
Høstfest i Home Hallen lørdag den 27. september 21108 fra kl. 19.00 - 01.30l

Musikken leveres i år af 81 og 82.

Der er mulighed for bordreservation i

hallen tlf. 7526 0352.
Mad kan bestilles på Home Kro, ttf.

7526 0019

Man har mulighed for selv at medbringe

mad og dtikkevarer.

Husk selv at medbringe service og be-

stik.

MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele rnenuen som tag selvbord.

Sild, karrysalat, æ9, tomat, forskellig fisk,

Kyllingesalat med frugt og nødder.

Svinemøfirad med champignoner, bacon og estragon
Farceret kalkUfr

Sprød krydret kyllingefi let

Marineret svinekam
fomkellige slags kartofler, salaterog hjemmebagt brød.

Frisk frugt, ost og kiks, og forskellige desserter.

2 retter 120 kr.
3 retter 150 kr.

Hilsen

Home Kro v/ Kirsten og Kurt Hansen.
Tlf. 7526 0019

Sidste fiist for den 24.
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Fax 75 24 l0 83
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OVERSIGT OVER HORNE AFTENSKOLES
(se omtale'af de enkelte hold ifonQe udgave)

Gospelstart starttirsdag den 2. september

Kreativ startonsdag den24.september
EDB begyndere start tonsdag den 25. september

Callanetics starttirsdag den 30. september

Træværksted start oktober

Litteratur start tirsdag den 7. oktober

Mad inspiration mandag den 20. oktober + 27. oktober

Digitale fotos starttindag den 21. oktober

Floatglas onsdag den 12. november OBS ny ddo !!!!l

Vild med dans start søndag den 4. januar

Knlpling stailtorsdag den8. januar

Alle kan deltage iaftenskolens kurcer.

Af hensyn til læær og kuneb start bedes du tilrnelde dig i god tid.

Home Aftenskole v/Hendette Nielsen
7s 26 04 38

31 954269
hnhn@mail.tele.dk

PROGRAM 2008-2009

@

JULE. OG FEST INSPIRATIONSAFTEN

ved AnniVad m.fl. onsdag den 12. november kl. 19.00 i Kvong forsamlingshus

Kom til en hyggelig aften og få nye ideer tiljulen og andre fester!

Anni Vad, værtinde i Kvong Forsamlingshus, giver inspination tiliule og festnad, og der

vises eksempler på borddækning, blomster, pynt, kort, indbydelser, gaveideer og megei,

mere! |

SÆTALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN
1

Vikan nemlig ikke annoncere i Homeposten igen inden anangementet, men vihængerl
opslag op i Brugsen, Hallen og andre steder...
Medlemskort til Familie og Fritid (50 kr.) kan købes denne aften, hvis du ikke fik købt åt

tilrorvedagen' 
Famirie og Fritid, Home

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



SANGAFTEN

Homelunds Venner affroHer sangaften på Homelund Plejecenter den 2. onsdag ihver
måned

Med begyndelse onsdag den 8. oktober kl. 19.30

Ogderefterfølgendeonsdage:12.n0v.-10.dec.-14.jan.-11.febr.-11.marts-og
vi slutter af den 8. april
Gefie Jensen harogså i år lovet at ledsage os på klaver.
Vi byder på kafie med brød a' 15 kr.

Vi håber at mange vil støtte op om vorc sangaftner på Homelund i lighed med sidste år.

IDRÆT OM DAGEN

Ny sæson starbr

Onsdag den 24. september kl. I - l,l i Home Hallen

Vi vil geme værc mange, så kom og \,ær med, tag geme naboen med. Der er ingen
aldersgrænse hveften op eller ned. tlet drejer sig om at dyrke motion på egne betingel-
ser. Tilbudene er mange, og man kan frit vælge mellem badminton, bordtennis, billard,
bob, shorttennis, shvgang eller gymnastik. Og ikke mindst har vi det hyggeligft sam.
men.

I har sikkert hørt om KRAM undensøgelsen, det dæjer sig om en landsomfattende un-
dersøgelse af befolkningens sundhed, her er Varde kommune blevet udvalgt til at være
rned.

Det drejer sig om Kost, Rygning, Akohol og llofon.
Vi harfået lovning på, at KRAM kommertil Home

Onsdag &n. n oktober kl. 9 - 11.

Her får du mulighed for at få målt Blodtryk, blodsukker, BMI måling, kulitteindhold i blo
det ( hvis man er ryger ) samt måling af lungefunktionen. Så kom og vær med.

Til odenbdrq for nye deltagerc er gymnaslikken kl. 9 - 9.45.

Pris pr. gang 20 kr.

Kaffe: 15 kr.

Vel mødtThomas, lngdd og Herdis
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INDEFODBOLD 2008'2009

så ertiden ved at nærme sig, hvor indefodbold sæsonen starter igen. ES
Træningsstart erfredag den 24 oktober i Homehallen

VOerfigft information oirlclng fæningstidspunkter fø[er senere i ugeavisen. For ung-

domsiloldene gælder at tilmeldirgen brcgår ved hiælp af en seddel, der er omdelt i

ilofrn. ffrt *ån ikke lået udfildt og aflevåret sedlen, skal man stnaks tilmelde sig til Kurt

Poulsen på7526 0672' 
Fodbordudrrarget

HøSTFEST PA NONNELUND PLEJECENTER

Homelunds Venner inviterer beboere personale og pensionistertil

HøSTFEST på Homelund Plejecentertirsdag den 30. september kl. 18.00

Underholdning og Musik v/Henning Hansen

Der serveres: Tarteletter. Mørbradgryde. Kaffe og Småk4er.
Pris for hele aftenen pr. penson 65 kr.

,NTTffN
Husk tilmelding senest den 25. september til: ,,,rnii

Birte Strebøltlf. 7526 0184 eller Bessie Aggerboe tlf. 7526 0031

Mpder*.,khe t F*orw Pen sLow.stfoyewtnq

Mawdage EL. L+.oo

22. seotember Kai Knudsen. Skovlund

29. september lnoer Schmidt. Nr. Nebel

6. oktober Solveio Bruun. Home

14. oktober Vier inviteret til Sis-Thorstrup

20. oktober Pasoårds Tøiservice

27. oktober Firkløveretfra Hemmet

3. november Leo Aamann, Home

10. november Niels Jøroen Jensen. Ulbonq

17. november Lars Bom, Tistrup

24. november Erik Buhl, Ølsod

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 5
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LøRDAG D.8]'IOVEilBER
KL.19.30

I HORI{E HALLEI{

Vi ghderætil d sejer.
HIFlR*yffid

Læg andet sted i

ER DER OGSA REVY I ÅR?

Ja det er der da, den 8 november med et hold der er lige så ftisk, som det "plejef plus

et pæ helt nye ansigter..........
Vi er først lige begyndt med de indledende øvelser, så det tjener intet formål at røbe

noget her, det havde visåmænd nok heller ikke gjoil alligevel.

ldeer og ikke mindst lokale grinagtigheder er der dog heldigvis stadigvæk nok af,

så.......,..!
Det er ingen hemmelighed at ldrætsforeningen denne aften på traditionel vis afslutter

sæsonen med uddelinger af pokaler mv. samt at der selvfølgelig er dømt hyggelig sarn
vær over kagen, kaffen og - eller øllet.

Da dette nummer af HomePosten udkommer længe inden revyen, så vil det være en

god ide at klippe annoncen, som sidder et andet sted i bladet ud, og hænge den et stra
tegisk godt sted på opslagstavlen eller køleskabet.

Når der nu er så lang tid til den I november, så er revyholdet stadig modtagelig for
gode ideer og historier, (vi modtager alt...!) på denne adresse: kurt@burkarl.dk

Revyen 08 er nummer 49 i perlerækken af lokalrevyer i Home, til næste år er det num-

mer 50, hvad der så skal ske vilvise sig.

Kom til revyen i år og vær med når vi løfter lidt af sløret for, hvad der sker når revyen

fylder rund! 
vi ses/ REVYHOLDET
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PRÆMIEWHIST

Den første whisttumering i Homehallen er netop blevet atsluttet og dette års

ster blev Valborg Muff fra Ølgod.

Det blev en rigtig hyggelig aften med pæn deltagelse,

Herefter spilles der igen præmiewhist

hver anden mandag med start 1. september kl. 19.30 i Homehallen.

Som noget nyt vil vi den 29. september afholde eft øveaften for nye deltagere i det lille

mødelokale i Homehallen, hvor vi vil være behjælpelige med regleme i whist. Pris 25 kr.

Sideløbende spilles der præmiewhist i det store mødelokale. Pris 60 kr.

Kontakt Hanne Haaning -tlf. 29 87 04 41.
Spilledage i 2008/09: 

Septemben
Oktobel:
Norcmben

Torvedagsudvalget

€
Whistn+

1. + 15.+ 29.
13.+27.
10.+24.

tøn A0
2f okto[;t2008

19-24

ileI
FRA4. 

'GASSE

@@, x::H;
7æ615194 ronBuD; 

7r
ffi

Andelskassen
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HORNE STøTTEFORENING - GENERALFORSATILING

Støtteforeningen alholder ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 28. oktober kl. {9.00 i Home Hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedbgteme.
Home StøtteforeninglLeif Sønderskov

SK}TTEFORENINGEN

Klar tilen ny sæson.
Så er Tistrup Skytteforening klar til at starte den nye vntersæson på vores
ner under Hodde - Tisbnphallen.

Vi kan tilbyde skydning med dfielog pistol cal:22, samt lufuiffel og luflpistol.
Din alder er uden betydning, alle kan være med, bøm, voksne, unge og ældre og så

kan bøm, forældre og bedsteforældre skyde samtidig, så det er en rigtig familiesport, og

det er aldrig for sent at begynde at skyde.
Alt hvad du har brug for bæfindes og kan lånes i S$tefoæningen. Det kræver kun, at

du møder op. Vi glæder os til at byde velkommen til gamle såvel som nye skytter.

Vi skyder hver mandag og torsdag fta kl. 19.00 - 21.00, første gang mandag den
15. september2fllS.

Kom og vær med fna starten, har du f. eks. en stressende hverdag, er skydning ikke blot
en dejllg sport, men også en god måde at træne koncentration og ablapning på. Det

sociale samvær er vi mange der nyder godt af - du er også velkommen til at være med.

8 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING

Home ldrætsforening aftolder genenalbrsamling

tirsdag den 25. november 2008 kl. 19.30 i Home Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge rcdtægteme.
Fotsl4 der ønskes behandlet skalvære formanden i hænde senest den 15. november
2008

ldrcbforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for d vise interesse om
foreningen.

Home ld rætsforening/Dora Harck



Kontingent for sæsonen 2008109 er 100 kr. for bøm og 200 kr. for voksne.
En serie koster 17 kr. for bøm og 20 kr. for voksne.

Pistolskydning 25 kr. for en serie.

Der gives nabat hvis der skydes cal:22 og luft samme aften

Der vil som sædvanligt blive aftoldt skoleskydning for Home og Tistrup Skolers 5. klas-

ser - eleveme vil blive orienteet på skoleme.
Savner du yderligere oplysninger, så ring til Laila på tf. 7526 0233 eller Svend Åge på

flf. 7529 9409.
Vel mødt i Tistrup Skytteforening/Bestyrelsen.

l^I .rEi
TØMREFI

Øetpanken ?4 o El84O Bksbøl
3clEO 1e75/75 eA06ets

SnnmrK
Storegade 25 . 6862 Tistrup .llt.74 37 69 30 . sydbank.dk

KROKETSPILLERNE KAN NU TRÆDE AF

Ved krokethyften er det længe ventede toilet nu endelig en realitet. Toilethytten, der
ligger bag krokethytten, indeholder hele to toilefter og håndvask. Der er endvidere gjort;
plads til et lille opbevadngsrum. Hytten er fuldt isoleæt så selv om der fryser så kander
skylles.
Home ldræbpark ønsker held og lykke med hytten med en stor tak til kroketfolket for
arbejdet med opførelsen, tak for hjælpen til Sdr. Malle Maskinstation og alle øvrige som
harværet involveæt.
Torvedagsudvalget gjorde det hele muligrt ved at støtte med 50.000 kr. Tusind tak
for det' 

HrP

mw
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NY MULTIHAL!

Som det fremgik af fonige nummer af Home Posten, så har bestyrelsen i HIP
dat til at fortsætte arbejdet med fremtidssikringen af ldrætsparken.
Planen er en udbygning af hallen med en multihal, indeholdende motion/fitnessfuiellness
samt møde/konferencelokale. Endvidere skal køkkenet og cafeteriet modemiseres.
Hvad multihallen præcis kommer til at indeholde med hensyn til motion/fitness/wellness,
er endnu ikke endelig fastlagt. Multihallen bliver af en stønelse, der svarer til tre badmin-
tonbaner, ideel til gymnastikken, til støne møder og f.eks. høstfesten.
Økonomien er naturligvis ikke uvæsentlig, båle med hensyn til investeringen og ikke
mindst med hensyn til rentabiliteten iden fremtidige drift.
Troen på et projekt af denne stønelse er desvære ikke nok, det kræver meget merc end
det.
Det beskrevne prcjekt kommertil at koste ca. I - 10 mio. kr.

Home Hallen har i 25 år eksisteret på massiv lokal opbakning når det gælder brugen af
faciliteteme. Støtteforeningen har haft rammeme til det ugentlige bankospil, hvor det
økonomiske aftast har været til stor gavn for foreningeme og ldræbparken.
Den lokale opbakning såvel som bankospillet tror vi på vil brtsætte, men det forhindrer
ikke ldrætsparken i at fonsøge sig med tiltag der rækker udover det lokale.
Den individuelle sport vinder mere og mere frem, virksomheder har fokus på medarbej-
demes sundhed, det samme gælder kommunen.
Home ldrætspark skal i ftemtiden kunne tilbyde det lokale foreningsliv optimale og tids-
svarende muligheder og lokaler.

Samtidig skal ldrætsparken være på forkant med tilbud, der kan tilgodese behovet for
den individuelle sport og være i stand til at tilbyde virksomheder såvel som private opti-
male forhold når det gælder sundhed og motion, der skal være rammer som opfflder
knavene til møder og konferencevirksomhed.
ldrætsparken ser ikke ftemtidssikringen som isoleret intem, men som en del af hele
"komplekset" Home.

ldræbparken er, som både skolen og fonetningslivet ikke af uvæsentlig begdning når
det handler om at bevare vorcs lille samfund, en udbygning af ldrætsparken er ef af de
vigtige fundamenter der kan være med til at øge fokus på Home.

I løbet af efteråret vil vi aflægge hver enkelt husstand i sognet et besøg, hvor formålet er
information samt at lå en tilkendegivelse at hvor meget man ønsker at støtte med øko-
nomisk.

Samtidig er vi i gang med at ansøge fonde mv. samt undersøge hvilke muligheder der er
for at optage evt. lån.

Tegninger over projeKet kan ses i hallen.

**H
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Vi er desvæne kun 7 medlemmer i ldrætsparkens bestyrelse, desvæne, fordi arbejdet

med et sådilnt projekt er omfangsrigt.

Skulle der være nogen der har lyst til at være behjælpelig så konhkt bestyrelsen. På

forhånd tak 
Hlp

ÆNDRING AF FODBOLDTURNERINGEN

Der har gennem et,s$kke tid været ønsker ftemme om, at fodboldfumeringen i alle ræk-

ker skulle løbe over samme tidsinterval som superligaen.

Dette har JBU arbejdet med igennem et stykke tid og er nu kommet frem til at defte skal

føres ud i virkeligheden her i år 2008.

tvlan har såleiles delt sæson 2008 op i en kort fodrssæson og i en længerc efier-

års/forårssæson.
Forånssæsonen løb hen over foråret /sommeren 2008, og blev abluttet i juni måned.

Den nye, og ftem over normale, sæson vil strække sig over en petiode, der hedder au-

gust 2008 -juni 2009.

Resultateme for den korte sæson 2008 kan ses i ovensigten.

Her i 2008 er der også indført nye benævnelser i de fonskellige rækker. Alle ungdoms-

rækker er benævnt med stort U efterfulgt af et nummer som forhller hvor gamle spiller-

ne må være.

Fordi nuværende sæson sbækker sig helt til juni 2009, har de fleste rækker fået et høj+

ES

re nummer her efter sommerferien.
Fodbold udvalget ser fiem til en ny og spændende fodboldsæson.

Fodboldudvalget.

KAMPE PA HORNE STADTON - HERRE SENTORI

ff,f** udehord
HS

Dag

Lørd4
Lørdag

Lørdæ

Lødag
Lørdag

Dato Kl. Række

1&09-2008 14:00 Sede 3 Home lF Karstoft lF

20-09-2008 13:30 Serie 5 Home lF Strellev/Lyne GU

27-09-200g 13:30 sede 3 Home lF sdr' omme/sl+
kroge/Hoven lF

04-10-2008 13:30 Sede 5 Home lF Vade lF (2)

11-10-2008 13:30 Serie 3 Home lF Næsbierg RUI

lvled forbehold for ændringer. Evt. ændringer kan ses på www.ibu.dk
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SLUTSTILLING UDENDøRS FODBOLD FORÅR 2(l(lS

lrgang
Serie 3

Serie 5

U-16 Drenge B

U-14 Drenge Bl
U-12 Drenge Bl
Kvinder C

U-14 Drenge C1

U-12 Drenge Cl
U-12 Piger B

U-11 DrengeC

U-11 Piger C

U-10 Drenge B

U-10 Dænge C

Holdstønelse
11 - mands

11 - mands

11 - mands
11 - mands

11 - mands

7 - mands

7 - mands

7 - mands

7 - mands

7 - mands
7 - mands

7 - mands
7 - mands

Antalkampe
11

I
11

11

10

7

I
I
7
o

6

I
6

tr@
Nr. ipulje Point

714
77
230
131
413
412
610
90
84
77
64
412
58

SNERYDNING

Er du ny boqer eller ønsker du at være medlem af snerydning i Home By, så
dig til Kjeld Petersen tlf. 7526 0358 inden den 1. november 2008.

€
henvend

FRIVILLIG ARBEJDE I HORNE

Home Sogneforening mangler frivillig arbefle bade til stort som småt. Er det noget br
dig så ring til Lise Jeppesen 7526 0266 (efrer klokken 15.00)

Opgaveme kunne være:

Opsætte de sidste 3 byportalskilte
Opsætte plexiglas plader på byportaleme

Jordforbeddng ved frugthæeme
Vedligehold Naturlegeplads

Home Sogneforening

3X?It{*tr{I
Udgave

296

stof senest

lørdag den 1. november

bladet udkommer

uge 48 Ænddng
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Nu starter gymnastikken
i Home.

Horne Gymnastikforening

13



lut GYit I'|ASTIKSÆSOil 2008t2009

Sommerferen ergodtoversHet og a$ewe irnftuktsffier klutilen nysæson i
gymnætiksabn. Sæeonen hegyrer i lqhed md trlfiere fu i ugr S t1å.2å scnt"]
Alla hoH hæner i skolens gymna€{ilcsd.

Bemærk - der er lidt ændringer ilidspunkter i b*roH til programret, der mr rred i den
sidsb dgae af Home Po6Hr.
Desvære hardet ikke væmtmuli$atfinde instuirktsrerffi et$pirgtpld, menerderevt.
blandt mre læsere - elhr kender I nogen, der kunne have halifikatiornr lil at tage et
spinghoH, hørervi rregetgene fra jer.
På opfordring fursøger vi med et hernhoH tden opvisnirg, så ltæm ltmnd mruset alder,
så mød op.
For at se" om der er his for et bønmembictroH fursøger rri b lørdagp i efu"9

Generdt fur alle hold gælder, at mrn lnn prove at være med dc hr$te trs gstge
inden man fipr, om det er nog$ fgr Gn, tå &rhr ar dd vigiligf d made op elhr
ghe be*ed om, at nnn evt. kommer suwe, rå vi er sikru S, at der s ndr til de
enkelte hold.
Hvis man del$erpa fuæ hoH, såerefurføficnde hold lilhalvpris.

Evt spørgsrnå kan retbs til lsne Jerilsen - 7526 000514025 4977

"""*K-u

Besfyrel$n

Lene Jensen, ftnnand
Eva Vl.g Jessen, næstformard/drqbr
BedtGran, kæsemr
Anne Grctp Forsom, sekrcbr
Tina Cfu i$ensen, kurser/redskaber

14

ilf.752S000s40 2549 77

tf. 7526 0079
tf. 7526 01S3

tlf.7sæ0302
ilf.60246981
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ForældrdBarn
Tirsdage kl. 17.00 - t8.00
Første gang 23. september
Kontingent 350 kr. inkl. Tshiil

Hejstorc og små, nye og gamb.

Så er det lid til at komrne i gymnæliksalen,

hvor vi skal hoppe, løbe, danse, synge, råbe

og lege med forskellige redskaber. Vi skal ha

det super slovt og vi er klar til en ny sæson.

Kom og vær med. Vi ses.

7511 6899 7526 0858

Lopperne4-5år)
(fylde 4 år inden årets udgang
Torsdage kl. 16.30 - 17.30

Første gang 25. september
Kontingent 300 kr. inkl. T-shiil

Nu starter endnu en sæson med sjov og leg.

len veden med hoppeloppeland, hvorvibå
de skaldanse, bøvle, hoppe, grine og Iege.

Kom og nær med! Vi glæder æ til at se ier l

alle med godt humør.

Marinus og Jete Poulsen

7526 0356

Malene Pedersen, Nadia Christensen &

JanniMg Nielsen



Små piger bhkl. - 3. kl.
Onsdage kl. 17.1,5 - 18.45
Første gang 24. september
Kontingent 350 kr. inkl. dragtleie

Er lfriske plgeP
Hør hvad vi slger!
Gå tilgymnaslik
og du bliver kvik.

Sjove sederog slove lege.
Vi skal ikke kun gulvet fuje.

Vi glæder os til at se jer.

Gymnastikhilsenerfra Charlotte, Maria & Emma

Charlofie Stlg
6061 8012

Mada Schmidt. EmmaGnam

Små drcnge Bhkl. -2. kl.
Onsdage kl. 16.30 - 17.30
Første gang 24. september
Kontingent 300kr. inkl. T.shiil

Nu gårgymnas{ik igang
en heltime lang.
Ergymnætik rngetdu kan li'
Kom og brug en mæeerwgi.
Vi springer, tonser og tropper
Vi er ikke til at stoppe.
Vi laver sjov og ballade,
Så er alle glade.

lqt

7526 0995
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Storc piger 4. kl.- og opefter
Tircdage kl. 18.30 - 19.45
Første gang 23. september
Kontingent 350 kr. inkl. drag0eje

Hejfisketøser!
Så skalvi igang igen, hvis du erfisk på sjov,
ballade og masseraf gymnastik, så mød op
tinsdag kl. 18.30 iskolens gymnastiksal.

P.s. vi garantercr det bliver spvt.
Friske hilsener Tdn & Katine. 2843 0150

Bømeaerobic 3. kl. og opefter
Lørdag den 25. oK Kl. 10.00 -fi.30 og
Lørdag dq Zø'nov. Kt. 10.00 -1 i.30
Pris 20 kr. pr. barn pr. gang 

I

For at se om der er basis fur et bømeæmbic-
hold fonsøgervi ifønsb omgang med to
lødage.

Tina Hedegård t

ffi
HeidiEllegaad

Karin MøllerNielsen

Ilottte ICro

På Horne Kro - er maden alrtd go'

G oile s els kab s/m o de lokalc r.

Hyggelig krostue og krohave.

W lcverer også mød ud af husa.

W ses hilsen Kirsten & Kurt
Tt t 75260019
E-rnail:@

lct,r 17



Motionsdamer uden opvisning
lllandage kl. 18.30- t9.3ll
Første gang 22. september
Kontingent 3fi|kr.

Nu skaldetvære!
Kom og fiforbedretdin kondilion,lå rnere

eneqi og føl dig bedre tilpas.
Alle errælkomne, båle nybegyndeæ og øvede.'

Viglæderos.

Jetb Poulsen

7526 0356
Kimten Plaubotg
7526 0046

I.IYT HOLD
Motionsmænd uden opvisning
Mandage kl. 20.00 - 21.00

Føategang 2. september
Kontingent 300 kr.

Alle kan værc med, så kom og prøv om det
er nogetbrdig,

Jetb & Marinrc Poulsen
7526 0356

Puls og Power
Torsdage kl. 19.00 - 20.15

Første gang 25. sePtember
Kontingent 35{l kr.

Kom og værned tilPulsog PourcriHome

hvertorsdag aften.

Alle kan rære med. Sbre og små - tykke og

tynde. Tag din venlveninde eller nabo med og

kom og få sræd På Panden.
Timen eren kombination af puls, styrke og

udholdenhedstræning + at viskal have det

sjovt. En time som giver mæser af energi og

en bedrefuim.
Vi glæder os til at se jer - både nye samt de

gamle frofaste 
bl

isf

Kadn MøllerNielsen
7526 0555

Tina Hedegård

7526 0107



Funktionel træning/s{p*etræning
Onsdage kl. 19.15 - 2ll.3ll
Fsr$te gang 2å september
Kontingent 350 kr.

FunKionel hæning/st$<etræning handler om

iat iræne/styrke de muskh, dergiverstabilibt
af kropsstammen (muskelkorsettet), samt
imusklerne iben, bafiCer, skulder, ryg og ame,
således evnen bedrea til at udføre kroppens

bevægelser pa det retb fidspnK og med den
rette præcisbn og knaft.

Trænirqen velahr derfor rnlbm pulsfiæning,

s$rke&æniry og stabilisercnde øwlser fur
både sbre muskelgrupper og de dybe
stabiliserende muskelgrupper {mav*ryg-
balder-lår+kuldrelarme).
Vi vil itræningen anvende forskellige træning*
rcdskaber, $un f.eks" elastikker, vægb,
stepbrætry sbre bolde.

Så er du mand, kvinde, ung eller i den modne
alder har du mulighed for at hoHe din krop i
sund form.

Anette Schmidt
7526 0150

Fæt afløser - Lene Jensen
7526 0005

Vigfige datoer i lebe{ af gymnastiksæsonen:

15. nownber2008
19. december2007
Februar2ffi
Februar2009

13. * 15. marb 2009
15, marh 2008

21. marb2008

Børnedq i Blåvardshuk ldræMnter
Fællæ jubabluhing i hallen

Generalfonsanlfu -tid og sted oplysæ i Home Posten

$angaften med ny højslolesangbog
Sted &datoqlyses iHore Pæ{en
Fonårsopvbning i llelb Hallen
Forånsopvisning br bøm i Oksbøl
Lokalopvisnirq i l-lorne Hallen

(rttr 19



fm
Home - Gør det med et smil . ..

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-18

Dagli'Brugsen Horne, Hornelund 17, 6800 Varde 7526 0144

Vælg de holdbare løsnlnger:

r Llmprodukter af høl lvalltet

r Totalløsnlnger

r Punktllg lwerlng

r Konkurrenced!4gtlge prlser

. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrektvalg
og brug af klæbestoffer

r 4l) års erfarlng

Tk 762n2/n
Fax 75911Oæ
vtlttttptd.d( . plfrddrJ(



HORIIE HAI'EKREDS. PROGRA'il 2lN8 ffi
si&tiscafril*er 

..rraarana e,aæi,*ai7 errr ^mm ifiJVi besøgø HøjvtrE Fnrg$lanhge, Skæs[tæj 7, Sdr. Omrne.

l(om rrrcd og se Vediyilands lø15b $oæ tugpWtsgg ned ca. 8.000 ft;gflyæer-fiugt
kan købes.
Anangør: Ø[od harekreds. (Se annome iøgod Ug€blad.)

Lrdag den 27. sepiember [t 10Jn- lå00
Fællesamangement br samt[e krcdse i affeling Vesljylland.

Pffisafed i Tanbans Fhrc, Brcdlnæroi 21 ved l(atgfude Sø. På fla&rnate
det kan du købe og sæbe rodfæs:tede phnbr. Snakke rpd andrc planteinteæssercde,

elFrdu kar gåsr nridet30.000 ktn2. sloæ pa*at@l Tambcrs fhtehilogsås{
af planbr. Madkurv kan medbdrpes. Der ø også mulighed br at købe kafr, kage, d og
vad i kbsken.
Alb er rclkommen, også til seM at hge planter med.

Fri ente U CanHnald, driutrusd, kbsten og paløthqrfi. Ydetftete Ltbmdbn:
l$ud Ædercen, Uf. 7513'f873.

OrE&gden ZL oldoberK 19.30
Kulhrrttmt i W. Fællesamangement br samtip kredse i affelirq Vestiylhnd.
Fagbrcr.lens Thepen, Bedet Gahe$ole, holderftt$æ om gras.
Foredraget bgær vægt på grnsseme - måden at bruge dem på'og om at inbgere
dem iffii eksisbænde hane.

TilmeHlng senest 17. okbbertil lrma Pouben,0f. 9732 38S elkn lng*l lauddsen, tf.
97$4n9.
Prisinkl. kaft:50 kr.

nrsq den 25. noverber kl. 19.00.
Juledemonshatbn i aulæn på Tlsfrup skole.
Vi f& besøg af &hnny Fhgåd ta Flen0rq, der vlær og hrtæta om årefirffiordinrer
liljulen. De mange dekoratftmer viltil slut blire bododdd ved arrcdkansft md.
l(onr og wrmed fl øt hmeidig og lderfuH #n.
Hwk denktr.
Amangø: Tlstrnp og øgod harækredse. (Se også ilnonoe i ryebladet)

lrdag den 23. noventer }[ 1400.
Juhderusfratbn i Hornehalhns mødehkab.
lGte Jepsen, l{ome, viser, lnordan htn pmbr op fr dyent ogltf træd oilættg, kriils,
dekoratiorer m.v. Hun Hircr godt hiulpet af Gb Juelsen, lloft€, og mens p[eme sliden

i ffi, og erærr taget hm, kmnenbra Leo Aamu Jæn, ltone, aåeldet - og
mon kke der også Hlner tid lil en $ileiubhisbrie elbr funende. Vi vil hræ tpb efiermirl-
dæen tr e[ underffiende og lspir€æn& ldedw. De fieruflede lhg 0g en hel
masse andet bliverseMølgefig boflloddet indør yi går hiem.
Albervelkomæ.
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TORVEDAGEN -P
Lørdag den 16. august havde vi Torved4 i Home for 31. gang, og vejret kunne vi ikke

have ønsket os bedre.

Stille vejr og solskin, hvilket jo betyder rigtig meget for en velbesøgt Torvedag, og det

må vi si!e,-at den blev. nomes beiolkning var kommet af huse, og der var vel også et

par stykler udenbys fia. Leif Søndenskov ledte os igennern Torvedagen på bedste vis,

irvor vi sædvanen to startede med moryensang anført af Keld Jochumsen. Derefter var

der rundstykker og kafie, ja Familie og Fritid havde igen i år været oppe fra morgensfun-

den for at gøre dette morgenbod klar.

Snart derifter dukkede en forunderlig mand op med sort hat og attactemappe, ia der

var stil over drengen. Det viste sig imidlertid at være Niels Ølgaard i egen høle peryn'

der gernte s'lg bag denne bønsmægler, og igen i år havde han glod et fantætisk stykke

arOeJCe for åt kunne aflevere 48.935 kr. til Torvedagsudvalget, hvilket vi er meget

5}!:f'f,!n:ftu., or, flere'konkuræncer, og her vilies lise nævne, hvem der blev

vinder af Nøglekonkunencen:

1. præmie - gavekort til Daglig'Brugsån, 2.500 kr. blev vundet af Hans Peter Knudsen

2. bræmie - gavekort tilAnden K. Jensen, 1.000 k. bbv vurdet af Flemming Christen-

sen
3. prærnie - gavekort til Oskars Autoværksted, 1.000 kr. blev vundet af Valle Jeppesen

4. præmie - gavekort til Home Kro, 1.000 kr' blev vundet af Bent Sørensen

5. præmie, gavecheck til Home Andelskasse, 500 kr. blev vundet af Anni Larsen

6. bræmie - 6K Benzinkort, 500 kr. blev vundet af Vemer Pedersen

7. præmie - Gavekort til Homehallen, 500 kr. blev vundet af Bo Lindbld'

Mø1ens Trio spillede fomiddagen igennem velkendt hyggemusik, medens derflitigt blev

handlet i bodeme, og en særlig tak skal lyde tilalle, dø bidrog tilfestlighedeme med en

bod, for uden boder ingen torvedag.

Sluttelig vilvigeme sige på gensyn til næste år på Torvedagen den 15. august.

Nye ideerskalvære velkomne -konbktos på: hannehaaninghome@hotnailcom,valget.

SINDBERG TøMMERHANDEL øLGOD
NøneA116I -6870 Ølgod-Tlf.75 244[æ

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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NYKREDIT SPONSERER HORNETTFTRUP U 11 HOLD

Nykredit har sørget for, at drengene fra Home/Tistrup er flot klædt på i denne sæ-

son med sponsering af et sæt flotte spilletrøjer. På billedef ses nogle af drengene

- en stor tak til Nykredit.

Io
v/Lisbe* $ig. Øgqdvei 3Q. l-lome. 68@Vorde

CAFETERIA
@MsPark
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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SPEJPERNES JUBII.IEUII

For 50 år siden startede spejderaktiviteteme i Home, så i anledning henaf blev der lør-

dag den 2. august holdt jubilæum. Dagen foregik ved spejderhyteme ved hallen og ved

Knuds Plads, som begge ervelholdte og ifin stand.

I løbet af dagen var der brskellige aktiviteter, og man kunne se billeder af spejdernes

sommerlejre igennem mange år.

Ligeledes blev der holdt taler, som førte mindeme tilbage til dengang det hele startede

og til nu.

Til eftermiddagskafien var der bagf en kæmpe lagkage, hrortil der blev serveæt safie
vand og kaffe.

Kl. 18.00 bød spejdeme på grillmad, kartofler og salat og herefter var der på ægte spej'

dermaner snobrød, leirbål og sang.

Uden tvivl havde de fiemmødte en dgtig god dag med hyggeligt samvær.

fvled venllg hilsen Flemming og Bente Pedersen, Home

v

LUNDETTUES LENS DTSTRTKTSLEJR 2008 v
Hom+Tistrup Gruppes sommerlejr var i år en Distrikblejr, dvs. at gruppeme i vores
distrikt - Lundenæs Len Distrikt var inviteret. De deltagende grupper van Home-Tistup,
Sdr. Virum, Lønbolg - Vosbup, Tarm, Hoven, Rækkemølle, Skovlund og Lem. I alt var
der 335 dettagere.
Lørdag d. 5/7 kl. 8 var der afgang for junioær, spejderc og seniorer med bus til FDF's
lejrplads Sletten ved Silkeboq. Den fønste dag blev brugt på at opbygge lejr. Der blev
æjst telte, bygget køkken- og spiseboder, lavet blåpladser og meget mere. Om aftenen
varderblles lejrbå1.

Søndag var der aktiviteter formiddag og eftermiddag. Spejdeme havde inden lejæn
ønsket aktiviteter og havde lået tildelt disse, så alle fik noget af det, de havde ønsket
Der var bl.a. træklafing, tømmeflåde, kano,,kajak, skydning, bobher, fedbten, bræ og pil
og stoftryk. Aktivisteme var delt ud over hele ugen. Søndag aften var der gudstjeneste
med lejrens præst.

Mandag formiddag og eftermiddag gik ogsa med aKiviteter. Om aftenen blev det førstå
miniløb aftoldt. Ved miniløbet skulle hver patrulje løse så mange levende poster som
mulig på %tme. Posteme tqfnl/r5 min. Når shrbkuddet lød, skulle man to, at der
var en flok elefanter, der var sluppet løs, sådan rungede det ijorden. Miniløbene blev
aftoldt de følgende aftner og der blev kåret en samlet vinder.
Tirsdag og onsdag var der hike ud i det skønne område med ovematning ved en spej-
derhytte. Uden at overdrive kan jeg godt sige, at det er MEGET hårdt at gå op mod
Himmelbjerget med oppakning og i ca. 25 gnaders varme - det fik den dovne sved væk,
hvis vi ellers havde haft det! Nogen gik en omvej tindag - det var nok for at nyde natu-
ren!
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Onsdæ nåede vi hjem inden bæveme og ulvene ankom til lejeæn - så var freden forbi!

lvlen de riar nu lidt trætte efter en gåtur til Himmelbjerget - en tur på ca. 3 km, rnen det
går meget stejlt op! Onsdag aften var der blles lejrbå1. En af ledeme havde fødselsdag,

og han havde for sjov sagt, at hvis han fik en lænestoltil at sidde i denne dag, ville han

give lagkage til alle - han fik en lænestol, og vi fik alle del i de 30 b4erl4kager - det

var noget alle kunne lide!

Torsdag gik med aktiviteter og lejrbål i vores egen gruppe. Denne aften skulle vi i øvrigt

have øneder til aftensmad. De var levende da vi fik dem, så der blev meget sjov ud af at
få dem slået ihjel, rengjott og tilberedt.
Fredag var den sidste hele dag. Formiddagen blev brugt på aktiviteter og eftermiddagen

fik med fælles leg, ablapning og lidt nedbrydning af leir. Aftensmaden var hlles og

tilberedt af Søren og hans hiælpere. Og hvis nogen er i tvivl, så kræver det store skåb -
murerbaljer og pander på 1% m i diamebr - samt et stort spyd at lave salat, brasede

kartofler og stegt kalvekølle til over 300 mand ude i det fri. Desserten var en kæmpe

lagkage ca.tfl. m stor. Tænk at vææ på spejdertur og ts lagkage 2 gange! Efter spi+
ningen var der ablufringsleirbål hvor bl.a. vindeen af 'Sølvpløkken" skulle findes.

"Sølvpløkken' gives til den bedste leirplds. Det plejer at være Tarm Gruppe der får
den.... men det var før vi kom med i distiktet Hom+Tistup Gruppe vandt sølvpløkken,

som nu hængertil evrg eje og skue i speiderhytten i Home.

Lørdag blev hele leiren pakket ned - en lilh speiderby forsvandt på lå timer, men min-

deme om en rigtig god uge fonsvinder aldrig!

SFjdemelKathrine

mrcffi
PRIMO DANMARI(AÆ
DK€862 Tistrup

IDenmark 
i

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com
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Frø spejderarkivet I 99 0 :
-RIDDERE AF DET RUNDE BORD

KFUM- SPEJDERNES LANDSPATRULJEKONKURRENCE

Son tidligere orntalt her i IiORNE-POSTEN kvalificerede 3 patruljer fra
Horne sig tiL 2. del af LPK-en, son skulle afvikles på Korpslejren-90
ved Holbæk.

Konkurrencen blev afviklet over et par dag, hvor der blandt ande! var
indlagt en hike ned løsning af forskellige opgaver
Da resultate! blev offencljort, viste det sig, at Irokeserne vandt for
de 12-14 årige og Muskhogi vandt i kategorien for de 14-18 årige.
En utrolig præstation, som vi vel har arbejdet og håbet på i 25 år!
Arsagen til, at det netop skullelykkes,i 1990 er, at de tigti8e spej-
dere og de rigtlge ledere har rræret der på det tigtige tidsPunkt.
Det er nok tvivlsoot, at vi kan gentage præst.ationen, så derfor er der
nok her skrevet Horne-historie.
TILLYKKE til de dygtige spejdere.

ffi$i[t+t$*r$t

Oe dqgtige IR0KESERE, det vand.t

,Le.neen (ott dø l2-14 åa-ige. F.v.
ø^terlgeaid, Annz llette Llndvig,
Lzne HøitøLbøttg.

KF lltl- t p ø i dennea lend^ p ailLuI i eb.o nbun-

Anne Joehunten, Tltninø Ettuun, Jettz
Annø Ka-i.ttLanAeft, Nina NiøLten og

Spejderne /Ke1d Jochtrosen

26 STøT VORE ANNOI{CøRER - T'E STøTTER OS



l{USKfl0Gl, dett vandt KFUII-ape!d,enneÅ lendapatnuliebonbwtttenez f,ott de

l4-lt åaigz. F.u. ?etett Anann, Jøppe Ka,i-ttiantzn, Hentib llad6en,
PetetL LohztLtzen, Jetpen Sinonten, Pneben Ra.hbeb, Attne Linding, 02ø

Jetaøn, Eent ?edettten og EjoaEø Pødelaen.

Tistrup OPfff o€
o
6
a-6
B
oIEo
I

aDa

C. B. knge
Opti ker & kontaktlinseoPtiker

Storegade 23, 6862 TistruP

\1.75291287
Åbningstider: man., tirg., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket
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øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAII 2O()8

Tirsdag den 2,l. oktober kl. 18.00 - Efterårsfest på Horne Kro ;

m/spisning, sang og dans.

Tin@ den { nwember kL t3.30 I @od Ktilhtdtus
Jane l(omann, Fårvang ved Silkeborg viser lysbilleder og brbller fra paneb ophoH i

Afiika som uhndsfri$ll[e.

OBS

Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager

KOM OG SE - KOM OG PRø/
Så får du den cykel, der passer dig.

www.homevarde.dk www.raleiohbikes.dk

Vi ses
Home Cykelfonetning Garagen Fåborg

Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard

Ttf. 7526 0102 - 20437711 Tlf. 7519 5061 - 4089 5061

Transport i vest - så er vi bedst!

AIt i transport udføres tned:
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler

Kreatur- og GrisetransPort

r Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
r Sand, Grus, Vejmatedaler, Slagger og Chanpignonmuld

Ring 752583 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA. JENSENA/s
5.5852

!,.:'T1f.752593 17,
Fax75259'117

svaaiensen@os.dk
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag
Søndag

Søndag
Søndag

Søndag
Sønd4
Søndag

Søndag

Søndag
Søndag

Søndag

Søndag

14.09.2008 lngen
21.09.2008 kt.10.30
28.09.2008 lngen
05.10.2008 kt.09.00
12.10.2008 lngen
19.10.2008 kl. 14.00
26.10.2008 kt.09.00
02.11.2008 kt.10.30
09.11.2008 lngen
16.11.2008 kt. 10.30
23.11.2008 kt. 10.30
30.11.2008 kt.09.00
07j22008 kt.10.30

Høstguds$eneste

v/Sarah Asp

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Home Kirke
Kirkeværge Ruth Jensen

uf. 7526 4055
Uf. 7526 0042
ilf. 7526 0085
flf. 7526 0078
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AKTIVITETSKALENDER

2008
sept. 27.09.2008 Høstfest

29.09.2008 Præmiewhist.Øveaften
30.09.2008 HomelundPleiecenter.Høstfest

okt. 05.10.2008 Spejdeme. Loppemarked

08.10.2008 HomelundsVenner. Sangaften

25.10.2008 FED LøRDAG

28.10.2008 Home Støtteforening. Generalforsamling

nov. 02.11.2008 Spejdeme.Loppemarked

08.11.2008 REVY i Homehallen
11.11.2008 Menighedsrådsvalg
12.1 1 .2008 Familie & Fritid. Jul+ og festinspirationsaften

12.11.2008 HomelundsVenner.Sangaften
15.11.2008 Gymnastik. Bømedag i Blåvandshuk ldrætscenter

25.11.2008 Home ldrætsforening. Genenalforsamling

29.11.2008 Home Havekrcds. Juledemonstration

dec. 07.12.2A08 Spejdeme.Loppemarked
07.12.2008 HomelundPlejecenter.Julemarked
10.12.2008 HomelundsVenner. Sangafien
19.12.2008 Julehæsfest i Home Hallen

21.12.2008 Nisseoptog i Home by

2009
febr. xx.xx.2009 Home Gymnastikforening. Generalforsamling

xx.xx.2009 HomeGymnastiKorening.Sangaften
marts 13.03.-

15.03,2009 Gymnastik. Forånsopvisning i Helle Hallen

15.03.2009 Gymnastik. Forårsopvisning for bøm i Oksbøl

21.03.2009 Gymnastik. Lokalopvisning i Home Hallen

25.03.2009 Familie & Fritid. Aftenskolens afsluhing
april 23.M.2009 Familie & Fritid. Generalforsamling
juli 30.07.-

aug. 02.08.2009 Vildbjerg Cup
15.08.2009 Torvedagen
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, Horne Cykelfonetning
Slibning/reparation af kødhakkerc og

kreaturklippere samt nye knive på lager.
Nye Wntrer og Raleigh cykler på lager.

For at få mere fri, femer jeg de faste
åbningstider, så ring først når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETNNG
VlSvend Aage Østerbery

Ki*ebakken 5, Home
T!f.7526 0102 eller2043 711

ww.malerstart"dk
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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Andelskassen
*|ømmen kon vi rmere

SDA

Få tips qm akluelle,anbefålinger os interessante
investeringer fra eksperterne.-

Alt samrren dugfriskt og direkte på'din
mobiltelefon eller maill r

Tilmeld dig SMS--tips ved at sende, en SMSItil , I220*

Eller gå ind på www.andellskassen.dk o$ tilmeld dig
nyhedsbrevet om investering pr. mail.

Det koster kun alm. sms-takst at sende beskeden. og det er gmtb åt'*Odr* sr:ns-tip* og marls fra Andelskassen.

Du kan til enhver tid framelde denne service, Nyhedsbrevet kan,{ranreldes via wwwandelskassen.dk
.. ,,,1

Krosvinget 4 ' Hcrne . 6S00 Vårde . Telefon 87 99'39 150


