indkøbes og sælges til rimelige priser, fortæller Klaus Petersen fra lntersport. Og samtidig kan vi sikre de ansatte i butikkeme ved kysten arbejde i vinterhalvåret.

mrcH'
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PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
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TUSIND TAK
Horne ldrætspark vil geme sige tak til alle, der mødte op for at gratulere med hal.
lens 25 års jubilæum.
En særlig tak til de, der bidrog med gaver - både kontanter og arbejde - til en for.
skønnelse af indkørslen til Horne ldrætspark
Bestyrelsen iHlP

HORNE HALLEN 25
Home Hallen har fejret 25 års jubilæum. Hallen blev indviet den 26. september 1981. En
kæmpeindsats lå bag opførelsen af hallen. En husstandsindsamling gav 640.000 kr.
samt tilsagn om frivillig arbejdskraft tra 114 personer. Dertil kom 100.000 kr. indkommet
ved bankospil samt 65.000 kr. fra Tipsmidleme. Varde Kommune gav op til 500.000 kr.
efter krone til krone princippet. Og det resterende beløb blev stillet rente- og afdragsfrit til
rådighed mod at skolen måfte benytte anlægget.
Det fortalte Horne ldrætsparks formand Jens Henning Gydesen ved jubilæumsreceptionen, der blev afholdt den 23. september i hallen. Han fortalte også om senere tilbygninger og om forestående udgifter til vedligehold. Bl.a. køkkenet trænger hårdt til en reno:
vering,

Der blev endvidere ønsket tillykke af borgmester Kaj Nielsen, Home ldrætsforenings
formand Dora Harck, Støtteforeningens formand Leif Sønderskov som bruger af hallen
samt Kurt Aggeboe, Home ldrætsparks formand da hallen blev bygget.
Flere talere stillede spørgsmålet, om det er tiden til igen at samles om en støne udvidelse for at følge udviklingen og fremtidssikre anlægget.
Julcoavcrnc kabct vl schl.belio ho3

xon-xeposrexs mroHcbnEn

EN ANDEN SLAGS

"HøJ" VED SÆKBÆK

Homeposten har jo hafi en beretning om Kræ' Banks Høj. Her er en berctning om en
anden "høj" en gammel gravhøj. Den ligger i skellet mellem min og Svend Bruuns
mark. Den er overgroet af bæer og buske, så man får umiddelbart ikke øje på den. Men
den har været bolig for fattigfolk. Der er gravet temmelig meget ud i den. Og så må der
have ligget en slags "tag" over - der hvor der er gravet ud. Der har i hvert fald boet folk i
den - altså har det været deres bolig.
En for længst afdød nabo, Mads Tndsborg - mindes jeg, har fortalt om dem. Mads

-

Tndsborg, der var født

i 1885 har som

dreng oplevet de folk, der boede i højen. De

fattige folk, der måtte nøjes med sådanne boligforhold, var ikke særlig æspekteret. De
kunne bruges, når folk skulle have noget "beskidt" arbejde lavet eller noget, de ikke brød
sig om, f.eks. begrave et selvdødt dyr. Og havde de slet ikke noget, gik de vel rundt og
tiggede.
Mads Tradsborg fortalte en gang en beretning, han havde gennem hans far Peder Hjuler
- til daglig kaldt Pe Hjuler, Pe Hjuler havde engang sammen med naboen Lars Sørensen, der ejede Gl. Landevej nr. 70, ydet beboeme i "højen" en tjeneste. Derfor blev de
budt indenfor. Det havde de aldrig været før. De taenkte, hvad mon de har at byde på.
Der blev sat et fad med kogte grønkålsstokke på bordet. Og en pande med 'du'els" - en
slags sovs. Lans Sørcnsen, der var en ung mand tænkte, hvad er det her. Men Pe Hjuler, der var en ældre mand vidste nok, hvordan det skulle takles. Man tog en grønkålsstok, dyppede den i "sovsen", gnavede på den, dyppede igen og gnavede igen. Og når
der blev for mange trevler på stokken, blev de skåret af eller rykket af.
Det giver noget at tænke over, at sådan var forholdene for lidt over hundred år siden. En
ting der vidner om, at der har boet folk, er også, at der altid har groet påskeliljer og en
slags bregner på højen.
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KOMMUNESAMMENLÆGNING
Af S. Aa. Tonnesen
Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt
Vig, om jeg måske kunne skrive lidt om den sammenlægning, der fandt sted i 1970. "Jeg
kan da bnke over detn, var mit svar, men Kurt Vig havde åbenbart ikke tænkt sig at
slippe ideen, idet jeg forleden fik et kort, i hvilket jeg blev mindet om mit - vist ikke helt
afuisende svar.
Jeg vil derfor prøve at grave lidt ftem, selv om der snart er gået 36 år, og min hukommelse er blevet lidt støvet.

Først lidt om baggrunden fur at jeg kom til at deltage i de forhandlinger, der fandt sted
forud for sammenlægningen i 1970 af Varde og omegnskommuner, her iblandt også
Home.
I efteråret 1961 blev der som optakt til valg af sogneråd alholdt opstillingsmøde på Horne Kro. Jeg havde ingen tanker om den risiko, der kan være ved at deltage i et sådant
møde, men resultatet blev, at jeg var mellem de boqere, som blev opstillet, og ved det
kommende valg fik så mange stemmer, at jeg blev medlem af sognerådet for perioden
1962-1966 og efterfølgende genvalgtfor næste periode 1967-1970.
Umiddelbart efter valget fik jeg besøg af sognerådsformand Thomas Pallesen: "A har
tænkt, at du skå være kasserc/', sagde han. En opgave som ellers var blevet varetaget
på bedste vis af Thomas Jessen, og jeg har ikke den dag i dag nogen ide om, hvorfor
der skulle laves om på det. Men det blev som Thomas Pallesen ønskede. Det skal lige
oplyses, at selve bogføringen samt regnskabsaflevering blev udført af en prcfessionel
virksomhed - Kommunernes Regnskabscentral.

Opgaveme som kasserer blev således varetagelse af samtlige indtægter og udgifter
herunder registrering af skatteindbetalinger, udbetaling af lærerlønninger, pensionsudbetalinger m.v. Det havde været praksis at udbetale lønninger, folkepensioner m.v. i kontanter. Det samlede beløb blev optalt og derefter fordelt og puttet i poser til hver enkelt
modtager. Var der derefter en difference, enten for mange eller for få ører eller kroner
når den sidste pose blev nået, var der kun 6t at gørc - det hele ud på bordet og forfra
igen.

Den metode blev jeg hurtig træt af, så jeg meddelte Thomas Pallesen, at de fremtidige
månedlige udbetalinger ville ske med checks og udsendt med post. Beskeden faldt ikke i
god jord, men da han jo selv havde bestemt, at jeg skulle være kassercr, måtte han tage
beskeden til eftenetning, - men sagde han: lSå kan du aflevere kuverteme til mig, så
skaljeg nok tage rundt med dem", der skulle i hvert fald ikke ofres penge på frimærker.
Når jeg fremdrager denne episode, er det fordi den viser, i hvor høj grad der var opmærksomhed på at holde udgifteme til administration nede på et rimeligt niveau, og at

unødige udgifter skulle undgås. Der blev heller ikke ruttet med penge til aflønning af
sognerådsformand og kasserer, idet Thomas Pallesen og jeg tilsammen fik 6.500 kr. pr.
Jubgavernc kobcr vl s€lyrotqeliq hos
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år. Uanset lønnen var det ikke uinteressant at være med i sognerådsarbejdet.
Mødelokalet, som også tjente som kontor, var et lokale på 1. sal ud mod gaden på De
gamles Hjem, og da det var det eneste lokale som sognerådet havde til rådighed, forcgik
skatteligningen og "indbydelseme" til lorskegilde medefterfølgende fremmøde af skatteydere også her.
Ligningen af sognets skafteydere tog ca. en uge og indkaldelseme nogle få dage - ved
begge lejligheder sørgede bestyrerinden på De gamles Hjem og hendes medhjælp for
forplejningen, - det var ingen ringe kost, der blev serveret, og jeg ved, at beboeme på
hjemmet så frem til begivenhedeme, idet alle der var på hjemmet fik serveret samme
menu.

Omkring 1960 var firmaet Strange-Hansen kommet til byen, hvilket gav forventning om
en positiv udvikling og håb om, at det kunne trække yderligere virksomheder til området,
hvilket dog ikke blev tilfældet, men alligevel var 60'eme gode år. Det var i den periode
"kromandens gård'blev købt, og byggemodning af jorden herfta blev sat i gang med de
nye veje, Højvangen, Engkanten, Solvangen, Porsevej (også foreslået at skulle hedde
Snapsevænget, hvilket nogle mente ikke var passende), Klokkedoj samt Habrehøjvej.
Det tog nogen tid, inden der rigtig kom gang i byggeriet, men i dag er hele området bebygget, og der er nu taget hul på den senere udstykning på Lundagervej med boligfor+
ningshuse og andelsboliger samt et par enkelte privatboliger. Da det er et særdeles
attraktivt område, er det uforståeligt, at grundene, der er tilbage, ikke bliver revet væk
med den store byggeaktivitet vi ser i dag.
Efter valget for perioden 1966-1970 konstituerede sognerådet sig med Chr. Ditlevsen
som formand, og Th. Pallesen overtog kassererposten.
Selv om det lå i luften, at der skulle ske en sammenlægning af kommuner, blev det på et

møde i sognerådet den 13. april 1966 vedtaget, at der skulle bygges en ejendom, som
skulle rumme kontor og mødelokale samt bolig til en kæmner, idet udviklingen socialt
m.v. pegede hen imod, at der blev brug for professionel hjælp. Velvidende at huset sikkert ikke ville blive anvendt til kommunalt formål efter en kommende sammenlægning,
var alle enige om, at der nok skulle blive brug for ejendommen til andet formå|, hvilket jo
også viste sig at være tilfældet, da den i dag er rammen om den kommunale bømehave.
Den 12. september 1966 inviteres sognerådet til et orienterende møde i Varde til drøftelse af en forventet reduktion af antallet af kommuner, og for alle står det nu klart, at man
godt kan begynde at tænke over, hvordan og med hvem Home fremover skal udgøre et
fællesskab.
Arbejdet i sognerådet går jo ikke i stå, selv om man er klar over, at tiden som selvstændig kommune nok er begrcnset. Der er fortsat nok at tage stilling til, f.eks. har Home
været "aftroldende' i mange år, men den 27 . september 1 966 bliver der som opfølgning
på en ansøgning fra værtspanet afholdt en afstemning om spiritusbevilling til Home Kro.
Det lykkes dog ikke i fønste omgang for værtspanet, men det kan oplyses, at efter en ny
afstemning den 16. april 1968 blev det muligt på lovlig vis at gå hjem med "en lille
bjøm" fra den stedlige kro.

-

Fonsættes .......
Julegarcrnc ktbervl s€lyloheliq hos
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Den 13. februar 1967 på sognerådets møde holdes en lille intem afstemning om, hvilken
konimune man ønsker Home skal sammen med udfaldet bliver 5 til Varde og 1 til

-

Tisfrup.
I august 1967 købes

jod

nær ved De gamles Hjem til brug for etablering af pensionistboliger, og der er enighed om at få bygget 2 dobbelte pensionistboliger inden en kommunesammenlægning bliver en realitet, og der søges om et lån på 125.000 kr. i
Sparekassen for Varde og Omegn til opførelse, hvilket bliver bevilget.
Vi er nu fremme ved den 1. april 1968, hvor Chr. Ditlevsen og undertegnede bliver valgt
til det fællesudvalg, som skal drøfte betingelseme for den kommende sammensmeltning
af kommuneme. Det første møde fandt sted den 7. januar 1969 med deltagere fra Varde, Home, Janderup-Billum, Thorstrup og Alslev-Hostrup kommuner, og alle var enige
om, at det var en god ide at samles allerede nu for at lære hinanden at kende, og der
drøftedes forskellige emner, såsom kommunemes veje, husmoderafløsning, ænovationsodning, hjemmesygepleje, muldvarpebekåmpelse m.v.
På det efterfølgende møde den 25. februar drøftes forskellige tiltag, som de respektive
sogneråd ønsker gennemført og Chr. Ditlevsen oplyser i forbindelse hermed, at man
agter at erhverve 5.000 m2 jord til en pris å 6 kr. pr. mz til brug for etablering af parkeringsplads. Næste møde aftroldes den 29. maj og her oplyses, at der er indgået en aftale
mellem Esbjerg og Alslev-Hostrup oh en sammenlægning af Esbjerg og Hostrup sogn.
Endvidere foreligger tilladelse fta Amtsrådet til Home Kommune om køb af 16.500 mz til
anvendelse for pensionistboliger og erhvervsformå|.
Til det næste møde, som blev aftroldt den 28. april 1969 var der af borgmesterkontoret i
Varde udarbejdet udkast til fælles overenskornst. I udkastet var indarbejdet en del af de
ønsker og oplysninger, som var ftemkommet fra sognekommuneme, f.eks. at en indgået
overenskomst af 1960 mellem Tistrup og Horne om at bøm i realafdelingen blev henvist
til Tistrup Realskole skulle respekteres, men senere tages op til forhandling, ftemtiden
omkring alderdomshjem og pensionistboliger, biblioteker, idrætsanlæg m.v.
Der blev i løbet af året afholdt nogle møder, hvor emner blev gennemdrøftet, og resulta-

teme heraf efterfølgende forelagt på de respektive sogneråds møder. Det vil nok være
mindre interessant at gå mere i detaljer, dog viljeg lige oplyse, at to af punkteme på det
sidste møde i 1969 (1. december) drejede sig om:

1)

2)

udkast til styrelsesvedtægt for den nye Varde Kommune
Home kommune - opførelse af pensionistbolig nr. 2 samt optagelse af lån i forbindelse hermed

Vilkårene for sammenlægningen pr. 1. april 1970 underskrives den 8. januar 1970 for
Vade Byrad af borgmesteren og for sognekommuneme af de respektive sognerådsformænd.

24

Jubgavernc k.bcrvl selvlo$elig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER

Fællesudvalget afholder sit sidste møde den g. marts 1970 og i anledning af sammenlægningen er der inviteret til en fest, og på rådhuset markeres dagen med en rcception
den 1. april.
Når jeg blev opfordret til at komme med lidt om den sammenlægning, der fandt sted i
1970, var det måske lige så meget følelseme, forventningeme og måske lidt ftygten for,
hvad det ville medføre, som der tænktes på. Der var mange forskellige meninger om,
hvilken kommune man helst ville tilhøre, og enkelte i den nordlige del af sognet kom
efter en afstemning til Ølgod. Der var drabelige diskussioner, om det ville blive til gavn
eller til skade at blive borger i en støne kommune, men jeg vil tro, at man kan være
enige om, at med den udvikling vi har været vidne til, ville det have været tåbeligt om
end ikke umuligt at fortsætte som en lille landkommune, og min fomemmelse er, at det
gamle Home sogn er blevet behandlet godt af storcbror og i det storc og hele har grund
til at være tilfieds med de år, der er gået, og hvor sognet har været en del af en støne
enhed.
Nu er det så en ny sammenlægning, der er umiddelbart forestående. Jeg har ikke indtryk

af, at den enkelte borger bnker så meget på evenfuelle følger på det lokale plan og
heller ikke diskuterer det så meget. Det er nok mere problememe omkring ændringeme
af systememe med amter - regioner - sygehuse - veje osv. som optager sindene, og
øvrig er der i dag mange andre ting, som den enkelte finder væsenflig.

i

Min abluftende bemærkning må være: "Lad os leve i håbef, men der vir gå en rum tid,
før vi kan se om de omvæltninger, der nu skal finde sted med kommuner, amter - regioner osv. vil medføre, at det bliver til gavn for hele den ganske og danske befolkning.
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Huad han ui gøre for dig
Storegade 25 . 6862 listrup . Tlf. 75 29 90 26 .sydbank.dk
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Transport i vest
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- så er vi bedst!

i transport udføres med:
Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og GrisetransPort
Containere - store som små

Leveringsdygtige i:

.

Sand, Grus, Vejmaterialel Slaggerog Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet
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68s2

Tlf. 75 2s 83 17

Fax75259117

PRÆMIEWHIST I HORNE HALLEN
December:

11.

Januar:

Log22,
5, og 19.

Februar:

5, og 19.

April:

2., 16, og 30.

VALHALLA
(Gl. Præstevej93)
Værtindegave, blomster, lys
og servietter m.m.
Åbningstid:
Tirsdag: kl. 14.00 - 17,00
Lørdag: kl. 10,00 - 12,00
(Trf. 75 26 02 66)

26ry

€

Marts:

Tømrer-

/ snedkerarbejde

Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri
v/

Jan Dick
Tlf. 28 78 34
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2006
2006 vil blive et år, vi husker. Et vejrmæssigt udsædvanlig vinter og en sommer og efterår, hvor hele 3 måneder blev de varmeste i Meteorologisk lnstituts historie.
Januar startede vejrmæssigt med en deling af Danmark. Mens Østeuropa og dele af
Mellemeuropa blev lagt i dybfryseren, trængte milde vinde sig på vestfra. Kampen mellem kulde og varme udspillede sig over Danmark. Det betød, at den østlige del af landet
fik vinter med kulde, sne, snestorm og isslag, mens den vesflige del kun fik lidt sne, som
hurtigt smeltede igen samt dage med vindstille og solskinsvejr og med temperaturer over
frysepunktet.
lrilen netop som vi med marts måneds komme forventede forårets komme fik vi i stedet
vinter med frost og sne.
April blev en hel n-ormal måned med skiftende sol og regn.
M9.d maj kom sommeren - pludselig. Danmark olev grø-nt. og det lige på en gang. Aldrig
tidligere er der målt så mange birkepollen i luften. Det hævdedes, at man pa satåttiUotoi
kunne se skyen af birkepollen over Nordsøen.
Juni blev tør - 9 mm regn i Vesgylland.
Juli måned satte rekord som den varmeste i over 100 år, 20. juli blev der i Esbjerg målt
32,8 graderc varme. Badevandet ved vestkysten nåede 23 grader.
Midt i august fik vi nærmest subtropisk klima. varme med mange små hidsige tordenbyger.

også september og oktober blev de varmeste iover 100 år. 11.-15- september med
temperaturer over 25 grader. Søndag den 15. oktober, ved efterårsferiens start, var der
folk ved stranden som en sommerdag - solskin, vindstille, havblik.
Perioden, hvor træerne stod iklædt deres flotte efierårsdragt, har vi næsten manglet i år.
D9 har stået grønne indtil de tabte bladene. Med urets omstilling til vintertid kom også
efteråret.

Læsere, annoncører og trykkeriet ønskes en

GL.EDELIG JUL og et GODT NYTÅR

qAFETERTA
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@-*
%\BÅt
\qew#n ldræts Park
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Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

v/Lisbeth

Stig. Øgodvei 33. Home. 68@ Vorde
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Ut3 badmintonspillere i nye trøjer sponseret af Horne Murerne

Se godt ud......

Ring

til Frank.. for et

Uforpligtende tilbud på
Vinduespudsning.
Ring venligst på mobil nr.
238.458,21
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KIRKETIDER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag

Tirsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

03.12.2006
10.12.2006
17.12.2006

kr. 10.30
kr. 10.30

kt. 10.30
kt. 15.30

24j2.2006
25.12.2006
26.12.2006
31.12.2006
01.01.2007
07.01.2007
14.01.2007
21.01.2007
28.01.2007
04.02.2007
11.02.2007
18.02.2007
25.02.2007

kt. 10.30

kt.09.00

juledag
2. juledag
1.

lngen
kr. 10.30

Nytånsdag

kt.09.00
kt. 10.30
kt. 09.00
kt. 10.30

kt,09.00
lngen

kt.09.00

Lars Bom Nielsen

kt. 10.30

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Home Kirke
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, tvloeEårdvej 12, Home

flf.
flf.
flf.
flf.

7526
7526
7526
7526

4055
0042
0085
0556

3Xtil{Str{I
Udgave

stof senest

bladet udkommer

lørdag den 13. januar
lørdag den24. februar

283

284

31. januar

14. marb

Mange nye Winther cykler på lager
Ønskes et andet fabrikat tilbydes Bugatti, Raleigh, Nishiki,
KOM OG SE - KOM OG PRøV
Så du får den cykel, der passer dig.

Horne Gykelforretning

Garagen Fåborg

v/Svend Aage Østerberg
Trf. 7526 0102

-

2043 77

vMlly Pilgaard
1 1

Ttf. 7519 5061
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AKTIVITETSKALENDER

Dec: 01.12.2006 4H. julefrokost
03.12.2006
03.12.2006
03.12.2006
11.12.2006
15.12.2006
17.12.2006

Spejdemesloppemarked
Julemarked på Homelund

@-aflyst
Præmiewhist
Juletræsfest
Juleoptog i Home

2007

jan.
febr.

20.01.2007 HomeMenighedsråd. Højskoledag
23.01.2007 Home Sogneforening. Generalforsamling
09.02.2007 Familie & Fritid. Øl-smagning

marts

16.03.-

18.03.2007 GymnastikopvisningforområdeVarde
24.03.2007 Home Gymnastikforening. LOkalopvisning
28.03.2007 HomeAftenskole.Aftlutning

juni uge 23
juli uge27
aug. Uge 31

Sportsuge
Fodboldskole i Home
Vildbjerg Cup
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- Bounum
SMEDE og
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIITT
ZETOR

,

Ølgodvej 148
Bounum
6870 ØLGOD

Tlf. 75 26 01 55
Trf. 75 29 93 33

Bil

40 28 33 93

AUTORISERET

KLOAKv/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - biltlf. 2122680u20330163
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HONNE
JOHN EORG HAIISEN
HOR!{E . 6800 vAf,DE . TLF: 75 26 tD 93

tsRUUN

TØP^H

Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92
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Horn e Cyltelforretn

www.malerstart"dk
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Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Winther og Gazelle cykler på lager
For at få mere fri, fjemer jeg de faste
åbningstider så ring først, når cyklen skal
repareres eller I ønsker en ny.
HORNE CYKELFORRETNING

v/Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne
tlf. 7526 0102 eller 20437711

Gl. Præstevej 63. Sig .6800 Varde
Ttf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92

Mekaniker

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