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Kæmpe natlys kaldes også "klokken 8 blomsf', fordi blomsterne springer ud kl. 8
om aftenen. De klare, lysegule blomster lyser i natten og tiltrækker nabommer'
fuglene. Blomsterne visner efter 1 døgn. Stor natlys starter blomstring ved mid.
sommer. Planten er 2-årig og selvsående. Planten stammer fra Amerika, hvor indianeme bru$e den som lægePlante.
Fortalt af og fotograferet hos Rling Jensen, Sækbæk.

T}AN-EL A/S

a

AUT. EL-INSTALLATØR

a

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LAI\DBRUG
PLC & PC STYRINGER

I

vrDEoovERvÅcNrxc

a

I

SALG & REP.EL-MOTORX,
SALG & REP PUMPE& BL,'[,SE& GEAR

a

sALc & nnp nÅnnn HvIDEvARE

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l

66

a

OSKAR's AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALEAUTO PARTNER

/ snedkerarbejde

Tømrer-

Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri
v/

Pedersen & Nielseh

snedkennester

Jan Dick
Tlf. 28 78 34 32

pl

IZ-r Strømgårds
ELt -

Service

Vi titUya* alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug

til hvidevarer m.m.
Døgnvagr på tlf. T526-0020
Mobiltlf. 27127072
[iner Strømgåril Hvid
Vr. Bjerremosevej 27, Horne

:Biltlf. 23688950

- 2368 89Ss
Tlf. 7526 0467 -7526 0520

j:#l Tornrerf,orzetning

Jlayf

stadionvej 3, Horue

Tt'i752602t4
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Tomrerm.:

Ing.:

Knud iind Hansen, 75260214
Morlen'Henneberg,752603t6

Ndr. Bounumvel
6870 Ølgod

T[.75 24 12 33
Far 75 24 10 83

2

rrlsrurr€,
tttt -grs ttttt

r,rNDarucsByeqEar ////SARAI/]fiI/////
////l OlDlitr,tlG ltU

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11

(nD

L0ru
6, oktober 2007

{9r24

}|org'$lle11
FRA 4. KLASSE

D€ S
a"-,'ol*"X

ALK.H'L

G
*'

HAgLg+

ffi
A^

HORNE

iF,triiiN#
trånElE[-

På kitkegården er der i forbindelse med vandhaneme opstillet et anhl stativer med
blomstervæer, som er til fti afuenytelæ.
Vi opbrder til, at man også der anbringer egne vaser, og at man frremover undlader at
bruge syltetøjsglas m.m., som nemt væfter med det resultat, at der ligger visne buketter
på gravstedeme.

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

AFTENSKOLEN
Du kan shdig nå at tilmelde dig.

Floatglas- Blomste6inding

- Førtehjælp- Knipling- Lifieratur-

EDB - Digftat

ffio

inb.

Tå et kig i den lys blå folder fta sidste blad for nærmere

OBS: På opfurdring er der lavet et
EDB hold for begyndele. lar det hele fra bunden
v/Leo Aa. Jessen
Start mandag den 1 . oktober kl. 15.00 - 17 .45 (Home skole)
Øwige mandage: 8110 - 2U10 - 29110 5111 12111 19111 - 26111 og 3/12.
27 timer - 675 kr., som betales første gang

-

-

-

TILMELDING HURTIGST MULIGT TIL: Henriette 31 95 42 69

HORNE STøTTEFOREHIilIG . GEHERATFORSAMUNG
Støftefuæningen

aftokkrordinærCænenalbrsamling

'

tirsdag den 30. oktober kl. 19.00-i-Hornehallens mgddokder
Dagsorden ifølge vedfgterne.

HORNE |DRÆTSFOREN|NG

- GENERALFORSAMLI,|G

qF

Home ldrætsfoæning afrrolder generalforsamling

tirsdag den27. november2007 kl. {9.30 iHome Hallens mødelokale
Dagsorden ifølge vedbgteme.
Forslag der ønskes behandlet skal vææ formanden i hænde senest den
2007

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op
foreningen.

-

ls. november

for at vise interesse om

Home ldræbforening/Dora Harck

STøT VORE ANNOI{CøRER. OE STøTTER OS

INDEF'DB'LD

2007'2008

b.Ahah starter
ora*arinan
Så er tiden ved at nærme sig, hvor indefodbold sæsonen

igen.

Træningsstart erfredag den

26110.

'tr $
I

:

Yderligere information omkring træningstidspunkter følger senerc i ugeavisen.
For ungdomsholdene gælder, at tilmeldingen foregår ved hjælp af seddel, der er omdelt i
skolen.
Har man ikke taet udffldt og afleverct sedlen, skal man sfraks tilmelde sig til Kurt PouF
sen på telefon 75260672.
Fodboldudvalget.

FODBOLDKAMPE PÅ HORNE STADION
Das Dato

Række

Kt.

Hiemmehold

Tor
Lør
Lør
Lør

204$2007 17.30 U-14 Drenoe C1+2 Home lF /Tisfrno

lvlan

24J/9-n07 18.00 Veteraner

Tisfuo B/Home lF Hiertlno lF

22-09-2007

TisturHomrSis

12.45

U-16 Drenoe M2

2249-2W7 14.30 Sede 5.2

2949-2007

Søn 07-10-2007
Søn 07-1G2007

Lør

Udehold
B Varde lF

2249-2047 11.15 .U-14 Drenoe 3

Man 244s-2007

Lør

w@w

1$10-2007

Søn 14-1G2007
Søn 14-1$2007
Søn 14-10-2007

18.30
14.00
12.30
14.00
14.00
11.00
13.00
14.15

Kvinder C
Sede 4
U-14 Piqer 2
U-16 Drcnqe 3
Sede 4
Sede 5.2
U-12 Drcnoe 3
U-14 Drenqe 3

Horne lF
Home lF
Home lF
Home lF
Tisfup B/Home lF

Tistrup-Hom+Sig
Home lF
Horne lF
Tistrup B/Home lF
Tistuo B/Home lF

Rinqkøbinq lF
Nr. Nebel/Bork 2
Nr. NebellF
Oversidder
Nr. NebeUBork
Faster B
Helle Vest
Skiem GF
Lunde B
Tarm lF
JBS

SnnaxK
Huad kan ui gøre for dig
Sto.regde 25 . 5852 Tistrup .Tlf. 75 29 90 25 . sydbank.dk
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HøsrFEsr pÅ monnELUND oUSoRGScENTER
Homelunds Venner inviterer beboere, personale og pensionister til
HøSTFEST på Homelund Omsoqscenteronsdag den 17. oktoberkl. 18.00

Undefioldning og musik SIVA

Derseneres:

kyllingefiletomsvøbtrnedbacon
kogF karbfler og gulerødder samt sald
kirsebær frugtUifl i og kaffe.

Pthbrheleaftenen pr. pemon60

kr.

Husk tilmelding, og senest den 13, oktober til:

Birte Shebøl tlf. 7526 0184 eller Bessie Aggebo tlf. 7526 0031

Med venlig hilsen bestyrelsen.

ft o r

^f

wLstf or e wLwg

, P ewsb

ManÅag
24;september

EL.

t+.oo

Age Meldgaard, Nodenskov
Knud Tarpgåd, Vedersø (sammen med Sio)
Gylling Haahr, bOnumesteri Varde
PåbølAndersen. Aruab'
Pasgaad Tøiservice
Betty Carctensen, Hospice Esbieno
Landstrygeme, Skovlund
illette Hvid Olesen, Kvong
lnser Schmidt, Nr. Nebel
Bodil Jensen Råkiær, Vade

oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober
5. november
12. november
19. november
26. november
1.

øSTER HERREDS SENIORKLUB
Tirsdag den 23. oktober kl. 18.00 fejrer foreningen 10 års jubilæum på Home Kro
Der bliver spisning, underholdning og dans.

Tirsdag den 13. november kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus
Gylling Håhr, Varde Kommune
Tircdag den 4. december- juleafslutning iGrindsted

-

foredrag v/borgmester

Bowling, julefrokost og pakkespil.

6
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SANGAFTEN
Homelunds Venner aftolder sangaften på Homelund Omsorgsctnter den 2. onsdag i
hver måned.
iled begyndelse onsdag den 10. oktober kl. 19.30
Og derefierfølgende onsdage. 14. nov. - 12. dec. - 9. jan. * 13. ffi. - 12. marb
- og vi slutter sæsonen den 9. april.
Grethe Jensen har ogsa i år lovet at ledsage os på klarcr.
Vi byderpa kaft med brød a 15 kr.
Vi håber, at mange ilighed med tidligerc årvilstøtb op on sangaffreme pa Hornelund.
lvled venlig hilsen. Bestyrclsen for Homelunds Venner.

IDRÆT O]II DAGEN
Vi begynderen ny sæson

Onsdag den 26. september kl.

I - 1l i Homehallen

Vi vil geme værc mange, så kom og vær rned. Der er ingen aldersgrænse, hverken op
eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser. Tilbuddene er mange,
og man kan ffi vælge mellem badminton, billad, bordtennis, bob, shorttennis, stavgang
ellergymnastik.
Tilorientering for nye delhgere ergymnastikken kl. 9 - 9.45.
Bemærk prisen pr. gang
20 kr.
og kafien - 15 kr.
Vel mødt. -Thomæ, lrgdd, Chdstian

-

Tistrup

OPfff

€gb
ø

{F

C. B. Lange

t

I

Opti ker & konta ktlinseopti ker

b
a
E

Storegade 23, 6862 Tistrup

\L75291287
Åbningstider:

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

-

3
o

17.30

STøT VORE ANNONCøRER . OE STøTTER

3t

OS

7

DETTE ER EN INVITATION T]L

REVYEN 2OO1
10. NOVEMBER
...I HALLEN KL. T9 .30...
Vi ses
+ venlig hil-sen
HIF ogr Revyholdet

LØRDAG DEN

Se omtale andet sted.

ER DER REVY I ÅR?
Ja det er der da, den 10 november med et hold, der er lige så fiisk, som det "plejef ....1

Vi er førct lige begyndt med de indledende øvelser, så det tjener intet formål at røbe
noget her, det havde vi såmænd nok heller ikke glort alligevel.

ldeer og ikke mindst lokale gdnagtigheder er der dog heldigvis stadigvæk nok af,
så..........!
Det er dog ingen hemmelighed at ldræbforcningen denne aften på traditionel vis, ablutter sæsonen med uddelinger af pokaler mv. samt at der selvfølgelig er dømt hyggelig
samværover kagen, kafien og/eller øllet.
Da dette nummer af HomePosten er den sidste inden rcvyen så vil det vae en god ide,
lige at klippe annoncen, som sidder et andet sted i bladet ud, og hænge den et sht+
gisk godt shd på opslagstavlen. Det ville da værc en skam om man skulle miste ople'
velsen af at se halbestyæren som bager, eller høre om den (gangværende neddvelse af
fodenstoffen, for ikke at nævne det fortsatte intime kærlighedsforhold mellem to af menneskets bedstd venner, eller hvad med historien om byens bedste kok der går amok i
Brugsen! Så blev der alligevel røbet lidt, og kun lidt, resten og meget mere røber vi den

lo

november'

vi ses
REVYHOLDET

HNHA[IEIEIEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
STøT VORE ANNOI{CøRER. DE STøTTER OS
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v/ Kinsten Flansen m.fl.

Vi følger op på sidste års kæmp+succes og holder en spændende inspirationsafien
med julen som tema. Kom og få nye ideer til fl.a. borddækning, dekorationer og jul+
mad. Der kan købes spændende ting ide deltugende

stat&.

Der serveres et let måltid bestaende af smagsprørær på Kinstens mad. Kopi-sæt med
opskdfteme kan købes for5 kr.
HUSK TILMELDING senest fredag den 23. nover$er
Anne lrlarie Hansen på Ef. 75 æ 02 35

Til

{d hensyn S maden)"
dhr22 35 92 65

iiona Nielsen på flf. 76 72n 65e\ler242597 49

Pris inkl. mad: Gralis fur rnedlemmer af Familie & Fritid 175tc.
!-lusk.det koster kun 50 kr at ilive rrcdlern!

-Oo

v{

sæluq

ræd,

br ikk+medlemmer.

brtskort derme-fut.
Familie & Frfid / ilhna Nielsen

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN
Præmiewhist i Hornehallen startede mandag den 3. septernber kl.ig.30
Spilledatoer i 2007/08:

17.
November: 12.+26.
Decemben 10.
Januar 7.+21.
September:

3. +

Februar:

OKober 1.+15.+29. Marts:

April:
Maj:
Juni

4. + 18.
3. + 17. + 31.
14.+26.
13.+ 26.
9.

Torvedagsudvalget.

VINTER5FMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE
TLF. 75 22 14 14
STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER

OS
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Er du ny borger eller ønsker du at være medlem af snerydning i Home by, så henvend
dig til Kjeld Petersen, 0f. 7526 0358 inden den 1. noræmber2007.

Home Sogrcfurening

NYT FRA

Den 1. julitiltradte Hendk Andersen som uddeler. Vi synes at han er kommet rigtig godt i
gang.

Pr. 1. september har vi udvidet åbningstiden, så vi alle ugens dage har åbent

fa

8.00 til

18.00.

Det gør det nemrcre br vore kunder at huske, hvomår vi har åbent og da alle andre
Dagli'Brugser i området har lignende åbningstidel er vi nødt til det fot at fasffrolde kundeme i Home.
lnden nylår får vi nyt tankanlæg. Det sker i forbindelse med, at vi som et lovkrav skal
have lavet udlufuing og automatisk måling.
Vi arbejder også på, at få nyt inrcntar til butikken. Det har gennem længere tid været et
stort ønske.
l'lenrik og hans familie har oven på den varme vetkomst, de har fået her i Home, valgt at
flytte ind i uddelerboligen pr. 1. oktober, så iøieblikket har håndværkerne bavlt med
at mde og lægge nyt gulv.
Bestyrelsen for Home Brugsforening

Mgdelokaler op

til

10
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ca. 100 pers..

v/Lisbeft Sti{t.

øgoÅ/ei 33. Home. 6800 Vqrde

Nu starter gJrmnastikken
i Horne.

T

Horne Gymnastikforening
11

lqt

GYITNASTIKSÆSON 2007108

'tfi"u

Sommerbden er godt ovenstået og vi skal i gang med vinteraktiviteteme.
Gymnastiksæsonen begynder i lighed med tidligere år i uge 39124.-28. sept. )
Alle tpld træner i gymnastiksalen.
Vi indleder sæsonen med et anangement for hele familien lørdag denZ,. september i
Home Hallen. GYilNASTIKKARAVAT{EN rullerind iHome med en bilfuld af rcdskaber. (se annonce her i programmet)
Angående irddeling af hold er der føSende ændringer i fortrold til sidste år.
Umiddelbart bliver der kun åt springhold fta 3. kl. og opefter.
Pigeholdene bliverfra bømehavekl. tilog med 3. kl. og fra 4, kl. og opefter.
Et nyt aerobichold ser dagens lys om torsdagen.
Generelt for alle hold gælder, at man kan prøve at værc ned de føste 3 uger, og det er
vr$ig at møde op elbr give besked om, at man evL kommer senerc, så vi er sikre på,
at der er nok til starte holdet op.
Efter flere sæsoner uden kontingrentstigninger er vi nu nødt til at lade dem stige lidt.
Hvis man deltager på flere lnld, så er efterfølgende hold til halv pris.
Evt, spørgsmål ka! rettes til Lene Jensen

-

7526 0005/40 25 49 77

Bestyrelsen

Formand

Kasserer
Kurser/redskaber
Dragter
Sekretær
12

Lene Jensen
Berit Gram
Tina Christensen
Eva Vig Jessen
Anne Grcthe Forsom

lc',

tff. 75 26 0005
flf. 7526 0163
tn 7526 0092
ilf. 7526 0079

flf. 7526 0302

OPSTART PÅ SÆSON 20(}7/08
GYMNASTIKKARAVANEN

Lørdag den 22. september 20AT H. 10.00 - ca. 13.00
iHorne Hallen
Kom og vær med til en udfordrende formiddag sammen med vore gymnastikledere,
GYMNASTIKKAMVANEN ruller ind i Home med en biltuld af springrcdskaberog står
foren garg tons og tummel.
Alle kan være med - ogsa forældrene.
Tag fritidstøj på og mød op i hallen tilen aktiv lørdag formiddag.
Anangementet er gratis

GENERALFORSAMLING

-

Horne Gymnastikforening

Der aftroldes gereralfonsamling

Tirsdag den 20. november2007 kl. 19.30 i hallens mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægteme.
Forslag, der ønskes behandlet på generalfonsamlingen, skalvære formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før.
HGF/Lene Jensen

Anangemenbkalender for sæson 2007108

22.09.2007
17.11.2W7
20.11.2007
24.02.2008

GymnastikkaravaneniHallen
Bømedag i Blåvandshuk ldrætscenter. Tilmelding på holdene.
Genemtfonamling

FaneinstruktioniØlgodHallen

Feb.2008 Sangaften med den nye højskolesangbog
14.-16.03.08 Forårsopvisning i områdeVarde i Ølgod Hallen
16.03.2008 Forårsopvisning for bøm i Outup ldrætscenter.
28.03.21X18 Lokalopvisningi llomeHallen(bemærkfiedagaften)
Ult.

r

le,)

.13

Forældre/bam
Tirsdåg kl, 17.00 - 18.00
Første gang 25. september
Kontingent 325 kt inkl. T-shirt
Så er vi klar igen med sjov og leg for forældre
og bøm. Viskallave sanglege og eventynejser
med fantasi. Viskalbruge dagens sidste energi.
Vi skal b&le lære at bruge små og store
gymnastikredskaber og selvfølgelig hygge os.
Vi er klar til en ny sæson og glæder os til at se
ogamle",
store og små gymnaster.
nye og

Dorthe

Anita Aagaard
7526-0858

4-

5 år (fylde 4 år inden årets udgang)
ToMag k|.17.00- 18.00
Første gang 27. september

Loppeme

Kontingent 25ll kr. inkl. T-shirt
Jette

Lopper store og lopper små,
nu tilgymnastik

Hoppe, synge, danse
Viskalrigtig svanse.
Gymnastik som gør dig kvik.
Alt mellem himmelq jord,
hvis du på det tror.

14

Poulsen Marinus Poulsen

7526-0356

vigå.

752G0356

Malene Gejl Pedersen, Emmå Gnam,

Frcderik Vig Jeæen &
Nadia Christensen

bt

Små piger bhkl. - 3. kl
Onsdag kl. 16.15- 17.15
Første gang 26. se$ember
Kontingent 275 kr. - inkl. dngtleie

W

Er lfriske pigef
Hør hvad vi sigerl

Charlote Stig

Gå tilgymnastik
og du bliver kvik.
Sjove serier og sjove lege,
Vi skal ikke kun gulvet feje.

ffi

Vi gtæder os til at se jer.

Gymnætikhilsenerfra
Charlotte H., Maria, Charlotte S. og Eva.

Maria

Schmidt

Eva Vig Jessen
7526 0079

Små drenge Bhkl. - 2 kl.
Torsdag kl. 18.00 - 19.00
Første gang 27. september.
Kontingent 250 kr. inkl. T-shirt

Ergymnastik noget du kan li' ,
så kom og få brugt noget energi.
Vi skal springe og hoppe
og bliver ikke til at stoppe.
Der skal være sjov og ballade,
Så alle bliver glade.

Lasse Gram

Jakob Vig Nielsen

+????

U

r
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Æffii

HP btomster &

srønt

ffi

Blomster, binderi, brugsltunst, frugt og grønt.
Butikken har åben alle dage fra kl. 14-17 (også søndag)
eller efter aftale

Adr. HøjvaRgen 44, Horne
Besti

tff
?

lå i:",i? ffi::'":'

Alle dage fra kl.

one

r'

I - 17

Bemærk nlrt nn Tlf. 3514 5612 Mobil 2097 3728

Dqglt;

o

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

R![E, 6800 VARDE

18

-

f&00

TtF. 7s260L44

Små piger bhkl.

- 3. kl,
kl.
16.1517.15
Onsdag

ffi
ffi

Første gang 26. se$ember
Kontingent 275kr. - inkl. dragtleie
Er lfriske pigef
Hør hvad visiger!

Charlotte Stig

Gå tilgymnastik
og du bliver kvik.
Sjove serier og sjove lege,
Vi skal ikke kun gulvetfeje,
Vi glæder os til at se jer.
Gymnastikhilsener fna
Charlotte H., Maria, Gharlotte S, og Eva.

Marla

Schmidt

Eva Vig Jessen
7526 0079

Små drenge Bhkl. - 2 kl.
Toredag kl. 18.00 - 19.00
Første gang 27. september.
Kontingent 250 kr. inkl. Tahirt '

Ergymnastik noget du kan li' ,
så kom og få brugt noget eneryi.
Vi skal springe og hoppe
og bliver ikke til at stoppe.
Der skal være sjov og ballade,
Så alle bliver glade.

Lasse Gram

Jakob Vig Nielsen

+????

r

lq,)
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obd Endrotto'pnK

lffi,flffffi;

sfovt,

ffiffi

engang. Viskal bge, hygge, law d9t
vi skal svede, vi skal grine - så hardetfanget
din intercsse og du er aldersgruppen 4. kl.
og opefter, så mød op tilfis og ballade.

ffi;fryffi

-Tfrneffim-

2ggg_g14g

SIZI_S7*'

Springhold 3. kl. og opefter
piger og drenge

Tidspunkt
Kontingent 300 kr. inkl. T-shirt
Hardu lyst til springgymnastik og lidt
rytmisk gymnastik, så er det her du skal

Jan Andersen Niels Andreas Nissen

værc.

2728-0U7
+????

Puls & Power
Torsdag kl. 19.00 - 20.00
Føste gang 27. september.
Kontingent2T5 kr.
Kom og prøv et helt nyt hold rned masser
af fart på.
Puls og power er et hold for både han- og
hunkøn, teenager og voksne.
Det er for dig, der geme vil i god form og kan lide
at arbejde hele kroppen igennem og få masser
af sved på panden,

Vi mixer bl.a. alm. aerobic, box, cirkeltraining,
thaibo, step, konditionstnæning og opstramningsøvelser. Så mød op tilen time med gang iog
gå hjem med fomyetenegi!

16

l,l

Tina Hedegåd Karin Møller Nielsen

HORNE 4H
12.

oktober

@

ARSMøDE i hallen kl, 19

november AKTIV NAT i hallen kl. 20 (tilmelding)
7. december JULEFROKOST kl. 19 (tilmelding)
2.

HORNE HAVEKREDS

Lørdag den 29. september kl. 10.0G14.00
Plantemarked i Tambours Have - Fællesanangement for sarrtlige kredse i region 3
Her kan købes og sælges planter, og du kan snakke med andrc haveinteresserede. Du
kan også gå en fur i havens parkanlæg, og denne dag er der er fri ente.
Y.derlig inbrmation ved Knud Andersen Ttf.7513 4873

Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Ølgod Kulturhus
Fællesanangement for sarrtlige havekredse i region 3 - Emne: Rododendron og
hvad dermed følger. Lysbilledforedrag ved Niels Skiøldbery fra Hørsholm.
Niels Skjøldberg er ekspert i fiododendron og brhtter til bøgeme "Rododendron og
hvd dermed følgefl og "Rododendron og det, der følger eftef Han vil vise lysbilleder og

forElle om forudsætningeme for

at få et vellykket Rododendrcnbed.
Denne aften erder lotted om spændende rododendron.
Ente 50 kr. inkl. kaffe og brød. Tilmelding nødrændig til lrgrirl Lauddsen,

tf.

9715 4229

eller Knud Andersen, tlf. 7513 4873.

Tirsdag den 27. november, kl. 19.00
Juledemonstration iaulaen på Tistsup skole. Tistrup og Ølgod Havekreds.
Vi får besøg af tre dekonatører fta 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 afrenkaF
fen. - Se annonoe i ugebladet.
Lørdag den 17. november kl. 14.00

Juledemonstration i mødelokalet i Home Hallen
Jette Larsen fra Blomsterfeen i Outrup viser os åæb ideer til advent og iul. De fiemstillede ting bortoddes ved amerikansk lotteri.
Alle er velkomne.
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NYT FRA KROKET

Efter en sommer med regn og blæst har kroketspilleme haft godt humør, energi og lysten til at være sammen om spil, hygge og ophvelser.
Tumeringen er nu færdigspillet med godt resultat.
Tæ hold fik føstepladserog skal spille ved finalesbvnet i Home den 16. september.
En 2. plads, en 3. plads, en 4. plads og tre 5. phdser- et fint resultat med ni hold uden
nedrykning.
I september holdervisommerfest med hygge og fest itelt om aftenen.
Derersom altid træning mandag og torsdag efiermiddag kl. 14.
NB Fra 1. olttoberbegyndertræningen kl. 13.30.

Kroketudvalget

Skrlt{sr{I
Udgave
289

Stof

senest

lørdqg

den 10.

Bladet udkommer

november

28. noræmber

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birha Schmidt, Stausrcj 7, 6800 Varde, Uf. 7 522 0367, birhaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Vade, tf. 7526 0074
Leif Sønderskov, Ponsevej 11, Home,6800 Varde, tt.75260527
Kuft Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Vade, Uf. 7522 3838

oBs
Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRØV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.hom+varde.dk www.raleiqhbikes.dk
Vi ses

Gykelfonetning
Østerberg
Trf.7526 0102- 20437711

20

Horne

Garagen Fåborg

Svend Aage

vl/illy Pilgaard
T|f.7519 5061-4089
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VILDBJERG CUP 2OO7

En af åreb store oplevelser i fodbold i HomeTistnp er Vildbjerg- cup, som blev aftoldt
ha den 2. - 5. august 2007. Det er det 28. år det bliver aftroldt og er med delt4else af

ca. 8500 spillere og lederc på 602 hold fra 11 lande. Foruden er der lige så mange forældre og tilhængere, så med 1500 kampe er der nok at se på. Fra HIF/TB var 40 spillere
og 7 ledere på 4 hold klar til at tage kampen op. Vi fik stor opbakning fra forældæ der
med 21 telte/ campingvogne søqede for ovemahing, mad og drikke plus og mest under
kampene med hom, råb og klap nærmest bar piger/drcngene ftem. HIF/IB havde et
drenge U14 11- mands hold, et denge U127- mands hold, et Drenge U9/U10 7-mands
hold og et pige U14 7-mands hold med. Vejæt var rigtig godt fodboldvejr ikke for vådt,
ikke for tørt, ikke br varmt og ikke fur koldt.
11 mands drenge fik en flot 1. plads i puljen. De kørte en sikker sejr hjem i den fønte
cup kamp som er vind eller fonsvind kampe. I 2.cupkamp var de fonan med 2-0, men var
meget uheldige med at Hurup lF nåede at udligne til 2-2 og så vinde på reglen om flest
hjømespark. U12 7-mands varshrkt køænde i puljen, bl.a. med en 9{ sejr, de blev nr.
2 i puljen efter et stærkt tysk hold, der blev nr. 2 i alt. Den 1. cupkamp vandt de sikkert. l

2. cupkamp viste de flot fodbold, men havde ikke heldet med sig og blev slået af de
senere vindere af tumeringen. U9 og U10 startede som lyn og toden og slog de senere
vindere af Dominustuperingen. Det er sålan, at nr. 1 og.2 fra puljeme går til slubpillet
og nr. 3 og 4 går til Doninus.tumedngen. I 2. kamp mødte de et rigtig $ærk polsk hold
fra en skole med de bedste spillere fra et stort område, de havde vundet 15-0 iførste
kamp, men vores spilleæ holdt stand så længe kræfreme slog til. Det polske hold vandt
da også senerc hele tumeringen. U9 og U10 vandt den sidste kamp og blev nr. 2 i puljen. I den fønste cupkamp spillede de en god kamp, men måtte give op for et meget
effektivt hold. Pigeme skulle lige vænne sig tilforholdene og kom i Dominus-tumeringen,
men så startede de også op og viste både godt positionsspil, lækre detaljer og god
kampånd og blev først slået ud i semifinalen på staffespark.
Alt i alt nogle gode dage, hvor der blev hygget, spillet fodbold og ikke mindst blev spillere
og forældre rystet godt sammen i vorcs teltgade.
Ungdomsudvalget. Home / Tistrup. Tistrup / Home.

l^

I
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TØMFIEFI
Øetpanken 24 . 6El40 Okebøl
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FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
Da vi i år ikke har modtaget ansøgninger, er bndsmidleme bleræt fodelt således:

7.872,41kr.

lndestfonde 2006
Aflest af fondsmidler

39.689.86 kr.
47.562,27 Rr.

lalt
Bevilget
l'lome Torv, græsslåning, julebelysning
Snerydning
Affrq - køb af Vikingelunden
Revisor

lalt

17.561,31
17.636,25
10.000,00
2.094.00
47.291,56

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

270,71kr.

lndestående 2007

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 og støt

t'u"'*Tliå;

tubben

Transport i vest
AIt

o
o
o
.

i transport

så er vi bedst!

-

udføres med:

Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og Grisetransport
Containele - store som små

Leveringsdygtige i:

.

Sand; Grus, Vejmatedaler, Sl4gerog Ctunpignonmdd

Ring 75 2583 17 - vi finder altid en løsning
. Vognmandsfirmaet
SV.AA.JENSEN1
6 . 6852

Tlf. 75 258317

Fax75259117
svaaiensen@os.dk

?2
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SKYTI EFOREI\IINGEN

Ni skytter fna Tistrup Skytteforcning har deltaget i amtsskydningen på Ribe Skytefor+
nings udendørsbaner i Tange islutningen af august. Vi kørte demed i øsende regnvejr,
men havde fint vejr under selve anangementet, så det kunne ikke vææ bedre.
Der blev gennemført i alt 243 skydninger under sbvnet, og ræultatenn var som sæG
vanligt, at nogle af vorc skytter havde en dgtig god skyd+dag, og andre havde en lidt
mindre god dag, men det hyggelige samvær var som altid helt i top!
Resultatmæssig blev det til 2 fønste præmier, 1 anden præmie, 1 guldmedalje og to
sølvmedaljer, i alt 6 præmier og rnedaljer til 9 sffier, det kan ikke gøres ret meget bedre. Skyttebreningen er yderst tilfteds.
Vi mangler nu gammelmandsskydning i Esbjerg og Landsmesterskabet i Vingsted førend sommersæsonen er abluttet.

Når dette blad udkommer, er den nye sæson på indendørs banerne under Hodd+
Tistup Hallen lige startet. Skyfreforeningen glæder sig til at byde velkomrnen til gamle'
såvel som til nye slrytter, så har du lyst til at prøve, så kik indenfor i åbning$tiden mandag ellertorsdag mellem 19.00 og 21.00!
Din alder er uden betydning; en af furdelene ved denne sport er jo nemlig, at skydning
kan dyrkes af alle - uanset alder! Sidste år var yngste medlem således 7 år og ældste
medlem 73 år, og det er aldrig for sent at begynde at skyde,
Alt hvad du har brug br kan lånes iskyttebreningen, og vi glæderos til ogsa at byde $g
velkommen!
Sidst men ikke mindst, en stor tak til Home Andelskasse, fordi de har sponseret skiver til
opstart på vintercn.
Vel mødt i Tistrup Slqttebrening/Bestyrelsen.

Blllede fra vores topmoderne skydebaner.
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Vælg de holdbare løsnlnger:
r Llmprodukter af høl lwalltet

o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Totalløsnlnger

o Undervlsnlng I korrekt valg

r

.

og brug af klæbestoffer

Punktllg leverlng
Konkurrenceclygtlge prlser

.

40 års erfarlng

PKSupptyNS Ttf. 7Au0240
t/bsbrtarror/dzg Fax: 75911 A$)

7000Frffih

24

wwwpkl.dk.pkillfi.tt<
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KIRKETIDER
Søndag

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søhdag

23.09.2007 kr.10.30
30.09.2007 kt.09.00
07,10.2007 kl. 10.30
14.10.2007 lngen

21j02007

28.14.2407

u11.2007

11.11.2A07
18.11.2007
25.11.2007

kt.10.30
kt.09.00
kt.10.30
kt.09.00
kt. 10.30
kr. 19.30

Sognepræst Finn Pedersen, Thonshrpvej49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Home Kirke
Kirkeværge Ruft Jensen

Høstgudstjeneste

ffi-M
flf.
flf.
ttf.
ttf.

7526
7526
7526
7526

4055
0042
0085
0078

PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1
6862 Tistrup
Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +4575 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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AKTIVITETSKALENDER
sept.

16.09.2007

22.09.2007
23.09.2007

29.09.2007
07.10.2007

nov.

17.10.2007
30.10.2007
04.11.2007
10.11.2007

20.11.2007
.11.2007
28.11.2007
02.12.2007
02.12.2007

27

dec.

linalestævne for hold
Gymnastikkamvanen i hallen
Home Kirke. Høstgudstjeneste
Home Havekreds. Plantemarked iTambouns Have
Spejdemes loppemarked
Homelunds Venner. Høstfest på Homelund
Home Støtteforening. Generalforsamling
Spejdemes loppemarked
Kroket

-

HIF Revyen

Home Gymnastikforening. Generalfonsamling
Home ldrætsforening. Generalfonsamling
Familie & Fritid. Jule-inspirationsaften
Spejdemes loppemarked
Julemarked på Homelund

2008

januar
marts

26.01.2008
12.03.2008
14.03.16.03.2008
16.03.2009

28.03.2008
apdl

16.04.2008

Menighedsrådets højskoledag
Aftenskolens ablutning
Forårsopvisning i område Vade (Ølgod Hallen)
Forårsopvisning for bøm (Outrup Fritidscenter)
Home Gymnastikforening. Lokalopvisning
Familie & Fritid. Generalforsamling

Nøne' A116 1 - 6870 Ølgod - TlL 75 24

tlorne l(ro

4
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G o tle s els lutb s/mø de lolualc r.

Hyggebg krostue og krohave.
W lcverer også mad ud of huset

W
På Horne Kro
26

-

er maden øltid

go'

ses

hiken Kirclen & Kurt

TtE 75260,019.
E-mail:
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SMEDE og
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

TAMBORGH!Nr
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

Tlf. 75 26 ol
Tlf. 75 29 93

Bit 40 28
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lDnillIrIfi
v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - birtlf. 2L22680u20330163

effi

EONNE
JOHtil BORG HAt'lsEl{

Fohia ra!06-tliid-d . nr' zr æ o

r

BRUUN T,W

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

æ?O øLOOD. fll,Fr 75

,

w"malerctart"dk
Gt. Præstevej 63t . Sig ' 68OO Varde
flf. 75 2.6 43 e? Blt 2! 06
:
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Horne Gykelfonetning

Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på.lager.
Nye Wintrer og Raleigh cykler på lager.
For at få rnere fi, tiemer jeg de hste
åbningstider, så ring først når cyklen skal
reparcres eller I ønskeren ny.
HORNE CYKELFORRETNNG

V/Svend Aage Østerbery
Kirkebakken 5, Horne
Tlf. 7526 0102 eller 2443 77 11

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biier
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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å^ndelskassen

Giver dit pengeinstitut luft og råderum til

vækst

os

udvikling

i din virksomhed?

Det mener vores erhvervskunder, Andelskassen gør*!
Hør, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed...
*lfølge en undersøgelse foretoget af konsulentuirksomheden Mercuri lnternøtionol.

Horne Andelskasse

Krowinget 4 . Horne . 6800 Varde'Telefon 87 99 59 50

